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V TOMTO ČÍSLE

Móda, počasie, život.
Napadlo vám niekedy, čo
majú spoločné? No predsa neustálu zmenu. Rozdiel je len v tom, ako tá
zmena ovplyvňuje nás.
Nové módne štýly nám diktujú, čo si obliecť,
aké farby skombinovať a ako sa doladiť
s doplnkami. Počasie je tiež „diktátorom“,
samozrejme nie módnym. Nuž, ale keď prší,
darmo budeme ignorovať valiacu sa vodu
z neba – chceme či nechceme, vyťahujeme
dáždniky, v lepšom prípade ostávame doma.
A to ani nehovorím o snehových kalamitách,
kedy nás počasie posúva do iného pracovného
zaradenia – mnohí z nás sa stávajú odhŕňačmi
snehu či zaslúžilými sypačmi soli.
Nuž a život – to je kapitola sama o sebe.
Je plný zmien – pádov i výslní, radosti
i smútku, úspechov i sklamaní, hektikou
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Nové trendy v Noveste,
V znamení módneho diktátu

i nudou. Jeho navigáciu však z veľkej časti
máme vo vlastných rukách. Stačí mať čistú
hlavu, jasný cieľ a nominácia na Oskara za
skvelú „životnú“ réžiu nedá na seba dlho
čakať. À propos – cieľ. Dali ste si nejaký na
začiatku tohto roka? Nemyslím tým tie obligátne, ktoré zvyčajne do týždňa zapadnú pod hrubou vrstvou našich vlastných výhovoriek.
Myslím tým cieľ, ktorý bude po celý rok hlavným terčom našej snahy. Jednoduché to však
nie je. To, aké ťažké je určiť si svoj cieľ, asi
zažil každý z nás. Mať k tomu ešte odvahu na
jeho naplnenie a blízkych, ktorí vás v ňom podporia, je viac než vyhrať „euromilióny“. A tak
teda prajem všetkým, ktorí podnikajú v módnej
brandži, či už sú to rodinné firmy alebo väčšie
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kladný.
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TRENDY
Trendy dámskej konfekcie na jeseň a zimu 2013/14

Triezve FANTÁZIE
& fantazijná triezvosť
T EXT

A FOTO :

D-C LUB
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Passé Composé

Passé Composé

V tejto téme bude vyjadrená
túžba po pokoji, hľadanie podstaty bytia, pokora a obdiv
k remeselnej práci. Prostá estetika odevov a predmetov,
ktoré nás obklopujú, je ľahko
zafarbená folklórom z oblasti
dnešnej urbanistickej spoločnosti. Výsledkom
bude triezvosť
v správaní, postojoch
a obliekaní. Triezvy ale
neznamená jednoduchý a lacný, má podporu vo vysokej kvalite
výrobkov a v ich spracovaní. Tie potom majú dlhotrvajúcu a úžitkovú hodnotu, a tým aj
menšiu záťaž na ekológiu.
Inšpirácie s odkazmi na minulosť sú za-

Gemmi

UMIERNENOSŤ

farbené športovými a folklórnymi detailmi. Zimné nálady budú vyjadrené
hlavne mäkkými plstenými vlnenými tkaninami a úpletmi v jesenných
prírodných a organických farbách.
Farebná paleta tejto skupiny ponúkne
trávovo zelenú, okrovú, plavú, béžovú,
banánovú, lososovú, žltozelenú a svetlo
modrú.
Aktuálne budú
blejzre s retro nádychom prevzatým
z pánskeho šatníka,
jednoduché strihy kabátikov z ovčej kožušiny,
vlnené kostýmy
s flísovými detailmi, melanžové mohé-

Passé Composé

Často tu stoja vedľa seba vysoko technické typy
s tradičnými. Rozmanitosť dámskych odevov bude
veľká, zmestia sa do nej prvky mestskej elegancie,
strohé casual námety, ale aj celý rad veselých kompletov s neuveriteľnou skladbou prvkov a doplnkov.
Spoločným rysom bude užívateľský komfort, možnosť kombinácií, cibuľové vrstvenie objemu bez váhového zaťaženia a v neposlednom rade kvalita
spracovania.
Charakter jednotlivých námetových skupín vychádza z filozofie súčasného života
v mestských aglomeráciách. Je
zhrnutý do troch skupín.

Pause Caffé

Dámska móda na nové jesenné a zimné obdobie bude prirodzene vychádzať z foriem
predchádzajúcich sezón, no ponesie so sebou aj celý rad nových prvkov a odkazov.
Jej kvalitatívny posun vytvorenia použité materiály, ktoré nachádzajú svoje vizuálne
predlohy v historických kvalitách, štruktúrach a vzoroch, majú však veľa nových
pozitívnych užívateľských vlastností.

TRENDY

MAXI

FANTASIA
Téma poskytuje
priestor na bláznivé
experimenty a barokové výstrednosti
nového módneho
smeru. Sú tu viditeľné odkazy na odevy
19. storočia, ktoré
v novom poňatí vytvárajú fantastické
siluety. Farebná rada
sa odvoláva na sýte,
rastlinné a nočné
harmónie – temná
zelená, tyrkysová,
rubínová, púdrova,
čierna, červenohnedá, jedovatá žltozelená, hmlová a cyklamenová.
Nezvyčajné doplnky oživujú "objemné", ale sofistikované siluety. Nesmú chýbať redingoty, kabáty
s nadmernými ramennými partiami, kožušinové detaily, dvojradové zapínanie na sakách,
topy a blúzky s viktoriánskymi
rukávovými hlavicami, suk-

ne s vysoko položeným
pásom a tulipánovou
formou alebo široké
dlhé či úzke nohavice skrátenej dĺžky
a mnoho úpletových súčastí.

Pause Caffé

Henry Lloyd

Eva Tralala

Radikálna architektúra urbanistického prostredia
inšpiruje módne odevy svojím minimalistickým poňatím a predimenzovanými formami. Tie zahaľujú
postavu a vytvárajú objemnú, ale sofistikovanú siluetu, ktorá akoby sa zrodila z estetického kódu
umeleckého smeru Op-Art a jeho vizuálneho pohybu.
Na túto tému bude využitý aj rad neobvyklých potlačí a žakárových vzorov.
V skupine sa
objavia nové odtiene
z temnej palety mestskej farebnosti: petrol,
terakota, farba pleti,
béžová, uhľovošedá,
sýta fialová, červenooranžová, jemná zelenomodrá, snehobiela.
Na módny mestský
výraz budú využité
kompozície rôznorodých materiálov, hladkých i štrukturálnych,
s textúrovanými efektmi a efektmi lesku
a matu.

Nepostrádateľné budú objemné plášte, ktoré
našli svoju predlohu v 90. rokoch s vtedajšími
XXL objemami. Nové sú bomber bundičky
a malé saká, vrchné pletené alebo flísové
svetre, vlnené parky s technickými atribútmi, košele, košeľové šaty
a nohavice s piatimi vreckami
z potlačeného denimu, so štruktúrou cementu, mramoru alebo minerálov.

Passé Composé

rové svetre, príjemné šaty a tuniky, kompaktné nohavice typu jeans, kardigány s folklórnym žakárovým vzorom, potlače drobných kravatových vzorov,
štrukturálne pleteniny, roláky, pletené návleky.
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TRENDY
Trendy pletenej konfekcie na jeseň a zimu 2013/14

JČ,

Barts

KÚZLO očiek
FOTO : ARCHÍV AUTORKY

O pletených výrobkoch, ako o odevnom fenoméne modernej doby,
netreba pochybovať. Pletiarske technológie v priebehu posledného
štvrťstoročia zaznamenali strmú krivku vo svojom vývoji, ktorému
pomohla elektronika a s ňou späté možnosti vzorovania a modelovania. Trojrozmerné pletenie a tvarovanie priamo v stroji je dnes
pletiarskou normou.

SOFISTIKOVANÁ
JEDNODUCHOSŤ
Formy klasických pletených výrobkov sú jednoduché. Patria do nich priliehavé pulóvre a vesty, najlepšie v spoločnom sete, tuniky aj šaty. Sú vysokej
8
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Texmail

vrchnom pletenom sortimente často dáva prednosť
sofistikovanej jednoduchosti s vysokou kvalitou použitých materiálov, priadzí. Novinkou sú premyslené
žakárové a väzbové kombinácie i tvarovanie do nezvyčajných foriem.
Trendy na budúcu jesennú a zimnú sezónu možno vyjadriť v niekoľkých skupinách.

Machambre By Juyeon

Stones

Silk & Cashmere

Keď sa k tomu pridajú ideálne vláknové
a priadzové vstupy, je pletiarska tvorba priam výtvarno-technickým koncertom. Tak jednoduché to ale
nie je. Aj keď to stroj dokáže, musí ho ovládať vynikajúco zohratý tím technikov a dizajnérov. Napriek
možnostiam, ktoré sa najvýraznejšie uplatnia
v bielizňových a športových výrobkoch, móda pri

TRENDY

Machambre By Juyeon

Silk & Cashmere

kvality, ktorá je okrem iného daná použitými vláknovými kompozíciami s luxusnými vláknami, napríklad
kašmírom. Zaujímavým efektom tu sú tvarovacie
stopy. Všeobecne sú jednofarebné, s priadzovými
efektmi melanže a nekontrastným mulinom, niekedy
s jemným reliéfom alebo vrkočovým vzorom. Žakárové nenápadné prvky vzorov sú použité iba
v malých plochách. Vzhľad i dotyk bude mäkký, niekedy je povrch upravený miernou vlasovou úpravou.

FAREBNÉ FANTÁZIE

Silk & Cashmere

Chareli

Veselou, ale zase veľmi sofistikovanou skupinou,
je hra so žakárovým vzorom, či už je rozložený celoplošne, formou pleteného patchworku, zaujímavou
bordúrou alebo v kombinácii s hladkou plastickou
štruktúrou či prúžkom. Zase ide skôr o jemné úplety, kde sa vzor skladá z dvoch, troch až štyroch farieb. Kompozície sú veselo farebné, niekedy až pestré. Formy sú jednoduché –
tuniky, krátke „baby“ šaty,
kratšie i dlhšie vesty, ale aj
nohavice do zvonu či obtiahnuté, legínsového typu.
Sedlá a okraje alebo predné diely sú často ozdobené.

TVAROVÁ
DOKONALOSŤ
Skôr 3D koncert pre telo. Jednofarebné typy sú
tvarované na stroji, konfekčne spracované len

Pause Cafe

matická skupina, v ktorej sa objavia objemnejšie
vesty, svetre a pulóvre s rolovacím golierom, okrúhlym výstrihom aj výstrihom do V. Nové budú kardigany, občas s kapucňou či šálovým golierom, zdobeným kožušinou.

sčasti. Tvary sú priliehavé, hladké úplety sú kombinované
s väzbovými kreáciami a rebrovými vzormi do šatových, pulóvrových alebo vestových typov.
Nové budú nekonštrukčné saká
zo strihaných plstených vlnárskych úpletov, s nezapravenými
švami, ako ozdobným prvkom.
Do tejto kategórie patria aj rôzne krátke kabátiky.

ŠPORT
A VOĽNÝ ČAS
Tradícia, retro nálady, imitácia ručnej tvorby, severské
a nórske vzory, kožušinové
a kožené zdobenie. To je téma
poslednej inšpiračnej skupiny,
ktorá je ako stvorená na trávenie času v divočine, v zapadnutej horskej chate. Tak by sa dala charakterizovať posledná teMÓDA REVUE 1/2013
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TRENDY
Pánska móda na jeseň a zimu 2013/14

J. Č ÁSTKOVA ,

Tadon

Medzi tradíciami a inováciami
FOTO : ARCHÍV AUTORKY

Krôčik po krôčiku postupuje vpred vývoj v oblasti pánskej módy. Nečakajme teda
v nastávajúcej jesennej a zimnej sezóne žiadne výrazné excesy ani radikálne premeny.
Zmeny sú ale postrehnuteľné a mnohokrát aj zreteľné. Nebola by to snáď ani móda, keby
prešľapovala na mieste a neponúkla nič nové.
Hatem Sayki

Nositeľmi nových podnetov budú predovšetkým
materiály. Tam sa to všetko začína – z vláknových
vstupov sa využijú všetky tie naj ..., ako z prírodných zdrojov, tak aj vytvorené novodobou vláknovou alchýmiou. Exkluzívne vlákna, ako je kašmír, vikuňa, angora, jemná merino vlna, dlhovláknová bavlna a syntetika s prívlastkom high-tech, budú náležite
zvyšovať pridanú hodnotu pánskych odevov.
Spracované do mäkkých tkanín a pletenín, umocnené finálnymi úpravami – plstením, česaním, rôznym
vrstvením i pripájaním sú ideálnymi materiálmi na
novú vlnu, na ktorej sa nesie pánska móda budúceho obdobia. Smerov a oblastí s rozdielnymi ideovými námetmi a záujmovými skupinami je hneď niekoľko, sústredíme sa ale na tie hlavné.
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Sezóna prináša v oblasti
pánskeho odievania návraty, predovšetkým
k pôvodným hodnotám,
a to hlavne prostredníctvom noblesných
materiálov, tradičných anglických
vzorov a detailov.
Anglická tradícia
v spojení s trendmi,
ktoré určuje talianska
módna tvorba dávajú
spoločne zaujímavý súčasný módny vzhľad. Je
to nová vízia na klasickej formátovej schéme obohatená veľkou dávkou uvoľnenosti
a neuveriteľnej rozmanitosti.
Tradícia sa tu optimálne spája so
súčasnosťou, vzory sú prevzaté
z historických archívov, teplé farby
z prírody, originalita komfortných tkanín na saká, práve tak, ako na jemné
obleky, vychádza z možností súčasných technológií.
Znovu objavenou kvalitou sú tvídy, šetlendy, flanel, plstené typy, zo vzorov
potom tartan, glenčeky
a rybie kostry. Dôležité
budú šetlendy na vlnená
saká, flanelové melanže

Stones

Hatem Sayki

BLÍZKO KLASIKY

TRENDY

Tombolini

na obleky, pletené saká a kardigány, teplé
a "robustné" kabátiky a plášte. Nohavice budú rovné alebo veľmi úzke. Čím sú nohavice užšie, tým sa
bude predlžovať ich dĺžka.
Farby na obleky si ponechajú neutrálne tóny, samostatné saká temnú farebnosť prírody, hnedú, červenú, oranžovú, zelenú. To všetko v zastrených odtieňoch.

MIMO FORMALITU
Pánske neformálne odevy budú mať, ako základné inšpiračné témy, historické objaviteľské cesty
naprieč arktickými teritóriom. Z témy vyplynú retro
nálady. Bude sa jednať predovšetkým o outdoorové
zameranie s mnohými športovými prvkami
i typickými dobrodružnými výletmi do polárnych
končín. V tomto duchu sa ponesú aj mnohé módne
pánske odevy, ktoré využijú výhody nových technológií v spojení s mestským odevom a jeho súčasným sofistikovaným vzhľadom. Komfort a ochrana
je tu zaistená redukciou hmotnosti na minimum, bez
obetovania vrstveného a objemného štýlu.
Dôležité budú: parka s oddeliteľnou
podšívkou, terénne sako z vlnených
kompozícií s koženými detailmi,
krátke saká z technických
"neoprénov“ alebo
s kožušinovou podšívkou, super technické saká,
objemné bundy a vesty
z nylonov, ktoré slúžia často

ako jeden z vrstvených prvkov. Retro prvky sa
prejavia v kožušinových golieroch a lemoch na kapucni, v ľahko opranom
vzhľade a doplnkoch.
Farby sú vyblednuté a oprané, vzory klasické, vo veľkej miere sa použijú
kamuflážové potlače, veľké kára aj
pruhy.

Chrom Men

Chrom Men

Stones

VÁŠEŇ PRE MÓDU
Avantgardný milovník módy
nachádza zaľúbenie v remeselnom spracovaní a vo vysokej
kvalite odevných výrobkov
a doplnkov. Zakladá si na zmesi
odevných súčastí, kde sa sofistikované krajčírske remeslo stretáva s vintage šarmom. Styling jeho
oblečenia je premysleným výberom každej maličkosti. Pozornosť
je venovaná aj materiálom, ktoré
určujú konečnú formu a vzhľad,
či už sa to týka klasických vlnárskych kvalít, technických syntetických materiálov či neuveriteľných konštrukcií japonských pletenín. Sú tu odkazy na módne smery 20. storočia – tvídy, vlnené kvality, kašmír,
ale sú im dodané súčasné
formy a outfit. Výsledný
vzhľad je minimalistický
a prejaví sa v nekonštrukčných sakách aj v jednoradových zapínacích kabátikoch. Dôležité budú teplé
a ľahké kašmírové pulóvre, vesty v pastelových
farbách a priliehavé košele, kombinácia jemného
luxusu s hrubými štruktúrami a militaristickými
prvkami.
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TRENDY
Detská konfekcia na jeseň a zimu 2013/2014

Súboj štýlov
S PRACOVALA : M OK ,

FOTO

Bon Chic

P ITTI I MMAGINE B IMBO

Módny svet mladej generácie sa v najbližšej chladnej sezóne chystá
na “restyling” rozprávkových verzií. Aj keď naďalej pôjde
o snívajúce princezné na zelenej lúke, či dobrosrdečné víly
tancujúce v raji zasneženého lesa a o ich hravých spoločníkoch
i odvážnych hrdinoch, širokú plejádu detských odevov, topánok
a doplnkov ovládne elegancia modernej abecedy a zároveň veľká
vôľa byť v línii s tým, čo letí.
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Fun Fun

Fun Fun

Bon Chic

Fun Fun

Pôjde predovšetkým o vzájomný súboj štýlov a estetických videní medzi nadčasovou romantickou dušou a energickým, akčným duchom pouličného štýlu.
Podstata bude postavená na materiáloch, podliehajúcich neustálemu objavovaniu
nových možností. Okrem dôrazu na kvalitu a autentické hodnoty ručného vyhotovenia, sa ku kľúčovým charakteristikám zaradia ľahkosť, termické vlastnosti
a odolnosť voči vode, zaboduje i viacúčelovosť. Pokojný dizajn a jemné farby
zdôraznia odevy bez toho, aby zatienili osobnosť, ktorá sa pod nimi skrýva. Vo
vysoko kreatívnych kolekciách budú dominovať prírodné a vzácne vlákna, vtipné
potlače a bohaté dekoratívne aplikácie.
Bon Chic
Každá snaha pri interpretácii výrobkov vyústi do jediného cieľa – pohodlie, voľný pohyb
a praktickosť.

Miss Grant

Fun Fun

a lurexom. Pre dievčatá sú
určené bohato zvlnené alebo nadýchané viacvrstvové
sukne či elegantné nohavice po členky.
Blúzky a tričká
využijú ako dekorácie maxi-kamene, zlaté flitrové výšivky
a volániky. Oprášenie
50. rokov budú pripomínať objemné šaty
ostrých tvarov, džínsové nohavice
a bermudy
v retro štýle
s moderným
puncom. Chlapci sa odejú
do zamatových kompletov
a v kolekciách klasických
odevov nebude chýbať
tvíd a tartan. Móda na
voľný čas si podrží ako
svoj motív Union Jack,
ktorý bude evidentný
najmä na odevoch
s rebelským vzhľadom. Veľký návrat
zaznamenajú mikiny,

Quis Quis & From the world

Il Gufo

Il Gufo

Philipp Plein Petite

Miss Blumarine

Miss Blumarine

Philipp Plein Petite

V nezvyčajných farbách a kombináciach
materiálov sa predvedú klasické plášte montgomery a vlnené saká. Novinkami budú kabáty s efektom patchworku z vlny a nylonu. Na
ostro mrazivé dni poslúžia technické materiály, ako napríklad prešívané alebo s mikinou
kombinované polyamidové tkaniny (nylon)
z priadze
210D. Prísnych
detektívov budú pripomínať
obojstranné páperové vetrovky s kapucňou,
vlnené kabáty a kožené vetrovky
v červenej, modrej farbe a v odtieni ťavej srsti. Do detského šatníka sa zaradí ultraľahká 200-gramová páperová
bunda či vlnené kabáty s termickou
výplňou v rukávoch. Americké Air
Force bude symbolom pre ikonické
kusy, ako montgomery z prevarenej
vlny (ľahký ale masívny úplet,
používa sa napr. pri typických
tirolských kabátoch). Dokonca aj dievčenské parky si zvolia
vojenský štýl. Prešívané páperové kabáty sa
zasa rozrastú do moderných objemov pripomínajúcich tvar tulipánu, zatiaľ čo nové spôsoby
efektu kože pridajú aj chic odevom rozhodnosť a nasadenie.
Klasické oblečenie v slávnostnom duchu si
zvolí žakár, zamat, hodváb a viskózu. Priestor
dostane i tyl, vyšívaný vlneným vláknom

Quis Quis & From the world

TRENDY
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Twin Set – Simona

Quis Quis & From the world

Twin Set – Simona
Twin Set – Simona
Miss Grant

Philipp Plein Petite

Philipp Plein Petite

obľúbené okrem iného aj
pre multifunkčnosť
a praktickosť.
Jednoznačným
protagonistom sezóny
budú pleteniny,
ktoré oslovili tentokrát návrhárov
tak, ako hádam ešte
nikdy predtým.
Zaručia absolútny
komfort vďaka použitým biologickým
materiálom „dotvorených“ premyslenými
asymetriami a detailami v podobe napríklad hodvábnych stúh, žerzejových mašlí alebo gombíkov
z recyklovaného bavlneného vlákna. Organické materiály, ako merino vlna a bio bavlna, sa budú navzájom dopĺňať
a spolu s inovatívnou tkaninou IQ-Fabric sa zlúčia
v obojstranných a viacúčelových vonkajších odevoch.
K slovu sa opätovne dostanú staroveké techniky tkania
a nezanedbateľný priestor budú mať experimenty s novými
vzormi. Tematické inšpirácie dekorácií sa nazbierajú z mnohých
smerov, napríklad aj z cirkusu. Vysokú kvalitu ovčej vlny budú
dokumentovať ručne zhotovené pleteniny. Luxus 100% kašmíru
si doprajú kardigany, deky, papučky a spacie vaky pre najmen-

ších, v práškovo bielej, belavej, jemne šedej a hnedej. Svetre s kožušinovou kapucňou
nadobudnú dôležitejšiu úlohu v menej chladných
dňoch, keď nahradia vetrovku alebo kabát.
Funky líniu interpretovanú cez materiály a farby
sľubuje obuv. Ideálom dievčat sa stanú pohodlné kožené balerínky jemných tvarov, s posilnenou gumovou
podrážkou v lesklom vyhotovení, s kamuflážou,
v dvojfarebnej kombinácií alebo s bodkami. Horúcim
ťahákom sezóny budú snehule, ktoré sa totálne odklonia od svojho pôvodného poslania a v modernej sofistikovanej verzii harmonicky zapadnú k vzhľadu súčasného metropolitného štýlu.
Viac foto na www.modarevue.com.
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Máte záujem rozšíriť sortiment
vo svojej predajni o značku LEGO wear?
Kontaktujte spoločnosť BIZFACTORY s.r.o,
branislav.curi@bizfactory.sk, +421 918 783 223
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group ©2012 The LEGO Group. Produced by KABOOKI® under license from the LEGO Group

POZVÁNKA

Veletrhy módy STYL a KABO
začínají již v polovině února!
Od 17. do 19. února 2013 proběhne na brněnském výstavišti
41. ročník veletrhů módy STYL a KABO – největší prezentace
módních značek, novinek a trendů.
Organizátoři veletrhů dle posledního vývoje očekávají
v pavilonech P a F prezentaci kolekcí od více než 250 vystavovatelů a 500 módních značek. Odborní návštěvníci
a obchodníci se samozřejmě opět mohou těšit na nové
značky, modely a kolekce. Jako na každém ročníku veletrhů módy bude největším lákadlem doprovodný program
s velkým množstvím módních přehlídek v pavilonu P.
V přehlídkách kolekcí vystavovatelů se v rámci přehlídky
dámské a pánské módy STYL SHOW představí modely
značek Boja, Geisha, Pause Café, Kali Orea, Moděva, Sanu
Babu a Tonak. V rámci přehlídky LINGERIE SHOW uvidí
odborní návštěvníci kolekce prádla, plavek a punčochového zboží značek Affairs by Sassa, Fabio, Favab,
Eurofala, Lisca, Pleas, Sassa, Schiesser a Werso. Obě přehlídky budou denně probíhat dvakrát, a to jednou dopoledne a jednou odpoledne. Vždy od 13.00 hod proběhnou
módní přehlídky speciálních hostů. V neděli 17. února to
bude retrospektiva módní kolekce české návrhářky Kláry
Nademlýnské s názvem KLARA NADEMLYNSKA DESIGN.

Návštěvníci uvidí kolekci společenských šatů, které byly
vždy vytvořeny jako jednotlivé originální kusy. Kolekce obsahuje zejména velké večerní šaty, ale i krátké koktejlové
verze. Druhý veletržní den, v pondělí 18. února, bude pak
módní přehlídka s názvem GAUDEAMUS DESIGN, na které budou prezentovat své kolekce studenti odborných škol
a univerzit módní tvorby a designu z Brna, Liberce, Zlína
a Bratislavy. Všechny přehlídky budou probíhat na velkém
molu v pavilonu P. A to nejlepší – nebo přesněji nejhezčí
– na konec. Hlavní osobností těchto dvou unikátních přehlídek i každodenních STYL SHOW bude Tereza Fajksová,
která k úspěchu v soutěži Česká Miss nedávno připojila
i titul Miss Earth 2012. Půvabná blondýnka má jako nejkrásnější žena planety velmi nabitý program, mj. se na rok
stala velvyslankyní celosvětové ekologické kampaně na
ochranu životního prostředí. Přesto si našla čas a stejně ja-
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ko při minulém ročníku veletrhu STYL pomůže zviditelnit
krásu prezentovaných modelů. Nenechte si ji ujít!
Novinkou bude LIVE GALLERY – vybrané kolekce vystavovatelů prádla a plavek „v pohybu“. Krátké vystoupení se koná první den veletrhu v rámci neformálního zahájení veletrhů v 9,45 h a poslední den v úterý, taktéž
v 9,45 h.
Na veletrhu STYL v Brně se poprvé představí polská
společnost Moodo Urban Fashion s kolekcí svěží
a mladistvé městské módy. Součástí letní kolekce Moodo
jsou také plavky a sluneční brýle. Letos poprvé vystavuje
italská značka ISTINTI – dámská móda pro moderní evropskou elegantní ženu, stejně tak ze Slovinska největší výrobce dámské a pánské konfekce značky MURA. I česká
společnost Bohemia Group Company představí poprvé modely kompletní dámské konfekce. Řecká firma SAMPSONIDIS se značkou dětského oblečení NEW KIDS patří také
mezi nováčky, podobně jako společnost MARANDY TRADE se značkou dětských oděvů MARANDA a módními doplňky zn. MAXIMO. Po několika letech se na výstaviště do
Brna vrací firma Eva Němcová s dětskými oděvy
zn. FARMERS. Poprvé představí domácí i průmyslové
šicí stroje, žehličky a patchwork společnost Strima Czech. Dalším debutantem veletrhu STYL je
společnost Madame Butterfly, která patří
k nejvýznamnějším dodavatelům bižuterie
a doplňků v Německu. Tato společnost
každoročně vystavuje na řadě módních veletrhů a v Brně chce navázat
kontakty s velkoobchodníky
a maloobchod-níky na českém
a slovenském trhu. Nabídku
v sekci bižuterie rozšíří dovozce
Ing.
Vladimír
Mlejnek
s
originálními
šperky
z olivového dřeva firmy Madecrea z ostrova Mallorca. Poprvé
představí bižuterii zn. YVON.SK
i pan Peter Šálek ze Slovenska,
nabídku rozšíří i holandská značka
exkluzivní bižuterie KANNAI. Veletrh
STYL bude velmi kvalitně obsazen
a mezi vystavovateli nechybí společnosti jako Pleas, Jopess, Jan
Krejsa, Manfred Hegler, Šulc, Sanu Babu, Tonak nebo Svaz bižuterie. Zajímavá bude i výstava bižuterních výrobků českých firem z Jablonce nad Nisou
s názvem BIJOUX GALLERY.
Na veletrhu KABO bude mít českou výstavní premiéru americká společnost Analpa , která
chystá rozsáhlou expozici s nabídkou pěti značek. Dámská obuv zn. J&Elizabeth a Laura Valorosa představují exkluzivní kolekci dámské kožené obuvi s vysokým komfortem nošení, další
značka BÉTSY zahrnuje špičkové nejnovější
modely dámské obuvi určené zejména pro mladou generaci. Pánská designová obuv značky
iD! je zhotovená z vysoce kvalitních materiá-

lů. Nabídku společnosti Analpa uzavírá značka CROSBY –
obuv pro sport a volnočasové aktivity. Poprvé se také objeví známá italská značka kožené galanterie a doplňků AB
COLLEZIONI a po několika letech se vrací firma ROALA se
značkou špičkové dámské a pánské obuvi BUGATTI. Poprvé se na českém trhu prezentuje dánská značka kabelek
a doplňků Flora Danica bags. K zajímavým novým vystavovatelům veletrhu KABO patří také jihokorejská společnost JW Sun, s nabídkou usní a materiálů na výrobu obuvi i kabelek. Poprvé se na veletrzích STYL a KABO představí i společnost CIRCON, jejíž náplní práce je implementace, konzultace a servis v oblasti podnikových systémů,
která se již více jak 12 let specializuje na oblast „fashion“. Tradičně zastoupenými značkami budou například Gabor, Wortmann, Rieker a další. V pondělí 18.
února proběhne za účasti zástupců dotčených ministerstev a představitelů podnikatelských
a zaměstnavatelských svazů od 13:00 hod unikátní workshop s názvem „Jak bude stát podporovat malé a střední výrobce obuvi
a kožené galanterie?“
Zajímavostí v pavilonu F bude KREATIVNÍ
DÍLNA VÝROBA KRPCŮ – JIŘÍ HÝŽA
s ukázkou výroby valašských ručně šitých
kožených bot – krpců, používaných od středověku do minulého století, dnes jsou součástí moravských lidových krojů. Nebude
chybět ani tradiční KABO FORUM - Mladý
módní návrhář obuvi – ukázky z tvorby studentů odborných škol.
V pondělí 18. února dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže TOP MODEL o nejlepší výrobek obuvi a předání
ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa – zdravotně nezávadná dětská obuv“.
První den veletrhů, tj. v neděli 17. února,
budou mít návštěvníci navíc možnost využít návštěvy
Brna nejen k businessu, ale i ke kulturnímu zážitku. Veletrhy Brno ve spolupráci s Moravskou galerií Brno připravili pro návštěvníky vstup zdarma na unikátní výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu, na výstavy v rámci
cyklu Po stopách moderny.
Podrobné informace o 41. ročníku veletrhů módy STYL
a KABO, doprovodném programu a dalších nabídkách pořadatelů naleznete na www.styl.eu nebo www.kabo.cz. Návštěvníci mohou využít nabídku na zvýhodněné vstupné za pomoci online
předregistrace, která je dostupná na stejných webových stránkách.

POZVÁNKA

GDS je pripravený
na úspešný štart
v roku 2013
VARŠAVA/ DARINA VITTEKOVÁ

Düsseldorfský veľtrh GDS pozýva medzinárodnú obuvnícku branžu na stretnutie,
ktoré bude 13.-15. marca tohto roku na výstavisku Messe Düsseldorf. Čo všetko
ponúka? Kolekcie od viac ako 800 vystavovateľov z celého sveta, kompletný
sprievodný program so seminármi a trendovými prednáškami, jedinečné módne
prehliadky aj novo navrhnutú sekciu detskej obuvi.
V každej sekcii, či to už je upper style, essential alebo urban predstaví GDS
kompletný prehľad štýlov obuvi
a kabeliek na sezónu jeseň-zima
2013/2014. Organizátor sľubuje, že bude čo objavovať. Veľtrh je viac medzinárodný, pretože pribudli vystavovatelia
z ďalších krajín. Viacero nových pribudne
napríklad v sekcii White Cubes a do
dvoch sektorov – urban activ a urban
fresh pribudnú noví poľskí vystavovatelia. Poliaci sa rozhodli etablovať sa na medzinárodnom trhu a v marci príde na veľtrh celkovo 11 poľských spoločností.
Sektor Design Attack je priestorom pre produkty, ktoré sú „in“. Asi stovka kreatívnych dizajnérov a mladých podnikateľov tu bude prezentovať svoje extravagantné kolekcie. Heslom už 18. ročníka tejto sekcie je „Snow TV“. Celá plocha sa tentoraz premení
na jedno veľké televízne štúdio, v ktorom budú všade umiestnené kamery a reflektory.
Na stenách budú visieť monitory, na ktorých sa budú premietať kratšie videoklipy alebo
na nich bude typické televízne sneženie.
Pribudne sektor stop & deco, v ktorom obchodníci nájdu tipy na to, ako sa dá najlepšie zariadiť obchod a tiež vkusne dekorovať. V novom sektore DATE bude zase umiestnená kompletná ponuka textilných doplnkov. Tento sektor vznikol na základe rastúceho
záujmu obchodníkov o doplnky. Kedysi bola DATE samostatnou výstavou v Düsseldorfe,
teraz sa po prvý raz koná ako samostatná výstava na GDS.
V marci 2013 bude opäť súbežný veľtrh Global Shoes s ponukou veľkoobjemovej
výroby. Vystavovateľov tu býva na jar vždy menej, pretože v Číne sa produkuje viac letná obuv. Väčším problémom, ako kolísajúca účasť Číňanov však je, že mnohí Číňania
sem chodia preto, aby kopírovali taliansku obuv.
GDS ponúka ešte jednu dôležitú novinku. Vystavujúce malé značky sa už nemusia
samé starať o výstavbu stánku, na starosti si ju prevezme usporiadateľ.
Ďalšie užitočné informácie získate zo stránky www.gds-online.de a na skontaktovanie obchodníkov a predajcov slúži nová stránka www.shoes-contacts.com.

e&
registrujte sa onlin
eTicket!
získajte zdarma

13.-15.03.2013
düsseldorf, germany

www.gds-online.com
Informácie pre návštevníkov,
predaj vstupeniek, komplexné
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: info@alfacon.sk
www.alfacon.sk
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PITTI IMMAGINE UOMO – PITTI WOMAN
Florencie, 8.-11. 1. 2013
JČ

Tradiční veletrhy Pitti začaly ve Florencii hned po Třech králích. To je pro kontraktační aktivity velmi brzký lednový termín, právě tak jako pro všechny křesťany, pro Italy zvlášť.
Veletržní kalendář je ale neúprosný, a tak se ještě vánoční výzdoba Florencie mísila s módou ve dvou krajních polohách – jako povánoční slevy a jako nové módní vize.

KNIHOMÁNIE – KLÍČOVÉ VELETRŽNÍ TÉMA
Veletrhy byly letos ve znamení knihy, a to knihy fyzické – zdroje informací a krásy. Knihy předznamenaly i trochu nostalgie po vůni tiskařské černi, šustění papíru a řemeslu, což
sterilní digitální čtecí pomůcky neumí zatím virtuálně přenést. Spojení s módou tu bylo patrné, jako červená nit se od expozice k expozici vinula kvalita, dokonalost řemeslného zpracování a estetický vzhled. A v módě se tu srozumitelně četlo jako v knize.

VELETRH PITTI UOMO V ČÍSLECH
8.-11. 1. 2013, sezóna podzim-zima 2013/14, výstavní plocha 59 000 m2, 1 062 značek, jednotlivé sekce – I play, Informal, Urban Panorama, My Faktory, Future Maschile,
Touch, L´Altro Uomo, New Beat, Sport&Sport. Přečteno do srozumitelné řeči bez zachovaného pořadí: Klasika, Neoklasika, Casual, Street Style, Mladá móda, Avantgarda, Módní
mánie.

Vystavovatelé: napříč zeměkoule – od USA, Británii, Kanadu, Chile, Japonsko, Jižní Korea, Švýcarsko, Turecko, Holandsko, Francie po Itálii jako hostitelského, ale především významného módního výrobce.
Osobní postřeh: návštěvníku tolik, že se někdy nedalo projít, vyjít, najít …tak velký zájem o pánskou módu byl snad i nečekaný. Kolo byznysu s pánskou módou se konečně
roztočilo!

PITTI WOMAN
Menší samostatná část pro dámskou, spíš butikovou a malosériovou módní tvorbu, která zahrnuje nejen oděvy, ale ve velké míře i různorodé doplňky, se pomalu rozrůstá a z nuly
před čtyřmi roky se stává svou specifickou nabídkou originálů příjemnou komorní výstavou. Letos byla obohacena výstavkou belgické originální tvorby. Z výstavních exponátů
nejvíc zaujaly pletené oděvy a oděvní komplety s využitím nových technik a technologií.

Veľtrhu Expo Riva Schuh Úspech premiérového
sa darí čeliť kríze
ročníka
Riva del Garda, 12.-15. 1. 2013
SPRACOVALA: MOK

Znásobený medzinárodný ráz, pretrvávajúca snaha orientácie na nové trhy
a zachovaná vernosť návštevníkov sprevádzali v dominantných rozmeroch 79. vydanie
veľtrhu Expo Riva Schuh. Pravidelné januárové podujatie v talianskom Riva del Garda
zaznamenalo prítomnosť 12 012 návštevníkov, ktorým 1 214 vystavovateľov predstavilo kolekcie obuvi a koženej galantérie na najbližšiu jeseň a zimu.
„Teší nás, že
sa nám opätovne
podarilo vytvoriť
podujatie s mixom
zaujímavých výrobkov, ktoré dokážu prilákať nových zákazníkov
a doposiaľ neoslovené trhy a taktiež
zostávajú kľúčovými pre “historicky” verných účastníkov Expo Riva
Schuh,“ uspokojujúco konštatoval prezident Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini. A nielen čísla potvrdili, že tento veľtrh bravúrne nasleduje koncept, podľa ktorého
chce zotrvať v pozícií dôležitého článku priamych vzťahov a obchodov a ukázať, ako konkurovať inovatívnym a agresívnym formám propagácie a predaja. Zároveň dokazuje, že aj
v tmavom období možno byť víťazom.
Ako vôbec prvá udalosť v sektore obuvi s privilegovaným nadhľadom na módne trendy, 79. veľtrh Expo Riva Schuh odhalil tvár obuvi, ktorá nám bude robiť spoločníka počas
jesene a zimy 2013/2014. Budeme svedkami návratu kompaktnej dámskej topánky
s dominantným dizajnom. Prevažovať budú jednofarebné modely alebo tón v tóne. Páni
zostanú verní športu, doprajú si istú dávku britského štýlu a v ich prípade sa o popularitu
pobijú snejkre a topánky, inšpirované modelmi Clarks.
Viac foto na www.modarevue.com.
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Panorama Berlín, 15.-17. 1. 2013
SPRAC. SICH
Premiéra nového veľtrhu Panorama Berlin prekonala očakávania aj
samotných organizátorov. Prvý ročník veľtrhu sa konal v novom výstavnom centre Berlin Expo Center
Airport, ktoré sa nachádza pri berlínskom letisku. Až 100% obsadenosť
výstaviska znamenala predstavenie
358 módnych značiek. Návštevnosť bola počas troch dní trvania veľtrhu tiež mimoriadna, spolu veľtrh navštívilo 33 653 návštevníkov zo 75 krajín. Veľtrh sa konal súbežne s významnou módou udalosťou Mercedes Benz Fashion Week Berlin. Skorý januárový termín v medzinárodnom módnom kalendári stavia veľtrh do pozície trendového lídra, nakoľko je jedným z prvých eventov, ktorý ukazuje smer, štýly a módne línie na novú sezónu. Panorama Berlin dáva priestor na prezentáciu prémiovým národným i medzinárodným značkám s avantgardnou módou, mestskou a streetstylovou
módou i značkám ponúkajúcim legendárny preppy štýl. Druhý ročník organizátori plánujú na júl 2013, tiež počas MBFWB.
Viac foto na www.modarevue.com.

REPORTÁŽ

Bread&Butter –
nastal čas na zmeny
15.-17. 1. 2013, Berlín

Zahraničné trhy
sú hnacím motorom
detskej módy
Pitti Bimbo, Florencia, 17.- 19. 1. 2013

FILIP STAŇO

Tohtoročná edícia Bread&Butter sa niesla v znamení prechodu a zmien. Absenciu
známych značiek ako Replay, Miss Sixty, Levis, HIS vysvetľoval pomerne siahodlho
na tlačovej konferencii Karl-Heinz Müller, pričom nezabudol spomenúť tendenciu
rozširovania dámskej sekcie v nasledujúcej júlovej edícii veľtrhu. „Maloobchodníci
hľadajú nové značky dámskych džínsov,“ prízvukoval Emmanuel Goffaux z Liu Jo.
Organizátori berlínskeho veľtrhu Bread&Butter uvádzajú, že približne 70 percent
návštevníkov predstavovali cudzinci, pričom počet japonských návštevníkov sa zdvojnásobil a napriek slabšej účasti počas prvého rána výstavy, sa nasledujúce dni niesli
v znamení vysokej návštevnosti. Šéf francúzskej vetvy Pepe Jeans, Philippe Atlani, poukázal na pomerne veľký úspech ich akcie Navrhni si svoje džínsy, ktorá do stánku
prilákala mnoho návštevníkov. Zároveň však jedným dychom pripomenul nízku účasť
francúzskych odberateľov. Reorganizácia jednotlivých hál v spojení s neprítomnosťou
stánkov známych značiek, dávala priestor na zviditeľnenie menej známych značiek,
ako napríklad Freeman T. Porter, Eleven Paris, Le Temps des Cerises alebo Elvine.
Vízie a koncepcie veľtrhu do budúcnosti zaujímavo zhrnul Jean-Paul Chouraqui,
spoluzakladateľ Fiesta brand: „Sme na konci desaťročného cyklu. Máme outdoorové
a urban kolekcie od značiek Timberland, Chevignon, športové a streetstylové kolekcie
značiek Com8, Diesel, Kaporal. A čo bude zajtra? Podľa mňa nastal čas pre britské preppy a talianske bohémstvo.“

SPRAC. DV
Na talianskom veľtrhu detskej módy, ktorý sa konal v januári vo Florencii vo Fortezza
de Basso, prevládala všeobecná spokojnosť. Do Florencie zamierili vystavovatelia z celého
sveta a pribudol aj počet zahraničných návštevníkov.
Pokiaľ ide o zahraničné trhy, najvýznamnejším vystavovateľom bolo Rusko, ktoré preukázalo najvyššiu aktivitu aj v počte kupujúcich. Väčšina zahraničných vystavovateľov sa
pohybovala v plusových percentuálnych vyjadreniach – Turecko(+12,6%), Veľká Británia
(+10%), takmer dvojnásobný počet z Číny, Spojené arabské emiráty (+45%), Poľsko
(+28%), Hong Kong (+58%) a aj niektoré východoeurópske trhy.
„Bolo to dobré vydanie,“ hovorí generálny riaditeľ Pitti Immagine, Raffaello Napoelone.
„Presvedčil som sa o tom, keď som prechádzal medzi stánkami a hovoril
s vystavovateľmi aj kupujúcimi. Kým zahraničné trhy – z ktorých sa niektoré rozširujú
rýchlo, schopné tradičné trhy a niektoré, ktoré sa ešte len etablovali vo svete kvalitnej módy sú mimoriadne živé a sú hnacou silou talianskych producentov, domáci trh naďalej
trpí nízkou domácou spotrebou. Jednou z príčin je tiež už niekoľko sezón trvajúca
reštrukturalizácia maloobchodného sektoru. Avšak medzi vystavovateľmi boli všetky najvýznamnejšie talianske butiky a značkové domy.“
Obchodovanie rámovali sprievodné akcie, medzi ktoré tradične patrili vyhľadávané
módne prehliadky. Medzi prvých v TOP 20 kupujúcich patrilo Rusko, Nemecko, Španielsko, Turecko, Veľká Británia, Francúzsko, Belgicko aj Holandsko. Taliansko zostáva jedným z najvýznamnejších svetových producentov kvalitnej detskej módy aj keď má na domácom trhu nízku podporu zákazníkov.

PAŘÍŽ žila
módními veletrhy
19.-22. 1. 2013, Paříž
JČ
Neočekávaná sněhová nadílka zaskočila Paříž a trochu ji i paralyzovala. Tolik sněhu
(asi 10 cm) tam nepamatují už 20 let a mají s ním pramalé zkušenosti. Veletrhy módy
dnes pod názvem WHO´S NEXT na výstavišti u Porte de Versailles se ale z míry vyvést
nedaly, vždyť byly určeny zimní sezóně, tak jakápak kalamita. Jen vhodná kulisa
k oděvním kreacím.
Tamní veletržní správy, které se před nedávnem vyměnily, trochu zamíchaly s dávno
zavedenými pořádky, ale to podstatné - móda a doplňky zůstaly, i když v jiných pavilonech, na jiných pozicích. Po čase se vrátil i ateliér Nelly Rodi, aby tvárnil své prognózy
v trendovém fóru pro optimální informovanost návštěvníků. A ti se přes všechny potíže
způsobené zblázněným klimatem dostavili v nebývalém počtu. Je to až s podivem – veletrhů na obdobné téma je v lednu v Evropě hned několik a všechny hlásí nebývalý počet
návštěvníků. Svědčí to patrně o obnově obchodů s touto komoditou a o oživení ekonomických ukazatelů.
Pařížské módní veletrhy mají široký záběr. Obsáhnou dámskou a pánskou klasickou
konfekční tvorbu, out door a street styl, sport a mladou módu, módu v malosériové
a ateliérové tvorby, a snad úplně všechny doplňky, na které si vzpomeneme: tašky, obuv,
pokrývky hlavy, šály, šátky, bižutérii i šperky ve velmi širokém spektru. Aby byla nabídka
kompletní, se postarají dva samostatné celky v komplexu výstaviště na téma prádlo, bižutérie a šperky.
Tradiční módní show zůstalo zachované jako trendová přehlídka se zajímavou
a odvážnou choreografií na téma světla a světýlka a samozřejmě oděvy.
A jaká bude móda pro novou zimní a podzimní sezónu? Různorodá, barevná i strohá,
vrstvená i jednoduchá, štíhlá i v předimenzovaných formách, urbanisticky laděná
i s folklórními prvky, naivně romantická i designově promyšlená. Jedno však mají nové
kreace společné: kvalitu, která začíná už od použitých materiálů po dokonalé zpracování
moderními technologiemi. Bylo na co koukat, bylo z čeho vybírat!

Kontakt:
SK - 00421 0905 730 513
CZ - 00420 2 205 71 203

www.felinainternational.com
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Nové trendy v Noveste
Každoročne prináša slovenská značka Novesta novinky do sveta obuvníckeho priemyslu.
Po úspešnej spolupráci s Christopherom Cicconem, predstavuje kolekciu českej značky Leeda,
ale aj autorskú kolekciu dizajnérov Novesty.
zeleno-bielej, hnedej a šedej farby.
Novinkou je napríklad ženský dizajn
Suzana, model pohodlnej vzdušnej tenisky, vhodný najmä na nosenie počas
teplých letných dní.
Dostupný je v bieloružovej, ružovo-zelenej,
modro-zelenej a zelenej farbe. Netreba zabudnúť, že
obuvnícka značka pracuje s prírodnými materiálmi
ako je kaučuk alebo bavlna. Ak máte záujem pozrieť
si všetky novinky, prípadne mať niektorý z modelov
vo vašej skrinke na topánky, navštívte stránku
www.novesta.sk.
Viac foto na www.modarevue.com

Leeda Peets

Dizajnérky Lucia Kutálková a Lucia Trnková vytvorili modely gumákov
a usňovej obuvi, ktoré sú určené najmä na bežné nosenie do mesta. České duo
zladilo dizajn topánok s autorskou kolekciou oblečenia. Zaujímavosťou je, že
obuv nie je zabalená do klasických krabíc, ale do farebných plátenných tašiek
s odkazom grafického dizajnéra Maria Corradiniho „Steps
On No Pets“.
Tento rok nebude chýbať ani autorská kolekcia
samotnej značky Novesta. Dizajnéri postavili do
popredia farebnosť a jednoduchosť. Nová
kolekcia prináša modely, ktoré sú
vhodné najmä na bežné nosenie.
Nechýba ani základný redizajn
modelu Star, ktorý je dostupný
v nových farbách – kombináciách
Novesta Star Julio

V znamení módneho diktátu
Bratislavská firma MAG móda PLUS určite
nepatrí medzi nováčikov v módnom biznise. Skôr
by sme mohli o nej hovoriť ako o stálici, nakoľko
vo veľkoobchodnom predaji dámskej módy úspešne preráža na slovenskom i českom trhu už viac
ako 20 rokov. Exkluzívne zastupuje módne značky
Top Secret, No Secret a Karin Hertz. Ponúkané
kolekcie spomínaných značiek sú kvalitne vypracované, dôraz kladú na moderné materiály a strihové riešenia – to všetko v znamení módneho
diktátu aktuálnych trendov.
MAG móda PLUS mixom ponuky dokáže uspokojiť
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rôznorodé potreby majiteľov butikov
a obchodov, či už s mladou módou,
módou určenou pre moletky, aj odevmi určenými na spoločenské príležitosti. Veľkou devízou je nielen široká
škála ponúkaného sortimentu, ale aj
rozsiahle veľkostné zastúpenie ponúkaných kolekcií, od 36 do 60.
Zákazníci určite ocenia aj ich častú
obmenu, malé série jednotlivých druhov tovarov i krátky čas od objednávky tovaru po jej naplnenie. Tie správne kúsky do svojho
obchodu si obchodníci
môžu objednať aj na
výstave STYL v Brne, kde
MAG móda PLUS prezentuje aktuálne kolekcie
v pravidelných intervaloch, a tým sa radí medzi
skalných vystavovateľov.
Na najbližšom STYL-e,
ktorý sa koná 17.-19. 2.
2013 takisto nebude chýbať. V expozícii spoločnosti MAG móda PLUS
v pavilóne P, stánku 230
čakajú na zákazníkov
kolekcie značiek NO SECRET (Molet
línia), TOP SECRET (športovo-elegantná móda), KARIN HERTZ (exkluzívna
kolekcia úpletovej módy), DORÉN
APPAREL (exkluzívna dámska móda),
a to všetko na sezónu jeseň-zima
2013/14. Pre obchodníkov, ktorí chcú
ešte niečím prekvapiť svojich zákazníkov aj v aktuálnej sezóne jar-leto
2013, bude pripravená prezentácia

bavlnenej kolekcie mestskej módy značky
OLMAR.
Veľkej obľube sa tešia firemné dni, ktoré spoločnosť MAG móda PLUS organizuje dvakrát do roka
v Košiciach a Bratislave. Obchodníci majú tiež
možnosť priamo nakúpiť u obchodného zástupcu
(++421 905 929 455), ktorý pravidelne navštevuje so sezónnym tovarom zákazníkov po celom
Slovensku a Morave, alebo osobne kontrahovať
tovar aj v sídle spoločnosti na Gessayovej ulici č.3
v Bratislave.

PREDSTAVUJEME

90 rokov
a v najlepšej kondícii
Tento rok H.I.S oslavuje svoju dlhú a legendárnu
históriu a to tak, ako sa na tradičnú značku patrí.
Prichádza s komplexným oživením, plnou náručou
nových trendov, to všetko v súlade s jej autentickosťou. Príbeh H.I.S sa začína v New Yorku v roku
1923. Samotný názov značky sú iniciály jej zakladateľa Henryho I. Siegela. Práve preto nový imidž
značky, kampaň i kolekcie nesú v sebe početné
prvky a symboly „rodiska“ H.I.S, mesta New York,
ktoré je vždy plné inšpirácií, kráča s dobou a je
poslom originálnych trendov.
Jan Erik van Dijk, výkonný riaditeľ spoločnosti
House of Brands, ktorá zastrešuje značku H.I.S
uviedol: „Premena či obnova značky je vždy vzrušujúca. Zákazník však musí byť presvedčený o jednom – keď vyzeráš dobre, cítiš sa dobre. Keď si
oblečieš HIS, máš zaručené, že budeš vyzerať
dobre. A práve tento fakt sleduje aj nový reklamný
slogan LIFE HIS BEAUTIFULL.“

HIS - KOLEKCIA PRE ŽENY
NA JESEŇ A ZIMU 2013/14
Nadchádzajúca kolekcia H.I.S ponúka skvelý
mix topov, ktoré zvýrazňujú ženské tvary, sú
doplnené módnymi detailmi, ako sú netopiere rukávy, náprsné vrecká a rôzne potlače v najnovších
dizajnoch. Do jesenných šatníkov prinášajú nové
farby – kráľovskú petrolejovú, tmavo-červenú,
tmavo-čučoriedkovú, doplnené o teplé tóny
farby zázvoru. Dizajnéri H.I.S vytvorili tiež širokú ponuku tričiek s dlhým rukávom, tuník aj
blúzok v základných jesenných odtieňoch,
v pruhovaných a vzorovaných verziách, populárny etno štýl a ikat vzor nevynímajúc.
Na prvé chladné dni sú výbornými spoločníkmi
bundičky v štýle blejzru, opäť vo farbách kráľovskej
petrolejovej, tmavo červenej a tmavej čučoriedkovej. Úpletová kolekcia ponúka atraktívny výber rolákov, teplých svetrov s výstrihom
V a otvorené kardigány so vzormi
zimných motívov i štýlových pletených viest.
Medzi atraktívne kúsky
nepochybne patrí kolekcia
teplých H.I.S svetrov
s farebnými vzormi
a kolekcia kardigánov so
vzorom medového plástu.
Dokonalý outfit uzatvárajú
teplé šále ponúkané v rôznych farbách a vzoroch.
Farebnosť džínsov sa
sústreďuje v škále od stredne až
po tmavo-modrú s efektom preprania (džínsy Mara, Coletta
a Sunny). Dôležitou módnou
témou zostávajú farebné džínsy,
tentokrát v kráľovskej petrolejovej, čučoriedkovej a khaki.
Džínsová kolekcia ponúka aj špeciálne detaily, ako sú farebné

zipsy a gombíky, vnútorné štepovanie, potlač na
vreckách i dekoratívne výšivky.
Horúcou novinkou sú celoplošne potlačené
nohavice z menčestru, kepra i denimu, s použitím
vzorov ikat a paisley, a tiež hadích motívov či motívov peria. Pozornosť púta aj model Cherry s potlačou kvetinových vzorov (flock prints) vo vzhľade
brokátu.
Veľkej obľube sa tešia tvarujúce džínsy, ktoré
každej zákazníčke zaručia perfektnú postavu. K dispozícii sú dva modely v sezónnych farbách petrolejovej, tmavo čučoriedkovej a béžovej. Tvarovacie
džínsy s push up efektom pre zadok a špeciálnym
sťahovaním na brušku sú dostupné v populárnych
odtieňoch od tmavomodrej až po čiernu s efektom
preprania.

KOLEKCIA PRE MUŽOV
NA JESEŇ A ZIMU 2013-14
Pánske tričká s dlhým rukávom sú verné odkazu
mesta New York, kde sa pred 90. rokmi začala história značky H.I.S, a tak v kolekcii nájdeme vzory
a foto potlače symbolizujúce New
York. Z farieb sa objaví tmavá
čučoriedková, tmavá zázvorová a hrášková.
Nový rozmer ponúkajú aj casual tričká
a mikiny s kapucňou
v základných farbách alebo tiež
s potlačou motívov
New Yorku, ktoré sa skvelo
hodia k akýmkoľvek džínsom.
Voľnočasové košele
ponúkajú širokú škálu materiálov vrátane denimu, menčestru, s rozmanitými variáciami vzorov a farieb.
Pletené svetre a bundy
s módnymi detailmi na
golieroch sú ideálne do
chladného zimného počasia. K správnej džínsovej
klasike patrí aj džínsová
bunda v klasicky modrej farbe alebo jej menčestrová verzia v odtieni tmavej šedo- modrej alebo
stredne šedej farby.
Džínsy sa zameriavajú na stredne až tmavé
farby s efektom preprania, v ponuke sú
modely s prepracovanými detailmi, ako sú
farebné štepovania, potlače na vreckách
a kvalitné kožené štítky a gombíky. Okrem džínsov sa táto kolekcia môže pochváliť aj menčestrovými a keprovými nohavicami v aktuálnych
farbách kolekcie na jeseň a zimu 2013/14.

Dosiahnite
zisk správnym
výberom
Firma Manfred Hegler, GmbH patrí medzi
najväčších a najlepšie hodnotených nemeckých
výrobcov pletáže. Ak posudzujeme pomer
cena/kvalita, napĺňa táto firma sen všetkých
zákazníkov. Na slovenskom a českom trhu
pôsobí už ôsmu sezónu a jej tovar je aj vďaka
spomínanému dôvodu veľmi dobre predajný.
Atraktívnosť výrobkov a ich kvalita vysoko
prekračuje štandard, ktorý je v danej cenovej relácii bežný. Kolekcia na jeseň a zimu 2013 je veľmi
rozmanitá a oslovuje ako mladé, módne orientované zákazníčky, tak aj ženy, ktoré rady nosia klasiku alebo sú zvyknuté obliekať sa v štýle športovej
elegancie. Do kolekcie sú zakomponované všetky
aktuálne trendy.
Kolekciu dotvára rad cenovo veľmi priaznivých
modelov, ktoré umožňujú odbornému obchodu
výhodnú kalkuláciu marže, a tým dosiahnutie
zisku aj v krízových obdobiach. Môžete sa o tom
presvedčiť aj sami návštevou expozície spoločnosti HEGLER na veľtrhu STYL v Brne pavilón P,
stánok 243.
Aktuálna ponuka na jar - leto 2013 je vytvorená v duchu kvalitného, moderného dizajnu.
Všetky modely poskytujú vysoký komfort pri
nosení a dokonale spájajú prvky módnej rozmanitosti s požiadavkami na komerčnosť výrobkov.
Viac foto na www.modarevue.com

Hall Office Park, Jankovcova 1522/53,
170 00 Praha 7, 00420 234 602 245,
his.praha@his-jeans.com
Viac foto na www.modarevue.com
MÓDA REVUE 1/2013
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JEANSATION 2012 Monako
S PRAC . S ICH

Vyššia odborná škola odevného návrhárstva (VOŠON) z Prahy dosiahla mimoriadny úspech v celosvetovom meradle. Študentky 2.V, pod výtvarným vedením
MgA. Evy Vontorovej, uspeli vo svetovom finále súťaže Jeansation, ktorá sa konala v Monaku. V konkurencii 78 finalistov z 22 krajín získali hneď dve
ceny z celkových piatich! Cenu za najlepší večerný model GLAMOUR award získala Eva Kolářová a PRESS award Lucie Komárková.
Hlavnú cenu GRAND PRIX si odviezla študentka Esmod Tokio Kumiko Kanai,
cenu za najlepšie džínsy THE BEST JEANS award získal študent Jeffrey
Rogador z Fashion Institute of the Philippines a cenu za model, ktorý
možno najlepšie kombinovať s džínsami, EASY MATCH award získala študentka Liza Odinokikh z Fashion School Art Future Russia.
Veľký úspech pre všetky študentky VOŠON znamenala už len účasť
v semifinálových a finálových kolách. Do súťaže sa prihlásili
v novembri 2011 a hneď v decembri odosielali súťažné kreslené
návrhy. Zo 16 študentov 2.V, ktorí poslali svoje návrhy do súťaže,
ich 12 postúpilo do semifinále. Nasledovala realizácia modelov, pri
ktorej kládli veľký dôraz na precíznosť a kvalitné remeselné spracovanie.
V máji 2012 prebehol výber do finálového kola. Na základe zaslaných fotografií semifinálových modelov rozhodla porota, v ktorej
zasadli také osobnosti ako Kristina Szasz, riaditeľka dizajnu v ateliéri
Karl Lagerfeld Denim a kreatívna riaditeľka Denim Sportswear Tommy
Hilfiger alebo Patrizia Coggiola, novinárka Vogue Italy, o postupe šiestich
študentov do finále. A ďalší priebeh už poznáte. Krásne ho opisuje Eva
Kolářová.
„Po niekoľkých hodinách prehliadky nasledovalo vyhlásenie víťazov. Najskôr
bola udelená cena PRESS, potom bola vyhlásená cena EASY MATCH a nasledovala cena GLAMOUR ... a ja som zbadala svoj model. Bola som v šoku,
tiekli mi slzy... Bola som rozrušená, šťastná a potom som vnímala už len
to, ako som sa triasla pri odovzdávaní ceny, zábleskoch fotografov,
chvály poroty. Taký pocit radosti a šťastia som cítila prvýkrát. Neviem
to vyjadriť slovami, to snáď ani nejde, to sa musí zažiť. Teraz už viem,
že je za čím sa hnať a že tvrdá práca, ktorá sa za tým všetkým skrýva,
nie je zbytočná.“
Viac foto na www.modarevue.com.
Lucie Komárková

Eva Kolářová

Galliano je späť
Z DROJ : P AM B IANCO D AILY ,

SPRAC .

S ICH

John Galliano hlási návrat na módnu scénu
a bude dočasne spolupracovať s americkým
návrhárom Oscarom de la Renta v jeho ateliéri
v New Yorku. Kontroverzný dizajnér sa neslávne
preslávil v marci minulého roka svojimi antisemitskými výrokmi, ktoré v mierne podguráženom
stave vykričal v istej parížskej kaviarni. Dôsledok
so sebou priniesol, okrem iného, aj okamžité ukončenie spolupráce s módnym ateliérom Dior.
John Galliano bude najbližšie týždne tráviť
s Oscarom de la Renta a spoločne budú pripravovať jeho kolekciu na New York Fashion Week.
„John a ja sa poznáme už veľa rokov a som veľkým obdivovateľom jeho talentu,“ hovorí de la
Renta. „Pracoval dlho a tvrdo na svojom uzdravení
a som rád, že som mu mohol poskytnúť príležitosť, aby sa znovu ponoril do sveta módy a reaklimatizoval sa v prostredí, v ktorom je tak veľmi
kreatívny.“
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Niektoré zdroje tvrdia, že hlavným iniciátorom
tohto spojenia je šéfredaktorka amerického časopisu Vogue, ktorá je veľmi dobrou kamarátkou
oboch dizajnérov.
Po „vyhadzove“ z Dioru, Galliano navrhol v júli
2011 svadobné šaty top modelke Kate Moss.
Takisto trávil veľa času liečbou zo závislosti od
alkoholu, pretože práve ten spôsobil jeho stratu
súdnosti pri parížskych protižidovských výrokoch.
„Som alkoholik,“ povedal Galliano. „Posledné
dva roky som sa liečil z tejto závislosti, ktorá ma
niekoľko rokov sužovala a dovádzala ma až do šialenstva. Povedal som slová a urobil činy, ktoré
bolia mnohých, predovšetkým členov židovskej
komunity. Vyjadril som svoje pocity, moje trápenie,
súkromne i verejne sa ospravedlnil za bolesť, ktorú
som spôsobil. Budem sa aj naďalej snažiť odškodniť všetkých, ktorým som ublížil.“
Galliano je považovaný za jedného z najtalento-

vanejších a najkreatívnejších návrhárov svetovej
módnej scény. „Som nesmierne vďačný Oscarovi,
že stojí pri mne a že môžem s ním tráviť čas
v doslova rodinnej atmosfére jeho ateliéru,“ hovorí
Galliano. „Jeho podpora a viera vo mňa ma posilňuje.“
Anti-Defamation League (ADL) – organizácia,
ktorá bojuje proti antisemitizmu plne podporuje
návrat Galliana na módnu scénu. „Veríme, že jednotlivci môžu zmeniť svoje cítenie, srdce i myseľ
a preukázať tak skutočnú ľútosť,“ povedal
Abraham H. Foxman, generálny riaditeľ ADL. „Pán
Galliano úporne pracoval na zmene svojho pohľadu na svet a venoval značné množstvo času výskumu, čítaniu a učeniu sa o zle antisemitizmu. Počas
svojej cesty k uzdraveniu sa s nami stretával pri
rôznych príležitostiach. Prijal plnú zodpovednosť za
svoje zraňujúce výroky a chápe, že podobné vyhlásenia nemajú miesto v našej spoločnosti.“
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Módna prehliadka
inšpirovaná ľudovou kultúrou
J. B EŇOVÁ ,

FOTO

M EDIA D OM

Šaty a šperky z dielne módnej návrhárky Ľubice Poncik mali úspech. Takto
môžeme zhodnotiť prehliadku, ktorá sa konala v polovici januára vo dvorane
Ministerstva kultúry SR ako súčasť podujatia Kruhy na vode. Textilná a odevná
dizajnérka Ľubica Poncik
sa hlási k tradíciám
a slovenskej ľudovej
výšivke. Využíva pritom
moderné technológie
a jej modely získavajú
súčasný až nadčasový
ráz. Modelky, medzi ktorými bola Miss Slovensko z roku 2005 Ivica
Sláviková, predstavili
jedinečné odevy
v topánkach CCC.
Ľubica Poncik vyštudovala Vysokú školu
výtvarných umení
v Bratislave, odbor úžitkové umenie, špecializáciu textil. Práce prezen-

tovala na predajných výstavách a prehliadkach
v Čechách, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku
i Taliansku. Svojou tvorbou sa hlási k tradíciám a slovenskej ľudovej výšivke. Využíva moderné technológie, čím jej modely získavajú súčasný až nadčasový
výraz. Na odevy aktuálnych strihov aplikuje formou
sublimačnej potlače tradičné ľudové motívy, najmä
určité typy plnej a plastickej výšivky. Využíva tiež tradičné techniky výroby textilu a odevov: háčkovanie,
paličkovanie a pletenie.
Niekoľko rokov aktívne spolupracuje so šperkárkou
Hany Horbanovou Kašičkovou, s ktorou tvorí pod
spoločnou značkou lubi_hany. Výsledkom ich spoločnej tvorby je rad nositeľných šperkov pod názvom
"LOOP" komponovaných z tvarovo jednoduchých
háčkovaných a kovových prvkov. Celá tvorba je
inšpirovaná tradičnou textilnou technikou – írskou
čipkou.
Viac foto na www.modarevue.com.

Plavky, ktoré nezovšednejú
S ICH ,

FOTO :

F ASHION I SLAND

V polovici januára otvárala svoj prvý vlajkový butik spoločnosť Fashion Island
v pasáži Čierna ruža v Prahe. Otvorenie bolo vskutku pompézne, zúčastnili sa ho
Miss Earth 2012 Tereza Fajksová, česká Miss 2008 Eliška Bučková, 1.vicemiss
Bohemia 2008 Taťána Šedivá, Taťána
Makarenka a ďalšie modelky vrátane 10-ročnej Vanessky Schleichovej a 5-ročnej Alenky
Markovej. Všetky spomínané krásky v rámci
malej módnej prehliadky predviedli na svojich
dokonalých telách luxusné plavky značiek
Sabz, Paradizia a Saha. Strihovo bohaté
a štýlovo originálne plavky a plážové doplnky
zdôrazňujú prednosti a zakrývajú prípadné
nedostatky. Upútajú svojou originalitou a sú
nadčasové a nositeľke len tak ľahko nezovšednejú.
Butik
Fashion
Island je
zameraný na
predaj dámskej módy, plaviek, detských dievčenských plaviek
aj doplnkov. Od jari 2013 však v ponuke pribudnú aj
plavky pánske.
Ako povedala majiteľka butiku Ing. Liliana
Augustinová, ich prioritou je nielen ponúknuť produkty vysokej kvality, v ktorých sa ženy cítia pohodlne a sebaisto, ale aj poskytovať poradenstvo a služby
tak, aby zákazník odchádzal vždy spokojný a s úsmevom na tvári.
Viac foto na www.modarevue.com.

Bohatá ponuka sortimentu textilných materiálov
vhodných na elegantnú a športovú módu.
Materiály sú určené výrobcom odevov, maloobchodným predajniam,
veľkoobchodom s metrovým textilom a firmám zaoberajúcim sa
výzdobou a prípravou spoločenských udalostí.
Ponúkaný sortiment:
Celoročne materiály:
• PODŠÍVKY • VRECKOVINY • SATÉNY • TYLY • ŠIFÓNY • GABARDÉNY
• VZOROVANÉ A JEDNOFAREBNÉ BAVLNY
Aktuálna kolekcia vždy jar/leto, jeseň/zima:
• ŠATOVKY – v módnych dizajnoch a farbách
• KOSTÝMOVKY • SPOLOČENSKÉ MATERIÁLY
• FLAUŠE – jednofarebné, vzorované, flokované
• KOŽUŠINY – jednofarebné, melírované • PLÁŠŤOVKY
Nová kolekcia
• MATERIÁLY NA SVADOBNÉ VÝZDOBY A SLÁVNOSTNÉ DEKORÁCIE
• MATERIÁLY NA VÝROBU SVADOBNÝCH ŠIAT – Tyly, Satény,
Tafty, Organzy, Aplikácie, Krajky
KONTAKT
Adresa: DIPO, Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057 – 4424 951, 4422993, Mobil: 0905 - 982 625, Fax: 057 – 4462555
E-mail: dipo@vt.psg.sk, www.dipo.sk
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VÝSTAVY A VEĽTRHY
Slovensko
23. 2. 2013
24. 2. 2013
16. 3. 2013
23. 3. 2013

Svadobný veľtrh, hotel Lux, Banská Bystrica
Svadobný veľtrh, hotel Elizabeth, Trenčín
Svadobný veľtrh, hotel Slovakia, Žilina
Svadobný veľtrh, Kursalon,
Trenčianske Teplice
www.svadobnyveltrh.sk
3.-4. 4. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) −
odevy, textil, metráž, obuv, galantéria,
doplnky
14. 4. 2013 Svadobný veľtrh, hotel Barónka, Bratislava
www.svadobnyveltrh.sk

Česká republika
17.-19. 2. 2013 Styl-Kabo (BVV Brno) − odevy, textil,
bielizeň, metráž, galantéria, koža, obuv,
doplnky
www.bvv.cz
5. 3. 2013 Obchodné dni Tori (Olomouc) −
textil, odevy, obuv, koža
www.tori.cz
Zahraničie
12.-14. 2. 2013 Première Vision (Paríž) – tkaniny
www.premierevision.fr
12.-14. 2. 2013 Mod'amont (Paríž) – galantéria,
odevné doplnky
www.modamont.com
12.-15. 2. 2013 TexWorld, (Paríž)
texworld.messefrankfurt.com
19.-21. 2. 2013 Targy mody Poznań (Poznaň) – odevy, obuv,
kožená galantéria, bielizeň
www.fashion.mtp.pl
23.-25. 2. 2013 MI Milano Prêt à Porter MIPAP(Miláno) –
dámske odevy a doplnky
www.mimilanopretaporter.fieramilano.it
23.-25. 2. 2013 SUPER (Miláno) − dámske odevy a doplnky
http://www.pittimmagine.com/en/
corporate/fairs/super.html
26. 2.-1. 3. 2013 CPM Collection Première Moskow (Moskva)
– pánske, dámske a detské odevy
www.igedo.com
3.-4. 3. 2013 Týždeň kože a obuvi (Budapešť) –
odevy, kožené výrobky a obuv
www.bcefair.hu
3.-6. 3. 2013 Micam shoevent (Miláno) – obuv
www.micamonline.com
3.-6. 3. 2013 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com
3.-6. 3. 2013 Mifur (Miláno) − koža, kožušiny
www.mifur.com
13.-15. 3. 2013 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky
www.gds-online.com
25.-27. 3. 2013 Fashion Access APLF (Hongkong) –
obuv, koža a doplnky
www.aplf.com
25.-27. 3. 2013 APLF MM&T (Hongkong) –
materiály, výrobné technológie
www.aplf.com
3.- 5. 4. 2013 Lineapelle (Bologna) –
kožená galantéria, obuv
www.lineapelle-fair.it/en/lineapelle.php
9.-11.4. 2013 theMICAMshanghai (Shanghai) – obuv
www.micamonline.com
7.- 9. 5. 2013 Proposte (bytové textílie)
www.propostefair.it
Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
Zmena termínov vyhradená!
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Nábytok v objektíve
Karla Lagerfelda
S PRAC . M OK ,

FOTO :

C ASSINA

Vášeň a vôľa podeliť sa o svoj typicky sofistikovaný spôsob videnia vyústili do unikátnej spolupráce medzi módnym návrhárom Karlom
Lagerfeldom a prestížnym výrobcom nábytku
Cassina. Slávny protagonista svetovej módy sa
podujal vytvoriť vlastnú sériu fotografií kultových
kusov Cassina, ktoré mapujú 85-ročnú históriu
a vykresľujú filozofiu a identitu tejto značky. „Karl
Lagerfeld má autentickú víziu, ktorá znásobuje
jedinečné vlastnosti našich výrobkov. Každá fotografia zdôrazňuje siluetu návrhu, eleganciu vyhotovenia, luxus detailov a zvodnosť materiálov,“ prezradil, v čom spočíva originalita tohto projektu,
Brand Director talianskeho nábytkového domu
Gianluca Armento. Záujem Karla Lagerfelda o fotografovanie nie je ničím novým, veď už od roku

1987 je veľmi aktívny aj v tejto sfére a na svoje
konto si stihol pripísať celý rad výstav, medzinárodných ocenení a publikoval aj sériu viacerých
kníh. V tomto prípade ale vôbec prvýkrát zaostril
objektívom na nábytok. Jeho zbierka fotografií
Cassina je vystavená v rovnomennom showroome
v Paríži od 31. januára do 10. marca 2013.

Stella Luna debutuje v Paríži
Z DROJ FNA,

SPRAC . DV

Čínska luxusná obuv značky Stella Luna otvorila svoju prvú európsku predajňu na krásnom parížskom bulvári Saint-Germain. Navrhol ju britský architekt Jamie Fobert. Obchod s rozlohou 870 m2 sa
nachádza v známej nákupnej štvrti, kde sa nachádzajú veľké módne domy ako Ralph Lauren a Hugo
Boss. Počas slávnostného otvorenia sa na displeji zobrazovali modely v cenách od 235 eur do 425
eur. Okrem Paríža mieni Stella Luna počas najbližších piatich rokoch zamieriť s kolekciami pripravenými špeciálne pre európsky trh aj do Londýna, Milána a Benátok. Značka vlastní v súčasnej dobe 233
obchodov v Číne, Thajvane, Thajsku, Filipínach, Libanone, Spojených Arabských Emirátoch a Kuvajte.

Nový príbeh
do vašich obchodov
OŠ
Príbeh značky ALPHA INDUSTRIES sa píše už vyše 50 rokov,
keďže bola založená v roku 1959. Dodnes patrí medzi tradičných amerických výrobcov vynikajúcich leteckých búnd, poľných plášťov či iného
„military“ oblečenia. Firma z amerického Knoxwillu v štáte Tennessee,
respektíve jej európske zastúpenie, ale pokračuje v rozširovaní svojho záberu vďaka novým, doslova dizajnérskym modelom, napr. búnd, pri výrobe ktorých vychádza z rokmi odskúšaného know-how spojeného s použitím hi-tech materiálov a módnych farieb.
V ponuke sú aj tričká, nohavice a mikiny, pričom sa v kolekcii nezabúda ani na dámy a deti. Môžeme tak
očakávať, že sa produkty tohto výrobcu v blízkej dobe zaradia do ponuky prestížnych, vybraných športových obchodov či butikov aj na Slovensku.

POSTREHY

Asistenti predaja by mali
pochopiť princípy predaja
V obchode platí nepísané, ale reálne pravidlo - udržať si
zákazníka je ťažké, ale získať nového je oveľa ťažšie.
D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO

M EDIA D OM

Nejeden obchodník potvrdí, že mať dobrú asistentku alebo asistenta predaja je ako výhra v lotérii.
Práve v tejto profesii je pomerne vysoká migrácia pracovníkov. S nespokojnosťou sa môžeme stretnúť
na oboch stranách. Zamestnávateľ nie je spokojný s pasivitou predavačky, predavačky sa nudia alebo
nezvládajú nápor zákazníkov a zákazník sa často stretáva so slabou odbornosťou personálu.
A pritom asistenky predaja môžu významne ovplyvniť tržby.
Asi je namieste spýtať sa, aká by dobrá predavačka
mala byť. A to už nie je len o tovaroznalectve a administratíve. Dobrá predavačka alebo pracovníčka prvého kontaktu, ako sa im zvykne tiež hovoriť, by mala ponúknuť aj
určitú formu pridanej hodnoty. Ona je totiž prvá, ktorá
zákazníka v predajni privíta a tiež s ním nadviaže, či už verbálny alebo neverbálny, kontakt.
Jednou z hlavných schopností predavačky sú komunikačné zručnosti a znalosti nákupného správania zákazníka. „Komunikačné zručnosti sú dôležité nielen vtedy, keď
chceme obslúžiť zákazníka a umožniť mu výber vhodného
tovaru, ale aj pri zvládaní krízových situácií. V krízových
situáciách totiž nejde o štandardnú situáciu, a preto je
dôležité, aby predavač poznal zákonitosti nákupného
správania zákazníka,“ hovorí Mgr. Ľubomír Žiška, obchodný a marketingový manažér školiaceho strediska
Macrosoft s.r.o., ktoré v jednodňových alebo dvojdňových
školeniach „vychováva“ predavačky a predavačov.

KTORÍ ZÁKAZNÍCI SÚ VERNÍ?
Existuje niekoľko typov predavačiek/predavačov.
Jedným je napríklad predajca, ktorý príliš neprejavuje
záujem, je zmierený so svojou úlohou, sám seba chápe ako
informátora a „strážcu“ tovaru. Iný typ je, naopak, príliš
aktívny, čím zase môže zákazníka odradiť od nákupu.
Klient má pocit, že sa v predajni nemôže uvoľniť.
„Ja by som odporúčal zlatú strednú cestu. Nesnažiť sa
za každú cenu predávať a tlačiť na zákazníka, pretože
takto zákazník nedostane priestor na to, aby začal nákupné správanie uplatňovať. Treba mu nechať čas, aby priestor naňho zapôsobil a mohol prejaviť záujem,“ vysvetľuje
Žiška.
Aj keď sa časy zmenili a predavačky sú na inej úrovni,
ako v dávnej minulosti, stále to nie je ono. Pri porovnaní
stavu so zahraničím si môžeme všimnúť profesionálnejšie
správanie predavačiek. So zákazníkom si okamžite budujú
vzťah, a ten od nich prijíma výraznú spätnú informáciu –
som tu pre vás, viem vám poradiť a urobím to rád/rada.
„Mnohí pracovníci prvého kontaktu u nás dosiaľ neporozumeli základnému pravidlu, ktoré hovorí, že sú tri
druhy zákazníkov – nespokojný, spokojný a nadšený.
Spokojný zákazník je ten, čo nakúpi, uspokojí svoju potrebu a odíde. Je to však neverný zákazník, pretože ak sa mu
naskytne príležitosť, uspokojí svoju potrebu inde a nemá
potrebu vrátiť sa do našej predajne. Predajca potrebuje
nadšeného zákazníka a aby ho získal, musí dať do kon-

taktu s ním viac osobného. Zákazníkovi treba dať najavo,
že je vítaný a že je potrebný – na to často stačí pozdrav
a úsmev. Už tým mu predavač dáva najavo, že preňho má
určitú hodnotu a akceptuje, že je tu. Zákazník má pocit, že
je prijatý a automaticky ho to nastaví na určitú formu
a uvoľnenie svojho nákupného správania sa – uvoľní svoje
túžby, svoj záujem a čas strávený v predajni častejšie
ukončí nákupom,“ tvrdí Ľ. Žiška.

treba pripomenúť, že je dôležité, aby sa všetko dialo nenásilnou formou, pretože ako sa hovorí, stratiť zákazníka je
veľmi ľahké. V obchode platí ďalšie, nepísané ale reálne
pravidlo, udržať si zákazníka je ťažké, ale získať nového je
štyri krát ťažšie. So zákazníkom je potrebné udržiavať verbálnu a samozrjeme aj neverbálnu komunikáciu. Potom
zákazník bude chodiť do predajne aj z osobných dôvodov,“ podotýka Žiška.

AIDA NIE JE LEN VERDIHO OPERA

KLIENT AKO CESTA
NA DOSIAHNUTIE CIEĽA

Na podchytenie nákupného záujmu zákazníka je dôležité vystihnúť správny moment. To predavačkám pomáha
zvládnuť psychológia predaja.
„Máme takzvaný princíp AIDA:
A – attraction (z angl., príťažlivosť) – klient je priťahovaný reklamou, predajca teda musí vynikať v prezentačnom umení a marketingovom správaní.
I – interest (záujem) – predajca prichádza vo vhodnom
čase. Spýta sa zákazníka či mu môže pomôcť. Otázka
„Dobrý deň, môžem Vám pomôcť?“ nie je zrovna najšťastnejšie zvolená. Lepším variantom je: „Dobrý deň,
pomôžem Vám?“, hoci prístup otázkou vo všeobecnosti je
neistý. Ideálne je nič sa nepýtať, len poznamenať: „Vidím,
že sa Vám tieto šaty páčia.“ Tým sa už dá nadviazať rozhovor, ktorý môže byť aj osobnejšieho charakteru.
D – desire (túžba) – v tejto fáze nastupujú emócie
a túžba, zákazník začína po tovare túžiť. Práve vtedy je
vhodné, ak predajca zníži aktivitu, ale zostáva zákazníkovi
k dispozícii.
A – action (akcia) – je jednoduchá záverečná fáza,
kedy sa zákazník rozhoduje a tovar kúpi,“ vysvetľuje
Žiška.
Pri systéme AIDA predavačky trénujú na školeniach
veľa modelových situácií a zaoberajú sa charakteristikou
maloobchodného predaja. Najväčšiu časť školenia tvorí
práve psychológia predaja a riešenie rôznych situácií –
agresívny zákazník, nerozhodný zákazník, reklamácie,
obsluha viacerých zákazníkov naraz. No napriek tomu
neexistujú univerzálne techniky, ktoré sa dajú vždy použiť.
Preto je potrebný workshop, kde sa riešia rôzne situácie
a pre predajcu sú veľkým prínosom.
„Predavačka musí pochopiť princíp predaja, rozmýšľanie zákazníka, ako sa asi cíti, keď príde do predajne
tak, aby bol predavač schopný podporiť pozitívne znaky
správania sa a aby sa ten kontakt zavŕšil predajom. Tu

Zákazníkovi treba prejavovať rešpekt a je mnoho spôsobov, ako dať najavo hodnotu človeka. „Hodnota človeka
je niečo, na čo si nikto z nás nedá siahnuť, čo nás robí
tým, čím sme a ako dávame druhému človeku najavo –
vážim si tvoju osobnú hodnotu, znamenáš pre mňa niečo.
Ak predavač vie podať informácie nielen technicky správne, ale aj na vzťahovej úrovni, tak sa vytvára nová dimenzia vzťahu,“ dodáva Ľ. Žiška.
Predpokladom úspešnej predvačky alebo predavača sú
znalosti o ponúkanom sortimente. Ani to nie je dnes celkom samozrejmé.
„Máme dve formy predaja, kde sa využívajú znalosti
o sortimente:
Upselling – je spôsob predaja, kedy predavač potrebu
kúpiť menšiu vec dokáže „nafúknuť“ a zákazník namiesto
s jednými ponožkami odíde s ponožkami pre celú rodinu.
Crosselling – zase pracuje s multiplatformou výrobkov.
K nákupu predavač dokáže pridať ďalší tovar – napríklad
k topánkam ošetrovacie prípravky, ponožky, kabelku, čiapku, šál...
A čo býva najväčším prehreškom predavačiek?
Ľubomír Žiška si myslí, že je to nezáujem a na druhej strane prílišná aktivita. Pokiaľ chce byť človek úspešný v predaji, aj keď to znie paradoxne, nemal by sa snažiť „príliš
predávať“. Ak je predavač zameraný len na predaj, je to
z neho cítiť, a preto býva často neúspešný. Vytvára si
bariéru so zákazníkom, ktorý je preňho prekážkou, a to
kazí výsledok celého predaja. Akonáhle má predavač na
zreteli aj to, čo za predajom je – spokojnosť klienta, klient
sa stáva cestou na dosiahnutie cieľa. S klientom netreba
bojovať, treba s ním spolupracovať.
V dnešnej konkurencii internetových obchodov je nakupovanie v kamenných obchodoch o emóciách, zážitku, profesionalite a kontakte s človekom. To sú najsilnejšie zbrane kamenných prevádzok.
MÓDA REVUE 1/2013
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Návrat výroby z Číny do Európy,
skutočnosť alebo nádej?
DV

Objavujú sa názory, že výrobu v minulosti umiestnenú do Číny, začínajú západoeurópske spoločnosti prehodnocovať a presúvať späť do Európy. Ide všeobecne o výrobu
ako takú, ktorá sa nemá presunúť do západných, ale do lacnejších východných krajín tohto kontinentu. O názor na tento trend a jeho možnom vplyve na textilný a odevný priemysel v Čechách aj na Slovensku sme požiadali nového prezidenta Asociace textilního a kožedělného průmyslu ČR (ATOK) Ing. Jozefa Nováka.
„Tvrdit, že se průmyslová výroba vrací z Asie do
Evropy, lze spíše ve smyslu budoucích očekávání
a perspektivních (mega) trendů, než ve smyslu přítomné
reality. Je skutečností, že přesuny masových i středně
kvalitních a značkových výrob z vyspělých zemí
k asijským (ale i středomořským) nízkonákladovým konkurentům ztrácejí na dynamice. Příčinou je jednak rychlý růst čínských mezd, trvalé vzlínání kursu čínské renmimbi (jüan) vůči USD i EUR, strukturování vnitřního
trhu Číny a vázanost stále větší části národních produkčních kapacit na jeho obsluhu. K tomu přistupují
i problémy se strukturou a dostupností volné pracovní
síly (i v souvislosti s nevyhnutelným stárnutím čínské
společnosti v důsledku dlouhodobé politiky jednoho dítěte) a s dodatečnými náklady a logistickými komplikacemi při stěhování jednoduchých a masových výrob do
čínského vnitrozemí. Obdobné problémy především
v poddimenzované energetické infrastruktuře
a v nedotažení reforem na podporu podnikání zažívá
Indie.
Návrat, čili relokace řady průmyslových výrob se projevuje reálně v USA, které prostřednictvím těžby břidlicového plynu zásadním způsobem snížily průmyslové
náklady na energie, které mají pružný pracovní trh

a průmyslovou politiku, jejímž prostřednictvím relokace
podporují. V Evropě je situace složitější, neboť obnovení
její konkurenceschopnosti naráží na přeregulovanost
podnikatelských aktivit obecně a na rigiditu pracovního
trhu zvláště. Relokace průmyslových výrob do Evropy
bude narážet zejména na nedostatek kvalifikované pracovní síly a odborníků s odpovídajícím technickým vzděláním.
Je nutné akceptovat skutečnost, že asijské země si
ještě na velmi dlouho podrží konkurenceschopný sektor
výroby textilu a oděvů, a to zejména v programech
masové výroby zaměřených na spodní a střední patra
cílových trhů. Relokace textilních (spíše než oděvních)
výrob zpět do Evropy se bude týkat těch jejich částí, kde
bude Evropa s to potvrzovat svoji technologickou
a expertní dominanci. Jedná se tedy o technologicky
náročné, kvalifikované a o R&D (Research and
Development) opřené výroby velmi často technicky
zaměřeného textilu.
Z uvedených trendů, pokud se v perspektivě příštích
let budou výrazněji realizovat, nebude těžit Evropa jako
celek. Celé "jižní křídlo" EU, tedy země s bývalým silným
sektorem textilu a oděvů jako je Portugalsko, Španělsko
a Itálie budou i nadále narážet na prohlubující se ztrátu

své konkurenceschopnosti. Tyto problémy budou spíše
narůstat v procesu zápasu o zachování eura jako společné měny, která však je automaticky zdrojem jejich
měnové nekonkurenceschopnosti.
"Textilně postindustriální" země severního křídla EU
(Skandinávie, Velká Británie, Benelux) nemají pro relokace textilních výrob již disponibilní průmyslovou infrastrukturu. Vymizela v nich jak potřebná kvalifikace, tak
nákladová racionalita pro textilní průmysl mimo úzkou
oblast Hi-Tech a špičkových výzkumně a vývojově
náročných segmentů textilu.
Relokační tendence tak mohou být spíše příležitostí
pro "nové členské státy EU" s textilní tradicí a stále fungující infrastrukturou, mezi které, vedle Pobaltských
států, patří i ČR a snad SR. Vedle nich budou z tohoto
trendu těžit i další země východní Evropy mimo EU.
Využití pravděpodobných trendů dílčí relokace textilních
výrob zpět do Evropy bude ovšem záviset na individuální připravenosti textilních subjektů na tuto příležitost.
Bude se týkat jen výrobců s jasnou strategií „produktového vůdcovství“ nebo „blízkosti k zákazníkům“, neboť
jen tyto podnikatelské strategie mají globální potenciál,
jsou permanentně zaměřené na budoucnost a jsou ofenzivní.“

Micam zavíta
do Šanghaja

Časť bývalého
OP Prostějov ožíva

M OK

Z DROJ :

Prestížny milánsky obuvnícky veľtrh Micam sa
čoskoro zhostí novej úlohy na pôde čínskej metropoly. Prezident ANCI (Národná asociácia talianskych obuvníkov) Cleto Sagripanti, zástupca výstaviska Fiera Milano S.p.A., Enrico Pazzali a Feng
Shao, generálny sekretár organizačného výboru
Shanghai Fashion Week, totiž nedávno podísali vzájomnú dohodu, na základe ktorej sa 9. – 11. apríla
2013 theMICAMshanghai zaradí do štruktúry šanghajského týždňa módy. „Sme naozaj veľmi hrdí,“
vyjadril sa Cleto Sagripanti, „že sa nám ako jedinému zahraničnému výstavnému partnerovi v sektore obuvi podarilo stať súčasťou tak dôležitej udalosti v Číne. Uvedomujeme si, že ide o reálnu platformu biznisu lákajúcu tisícky profesionálov módnej branže, v ktorom je obuvnícka produkcia madein-Italy už dlhšiu dobu veľmi obľúbenou a vyhľadávanou. Začlenenie našej výstavy do oficiálneho
kalendára nám umožní najprv rozhodujúco zabodovať na vnútornom čínskom trhu a následne sa
pre nás stane odrazovým mostíkom pôsobenia na
celom teritóriu Ázie a Stredného východu.“

Jesenícka továreň Odevného podniku OP Prostějov je zatiaľ jediným pozostatkom po skrachovanom textilnom
kolose, v ktorom sa začalo znova vyrábať. Švédska firma Cavaliere zatiaľ zamestnala tridsať ľudí, tento rok
plánuje nabrať ďalších dvadsať.
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V bývalom závode Odevného podniku v Jeseníkoch
je po troch rokoch opäť rušno. Dokončujú sa posledné
stavebné práce, strihajú sa látky. Švédska firma
Cavaliere kúpila podnik za 6,5 milióna českých korún
(cca 253 500 eur) minulý rok v lete a v polovici januára tohto roku obnovila výrobu. Zatiaľ zamestnala tridsať
ľudí, do konca roka by ich mohlo byť, podľa šéfa závodu Jana Fricka, päťdesiat. „Výroba sa bude rozbiehať
pomaly, predsa len dva roky stála, budeme ju ďalej rozširovať," povedal Frick. Švédi totiž plánujú urobiť
z jeseníckej továrne výrobné centrum celej firmy
Cavaliere. „Ak zistíme, že tu všetko funguje
a zoženieme dostatok kvalitných zamestnancov, presunieme sem výrobu z ostatných závodov firmy,“ hovorí
Frick. Cavaliere, ktorý šije spoločenské odevy, vyrába
v Turecku, na Slovensku, v Litve a Estónsku. Dcérsku
spoločnosť má aj v Číne. Do Turecka pritom Švédi presunuli výrobu po krachu OP, jesenícky závod bol totiž už

v minulosti ich dodávateľom. „Z Jeseníkov sme vždy
dostávali kvalitné výrobky. Sú tu kvalitní ľudia, preto
sme sa rozhodli závod kúpiť a koncentrovať sem výrobu,“ uviedol Frick. Podľa jeho vyjadrení zatiaľ firma do
Jeseníkov investovala 2,5 milióna eur, za ktoré kúpila
nové moderné vybavenie. Ak by plán s koncentráciou
výroby vyšiel, mohla by firma zamestnávať okolo 200
ľudí. To by si vyžiadalo nové investície, prípadne aj stavbu novej haly. Jediná súčasť podniku OP Prostějov,
ktorá neprestala fungovať, bola výroba oblekov na
mieru, takzvaných měřenek. Tú minulý rok v lete kúpila
spoločnosť AMF Reece ČR, ktorá je výrobcom špeciálnych priemyselných šijacích strojov. Podniká
v priestoroch bývalej Minervy v Prostějove, a práve tam
chcú presunúť aj výrobu měřenek.
Všetky odštepné závody prostějovského OP boli už
počas minulého roka predané. Na predaj zostáva hlavný
prostějovský areál bývalej textilky.
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Stredoškoláci,
zmerajte si kreativitu
D ARINA V ITTEKOVÁ

Stredné školy a ich žiaci majú opäť možnosť zmerať si kreativitu na súťažiach.
Na slovenskej scéne máme dve. Jedna je čisto odevná súťaž MÓDNA LÍNIA
MLADÝCH 2013 a druhá, zameraná na viacero učebných odborov je MLADÝ
TVORCA 2013.
Stredná odborná škola podnikania v Prešove je držiteľkou certifikátov ako Vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia alebo Certifikát manažérstva a kvality a žiaci tejto školy sa
pod vedením pedagógov úspešne umiestňujú v rôznych súťažiach podľa učebného
zamerania. V minulom roku po súťaži MÓDNA LÍNIA MLADÝCH 2013 niektoré školy oznámili, že pre komplikovanú situáciu v školstve sa v budúcnosti súťaže nezúčastnia.
Napriek tomu sa už teraz prihlásilo 14 škôl s predpokladanými 80 výstupmi. Zatiaľ
sa na každom ročníku zúčastnili aj zahraniční súťažiaci, tak veríme, že ani tento rok
nebude výnimkou. Už 8. ročník súťaže odevnej tvorby MÓDNA LÍNIA MLADÝCH
2013 sa bude konať 12. apríla 2013 v prešovskom PKO. V mene SOŠP vás srdečne
pozývame do Prešova, či už ako súťažiacich alebo ako divákov.
Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2013 organizuje už 21. ročník výstavy
MLADÝ TVORCA 2013, ktorej súčasťou sú aj tri súťaže pre žiakov aj pedagógov stredných škôl. Súťaž „TOP výrobok“ je určená žiakom stredných škôl, súťaž o Cenu
ministra hospodárstva SR „Za inováciu a technickú tvorivosť“ je určená pedagogickým pracovníkom stredných škôl. Tretia súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR za
„Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v školskom
roku 2012/2013“ je určená pre stredné školy a zamestnávateľov, ktorí najintenzívnejšie navzájom spolupracujú. Prvej súťaže sa môžu zúčastniť len tie stredné školy,
ktoré zároveň vystavujú aj na výstave MLADÝ TVORCA 2013 v Nitre. Keďže do súťaže sa môže prihlásiť každá stredná škola v SR, ktorá má učebný odbor z odvetvia
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ide o širšie spektrum odborov. Okrem
iných sú tu však aj školy s textilným a odevným zameraním. Výstava so súťažami sa
bude konať v dňoch 18. – 20. apríla 2013 v areáli Výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Prihlášky do súťaží je potrebné zaslať do 28. marca 2013 na osobný úrad
Ministerstva hospodárstva SR. Bližšie informácie sú aj na webovej stránke MH SR.

GDS Select na jar 2013
v Šanghaji nebude
V ARŠAVA /B RATISLAVA , D. V ITTEKOVÁ
Ešte začiatkom roka oznámili zástupcovia Messe Düsseldorf na tlačovej konferencii vo Varšave, vznik nového projektu – GDS Select, ktorý sa mal otvoriť na
jar tohto roka v Šanghaji. Jeho cieľom bolo pritiahnuť čo najviac vystavovateľov
z Európy, aby sa podporil export z EÚ do Ázie. Európska obuv má v Číne chýr kvality a Číňania venujú tejto téme stále väčšiu pozornosť. Už vtedy bolo na tento projekt prihlásených asi 70 vystavovateľov. A bola aj premyslená architektúra stánkov, ktoré mali byť postavené na spôsob sekcie White Cubes na GDS.
Ešte sa mesiac ani neskončil a Messe Düsseldorf oznámilo, že výstava GDS
Select sa v termíne od 17.-19. apríla tohto roka nebude podieľať na veľtrhu CIFL
(China International Footwear & Leathergoods Exhibition), ako sa pôvodne predpokladalo. Zmenenými rámcovými podmienkami vznikajúcej kooperácie medzi
GDS Select, Šanghajským týžňom módy (Shanghai Fashion Week) a talianskym
veľtrhom MICAM došlo k neprekonateľným rozdielom, pri ktorých nebolo možné
rovnako uspokojiť záujmy všetkých strán.
Aj v záujme obuvníckeho priemyslu sa Messe Düsseldorf zrieklo plánovanej
samostatnej výstavy popri veľtrhu CIFL. Ten sa bude konať v Šanghaji tak, ako
po minulé roky.

Zastoupení pro ČR a SR

PERSA a.s.
U plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
tel: +420 267 006 450
Mobil: + 420 775 676 138
e-mail: magdalen@persa .cz
Show room: celoročně 7-16
www.manfred-hegler.de

STYL BRNO 17-19. 2. 2013
Pavilon P, stánek 243
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Štyri dôvody, prečo
používať Facebook
Keď má nejaké médium dva milióny ľudí, nemožno ho ignorovať.
Za posledné roky sociálne siete vyrástli a stali sa každodennou súčasťou života. Aj keď v zahraničí už módne firmy intenzívne pokukujú po nových
sociálnych sieťach typu TheFancy.com, Svpply.com či Pinterest, na Slovensku stále vládne Facebook. Na čo je firme dobrý Facebook? Sú minimálne
štyri podstatné dôvody, prečo sa ním máme zaoberať.
1. PREPOJENIE WEBU
A SOCIÁLNEJ SIETE PRINÁŠA
NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV
TAKMER ZADARMO
Ak máte e-shop alebo webstránku, dôvodom číslo
jedna, prečo Facebook používať, je možnosť prepojenia vášho webu s touto sociálnou sieťou. S malou
pomocou programátora si viete do eshopu pod každý
produkt vložiť tlačidlo “Páči sa mi”. Je to pre vás
výborný zdroj nových potenciálnych zákazníkov.
Štatistiky hovoria, že vždy, keď niekto pri
vašom produkte stlačí tlačidlo “Páči sa mi”, privedie
to na danú stránku 15-20 jeho známych. Táto
udalosť sa totiž vždy zobrazí na nástenke zákazníka
na Facebooku, kde si to všimne jeho okolie.
Možností prepojenia webu s Facebookom je ešte
oveľa viac. Kompletný zoznam nájdete na
http://developers.facebook.com/docs/plugins/

2. STRÁNKA FANÚŠIKOV
ZDRUŽUJE VAŠICH
ZÁKAZNÍKOV
NA JEDNOM MIESTE
Predstavte si, aké užitočné by pre vašu firmu
bolo, ak by ste vlastnili časopis o móde, ktorý
číta 10-20 000 ľudí. Fanúšikovská stránka na Facebooku takým “časopisom” môže byť.
Na čo všetko sa dá využiť? V prvom rade na
budovanie vašej značky v povedomí ľudí. Na komunikáciu noviniek a na to, aby ľudia videli do zákulisia
vašej firmy – to je pohľad, ktorý má väčšina zákazníkov rada.

3. KONTROLA TOHO,
ČO O VÁS ĽUDIA HOVORIA
Či na Facebooku chcete alebo nechcete byť, ľudia
o vás na sociálnej sieti rozprávajú tak či tak. Nestihli
ste dodať tovar načas? Pokazili ste niečo vo vzťahu
k zákazníkovi? Alebo sa naopak stalo niečo príjemné
a zákazníka ste prekvapili? Všetko sú to momenty,
kedy sa niektorý zo zákazníkov skôr či neskôr o vás
na Facebooku vyjadrí, pred zrakmi všetkých
svojich známych. Ak máte fanúšikovskú stránku,
s negatívnymi komentármi sa prídu ľudia pravdepodobne vyjadriť najprv k vám – tak funguje kultúra
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Facebooku. A to je dobre. Je lepšie, keď čelíte pripomienkam priamo, ako by vám mali utekať poza
chrbát. Máte možnosť argumentovať alebo, ak ste
naozaj urobili chybu, sa ospravedlniť a všetko napraviť.

4. SEGMENTOVÁ REKLAMA
Ak už na nič iné, Facebook vám určite bude dobrý
aspoň ako klasický reklamný nosič. Reklamu si na
Facebooku viete spravovať sami, odkaz na admini-

FAKTY O FACEBOOKU
✓ Nie je pravda, že Facebook je médium pre tínedžerov, skutočnosť je práve opačná. Ekonomicky silná skupina 25 až 40 ročných má na slovenskom Facebooku takmer 1,3 milióna členov.
✓ Aké sú iné zaujímavé fakty?
✓ Na Facebooku je o čosi viac žien ako mužov.
✓ 45 000 ľudí vo svojom profile uvádza, že sú zasnúbení (a vy viete na nich cieliť reklamu). Svadobné salóny, na čo čakáte?
✓ Asi 6000 ľudí uvádza, že má dieťa do troch rokov. Presná cieľovka na detské oblečenie.
✓ A koho by ste na Facebooku hľadali márne? Nepodarí sa vám tu nájsť pánov na vyšších pracovných pozíciách. Manažér, päťdesiatnik, je na Facebooku skôr výnimkou.

POSTREHY
stračné rozhranie nájdete v hornej lište Facebooku,
v sekcii Nastavenia.
Na reklame „a lá“ Facebook sú najpríťažlivejšie jej
nekonečné možnosti segmentácie. Väčšina ľudí, čo
na Facebooku sú, má vo svojom profile zadané svoje
záľuby. Reklamný systém Facebooku vám umožňuje
na základe týchto záujmov zacieliť aj svoju reklamu.
Predávate oblečenie na zimné športy? Na
Facebooku je vám k dispozícii 170 000 Slovákov,
ktorí si túto aktivitu zaznačilo medzi svoje obľúbené
športy. Je váš zákazník žena medzi 35 - 45 rokmi,
ktorá sa zaujíma o módu? Facebook vám ich ponúka
93 000. Predávate parfém od Madonny? 45 000
Slovákov uviedlo Madonnu ako svoju obľúbenú speváčku a vy im viete ukázať reklamu na jej vôňu.
A segmentácia ide ďalej. V možnostiach sa treba
poriadne prehrabať, testovať a skúšať. Vyberať aktuálne môžete z 980 000 mužov a takmer 1,1 milióna
žien. Platba na Facebooku funguje podobne, ako
v systémoch reklamy Google AdWords alebo
Etarget. Platíte zvyčajne za počet kliknutí na vašu
reklamu a môžete si nastaviť aj platbu za zobrazenia.

FORMÁTY REKLAMY
Reklama na Facebooku sa zobrazuje na dvoch
zaujímavých miestach. Menej nápadne na bočnej
lište Facebooku a raz za čas aj na prvom mieste
v prúde informácií, ktoré vidí návštevník Facebooku
hneď po prihlásení sa na stránku.
Zobrazovať môžete reklamu na svojom
e-shope/webstránke, ale aj na fanúšikovskej stránke
alebo konkrétnom statusu, ktorý ste ako firma na
Facebooku napísali.

Autorom článku je Ján Šifra.
Vedie semináre o marketingu na internete,
program na www.skolamuziky.sk.

Kedy a čo publikovať na Facebooku
Predstavte si Facebook ako personalizované noviny vášho zákazníka. Váš zákazník sem chodí, pretože
dostáva informácie o svojich známych, vidí tu články z médií, ktoré odporúčajú jeho kamaráti a sleduje
novinky z firiem, o ktoré prejavil záujem. Pracujte teda v tomto kontexte a myslite na to, že ste jeden
z približne 500 subjektov, ktorý sa uchádza o pozornosť daného človeka.

Fungujú veľké fotografie
Ku každému statusu dajte aj fotku. Vyhnite sa štylizovaným veciam – na Facebooku ľudia neočakávajú profesionálne zábery za každých okolností, fotka z mobilu je lepšia, ako žiadna fotka. Fotografia pomôže zastaviť v prúde informácií zrak a vysvetlí emóciu/príbeh rýchlejšie ako text.

Funguje pohľad do zákulisia
Nekomentujte len produkty. Dajte ľuďom pozrieť do zákulisia firmy.

Zbierajte zákaznícky feedback
Chcete doviezť nový produkt? Robíte reklamné letáky a neviete, či sa budú zákazníkom páčiť? Chcete prerobiť interiér predajne? Dajte možnosť vyjadriť sa k veci vašim zákazníkom ešte predtým, ako reálne miniete peniaze. Rýchly feedback vám pomôže odhaliť možné komplikácie.

Pravidelnosť nadovšetko
Nemá význam byť na Facebooku len občas. Ak sa už pustíte do fanúšikovskej stránky, venujte sa jej pravidelne. Publikovať raz aj viackrát do dňa je namieste, ak máte čo povedať. A publikovať aspoň niekoľkokrát
týždenne je nutnosť.

Mimo pracovnej doby
Najviac ľudí je na Facebooku večer medzi 19-21 h. Ak chcete niečo odkomunikovať, hovorte to v tomto
čase. Najlepšie dokonca funguje nedeľa večer.

Hodinové pravidlo
Hodinu po tom, čo publikujete status na Facebooku, seďte za počítačom. Odpovedajte na otázky, komentujte. Ľudia vašu aktivitu ocenia – napokon, nie je nič nezdvorilejšie, ako začať konverzáciu a potom z nej
ihneď zdupkať.

Stáže vo firmách
Z DROJ : ATOK

Projekt „Stáže vo firmách - vzdelávanie praxou“ (www.stazevefirmach.cz) sa začal v júni minulého roku a jeho nositeľom je Fond ďalšieho
vzdelávania, ktorý je príspevkovou organizáciou Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Ide o systémový projekt, ktorý je spolufinancovaný
z fondov EÚ, Operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť. Hlavným cieľom projektu je zaviesť v Českej republike stáže ako
inovatívny spôsob ďalšieho vzdelávania.
Stážistami sa môžu stať občania ČR s trvalým
bydliskom mimo hlavného mesta Praha
a poskytovateľmi stáží firmy so sídlom po celej ČR.
V rámci projektu budú stáže, ako forma ďalšieho
vzdelávania, pilotne overené realizáciou piatich tisícok stáží. K hlavným výstupom projektu patrí aj
vytvorenie tzv. katalógu šablón stáží a databázy
poskytovateľov stáží, a tiež zmapovanie potreby
legislatívnych úprav s cieľom, zakotviť stáže ako
jednu z foriem ďalšieho vzdelávania do legislatívy
ČR.
V rámci projektu sú prostredníctvom odborov
vytvárané tzv. šablóny stáží pre jednotlivé typové
pozície. Šablóna typovej pozície obsahuje základné

požiadavky na stážistu a na poskytovateľa stáže
(predovšetkým na mentora stážistov), ďalej informácie o činnostiach vykonávaných na stáži
a v neposlednom rade o finančných nákladoch spojených s realizáciou stáže na strane poskytovateľa.
Poskytovatelia stáží potom dostanú príspevok
na náklady spojené s poskytnutím stáže (podľa charakteru šablóny typovej pozície sa tento príspevok
pohybuje medzi 30 tis. až 150 tis. CZK)
Stážisti majú pri splnení podmienok daných projektom nárok na úhradu stravného, cestovných
nákladov, popr. ubytovanie zo strany Fondu ďalšieho vzdelávania.
V súčasnej dobe je v projekte registrovaných

viac než 1 400 poskytovateľov stáží z celej Českej
republiky a viac ako 7 100 záujemcov o stáž. Koncom minulého roka bola odštartovaná prezentácia
projektu prostredníctvom celoplošných televízií,
článkov v tlači, predstavením na hospodárskych
a obchodných komorách, predstavením na pracovných veľtrhoch a tzv. Road Show po vysokých školách, úradoch práce a pod.
Firmy sa do projektu môžu zapojiť formou umožnenia stáže v ich spoločnosti do 28. februára 2013.
Svoj záujem majú možnosť nahlásiť v Asociácii textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK),
tel.: 00420 222 361 883; fax.: 00420 224 805
339, www.atok.cz.
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Účtovníctvo on-line
P ETER Z IMERMAN

Technologický rozvoj mobilných zariadení, ako sú tablety či smartfóny, ich predurčuje k čoraz širšiemu využitiu.
Nie je to inak ani v oblasti podnikania, kde sa technologické novinky, ktoré šetria čas a finančné prostriedky,
zvyknú adaptovať veľmi rýchlo. Po tom, čo si podnikatelia na Slovensku zvykali v ostatných rokoch napríklad na pohodlie služby internetbankingu či faktúr
optimalizovaných pre smartfóny, prichádza na trh ďalšia novinka, ktorou je účtovníctvo v mobile. Na slovenskom trhu ho ponúka online účtovný softvér PRO-FIT.
Na rozdiel od bežných účtovníckych a ekonomických
systémov, ktoré sú inštalované na lokálnych počítačoch,
resp. lokálnych serveroch, v prípade online účtovníctva sú
softvér aj samotné účtovné údaje uchovávané vo veľkých
vzdialených dátových centrách a dostupné cez internet. Je
to zásadný rozdiel, od ktorého sa odvíja množstvo ďalších
faktorov.
Online účtovníctvo PRO-FIT je plnohodnotné účtovníctvo, ktoré funguje ako služba dostupná cez internet. Softvér
obsahuje jednoduché, podvojné aj mzdové účtovníctvo
a taktiež priestor pre oskenované dokumenty. Účtovníctvo
je dostupné z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má bežný internetový prehliadač, či je to PC, MAC, tablet s Androidom aj
IOS alebo smartfón. Aby ste mohli účtovný software začať
používať, nemusíte nič sťahovať ani inštalovať, jednoducho
si na stránke www.pro-fit.sk zaregistrujete svoju firmu
a začnete účtovať. Mesiac účtujete bezplatne a po tomto
období sa rozhodnete, či budete službu využívať aj naďalej

alebo nie. Nemusíte investovať ani cent do kúpy „licencie“,
platíte len ročný poplatok v rozsahu od 59 €/rok do
159 €/rok bez DPH. Poplatok zahŕňa plnú funkcionalitu
bez akýchkoľvek obmedzení. Neobmedzuje ani počet
firiem, ktoré môžete účtovať a ani počet užívateľov, ktorí
do nich majú prístup. Spolu za 59 €/rok si tak môže účtovať svoju živnosť manžel, manželka, do účtovníctva môžu
dať prístup svojej účtovníčke, asistentke, skladníkovi, jednoducho komukoľvek si želajú. Bez navýšenia ceny.
Za 59 €/rok môžete napríklad zaúčtovať 5.000 položiek,
čo je rozsah účtovníctva strednej firmy s niekoľkými
zamestnancami, bežnými nákupmi materiálu, služieb aj
tovaru a niekoľkými desiatkami až stovkami vystavených
faktúr mesačne. Ovládanie softvéru je jednoduché,
intuitívne a zvládne ho každý bežný užívateľ. V prípade
potreby je možné si pozrieť manuály, ktoré sú tiež na
internete, a teda dostupné vždy a všade. Obsahujú aj krátke inštruktážne videá. K dispozícii je aj bezplatná

Hugo Boss posilnil kontrolu
nad maloobchodom
Z DROJ FNA,

SPRAC . DV

Hugo Boss prijal ďalšie kontrolné opatrenia nad maloobchodným predajom svojich
luxusných výrobkov. Podľa spoločnosti nainštalujú do predajní infračervené senzory,
ktoré identifikujú najobľúbenejšie sekcie predajní, čo pomôže lepšiemu prerozdeleniu
tovaru v predajniach a podporí v nich frekvenciu pravidelných zákazníkov. Šéf spoločnosti Hugo Boss Claus-Dietrich Lahrs povedal pre Finanacial Times, že takto z prvej
ruky získané informácie o zákazníkoch pomôžu firme vytvoriť lepšie produkty.

PRO-FIT linka, kde vám v pracovnom čase poradia.
Dôležité výstupy z účtovníctva si môžete prezerať aj cez
svoj smartfón. Na kávičke s partnerom si tak jednoducho
preveríte, či vám partner niečo dlží alebo naopak, vy dlhujete jemu. Taktiež si pozriete vašu súvahu a výsledovku či
daňové povinnosti. Cloudové riešenie vám zabezpečí aj
maximálnu bezpečnosť pre vaše dáta. Neohrozí ich ukradnutý notebook či vykradnutá kancelária. Dáta sú
v bezpečných datahousoch, mnohonásobne zabezpečených a zálohovaných. Do účtovníctva sa pripájate cez šifrovaný protokol https, podobne ako do vášho internetbankingu. Softvare spolupracuje s fiškálnym modulom eFox.
Už v blízkej budúcnosti bude k dispozícii aj prepojenie
účtovného softvéru s e-shopom. E-shop si môžete nadizajnovať podľa vlastných predstáv. Všetko, čo cez e-shop predáte sa vám automaticky zaúčtuje do účtovníctva. Bez zbytočného prepisovania faktúr a navyše okamžite v reálnom
čase.

Slovensko je už
členom GINETEX-u
S ICH
Medzinárodné združenie pre označovanie textilu symbolmi ošetrovania a údržby
GINETEX sa 30. októbra 2012 rozrástlo o nového člena. Popri 18 členských štátoch tak do
neho vstúpilo aj Slovensko. Licenčnú zmluvu s ním v Miláne uzavrela žilinská spoločnosť
VÚTCH–CHEMITEX s.r.o., autorizovaná skúšobňa SKTC 119 pre textil, odevy a výrobky spotrebnej chémie.
Prihlásenie ochranných známok na registráciu na Úrade priemyselného vlastníctva SR
bolo vykonané v januári 2012 a proces registrácie je stále ešte v konaní. Ochranné známky
ako symboly ošetrovania textílií na pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a profesionálne ošetrovanie textílií (chemické čistenie) boli zapracované aj do aktualizovanej novely medzinárodnej normy STN EN ISO 3758, platnej od 1. 7. 2012, po dohode GINETEX-u
s organizáciou ISO.
V rámci licenčnej zmluvy GINETEX poskytuje spoločnosti VÚTCH-CHEMITEX
s.r.o. výhradný mandát na udeľovanie používania ochrannej známky na území Slovenskej
republiky, platný na obdobie január 2013 až december 2015. Udelenie mandátu na obdobie 3 rokov znamená, že VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. má práva a povinnosti priznané pozícií „pozorovateľ“. Po trojročnom období sa tak musí rozhodnúť, či chce alebo nechce byť
riadnym členom. Členský poplatok na 1 rok je pre pozorovaciu krajinu 250,- EUR.

Práva a povinnosti VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. v pozícii pozorovateľa:
a) udeľovať používanie ochrannej známky na národnej úrovni,
b) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, zasadnutiach správnej rady a poradných
výborov združenia GINETEX,
c) získavať technickú dokumentáciu, využívať extranet, spolupracovať na informačnom
spravodajcovi združenia (vydanie 2 x ročne),
d) presadzovať rozhodnutia GINETEX-u v rámci SR, pri poverení zastupovať SČP a sekciu TOP pri RK SOPK v Trenčíne v orgánoch GINETEX-u,
e) byť uvedený v zozname oficiálnych členov GINETEXu, dostávať zápisy zo zasadnutí
orgánov GINETEX-u.
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CIRCON

ERP&

®
®

BUSINESS
INTELLIGENCE

Implementace Poradenství

1€

Fashion

Maloobchod

Finance

Velkoobchod

Výroba

Logistika

IT služby

CIRCON Fashion je v podobě vertikálního řešení zcela
integrován s produktem Microsoft Dynamics AX a podporuje všechny specifické potřeby firem z oblasti výroby,
maloobchodu i velkoobchodu oděvního průmyslu.

Fashion Wholesale
Centrální modul pro řízení velkoobchodního prodeje
podporující:
• Plánování sezónní kolekce
• Práci s produktovou stukturou napříč všemi procesy
• Konfiguraci modelů a jejich variant (barvy, materiál,
velikostní systémy)
• Cenové kalkulace, etikety a štítky

Fashion Retail
Modul pokrývá celý business proces spojený s retailovým
prodejem:
•
•
•
•

Tvorba nákupních plánů
Správa předobjednávek a objednávek
Monitoring importu včetně správy expedičních dokumentů
Správa prodejen a řízení distribuce zboží

Fashion Logisitics
Modul zahrnuje nástroje pro:
•
•
•
•

Plánování příjmu
Samotný fyzický příjem
Plánování a expedici zboží
Podpora celniho skladu

CIRCON
Společnost CIRCON je odborníkem na poradenství a implementace podnikových informačních systémů a více než 12 let se
specializuje na odvětví módního průmyslu. Naše služby zajišťuje téměř stovka kvalifikovaných profesionálů ve čtyřech evropských
zemích.
Díky mnohaletým zkušenostem a mezinárodnímu zázemí jsme schopni realizovat i nadnárodní projekty se stovkami koncových
uživatelů. Například oděvní řetězec New Yorker využívá naše řešení ve více než 30 zemích světa. Úspěšně jsme již implementovali
naše řešení v tržních segmentech velkoobchodu, maloobchodu, výroby i logistiky.
Kromě implementace ERP systémů máme značné zkušenosti i se systémovou integrací (B2B nákupní portál pro Comparex, rozhraní mezi AX a 1C na ruském trhu) a business inteligence.

Více informací naleznete na www.circon.cz nebo navštivte náš stánek č. 250 v pavilonu P na veltrhu STYL a KABO v termínu 17. – 19. února 2013.

Exkluzívne zastúpenie značiek Top secret, No Secret, Karin Hertz,
Olmar a Dorén Apparel na slovenskom a českom trhu.

veľtrhu
Navštívte nás na
17.-19. 2. 2013,
STYL/KABO, Brno,
u 230.
pavilón P, č. stánk

Mag Móda Plus, Gessayova 3, Bratislava, SR
00421 2 6231 8526, 00421 908 755 536
magmodaplus@gmail.com
www.magmoda.sk

Etikety pro každou příležitost
ETKA
E
TK lab
labels,
l b
s.r.o.
LLojovice
ice 76 I 251 69
6 Velké Po
P
Popovice I ČR
Tel.:
Tel
el : +420
e
+ 0 323
32 619 060
0 I EEmai:
mai: oﬃ
m
ﬃce@ etka.cz

www.etka.cz
www.e
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V/O zastúpenie pre Slovensko:

kilepa s.r.o., Veterná 25-27, 917 01 Trnava, mobil +421 903 707 888, e-mail: otto@mustang.sk, otto@ttailor.sk

Cup A – I

Vás srdečne
pozýva do svojho
stánku v pavilóne
P – 237 na výstave
STYL- KABO
17. – 19. 2. 2013
v Brne.
Móda Marlene
Alena Kublová
Zborov nad Bystricou 610
023 03
marlene@marlene.sk
www.marlene.sk
00421 905 447 056
00421 41 43 91 444
00421 41 43 82 732
Zastúpenie pre ČR
00420 608 622 450
jozef.masaryk@seznam.cz

Na stretnutie
sa tešíme aj
na našich
kontraktoch
dňa 3.3. 2013
v hoteli
Marlene***,
Veľká Rača,
Oščadnica

STYL · 17. - 19. 2. 2013
Brno – Výstaviště
Pavilon P, stánek č. 115
ANITA, obchodní zastoupení ČR:
Phone: + 420 474 654 732
E-Mail: anita-cz@volny.cz
ANITA, obchodné zastúpenie SR:
Phone: + 421 907 264 667
E-Mail: info@anita.sk

www.anita.com
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VYSOKÁ KVALITA, SPOLEHLIVÉ SLUŽBY:
UPEVNĚTE SVOU POZICI S GROZ-BECKERT

Jehly do plochých a okrouhlých pletacích strojů, rašlových strojů, do strojů na osnovní pletení,

NEWSLETTER
https://news.groz-beckert.com

REGISTER
ONLINE!

do kotonů... Společnost Groz-Beckert nabízí v oblasti pletení a strojního pletení celkem na
50.000 typů výrobků, které splňují nejvyšší požadavky všude na světě. Samozřejmostí je kvalita
výrobků, jejich preciznost a jistota chodu. Společnost Groz-Beckert Vás bude doprovázet jako
dobrý obchodní partner všemi oblastmi textilní výroby, poskytne Vám své služby a rady. S námi
budete mít pevné kořeny a pořád porostete.
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