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• Speciální jubilejní ceny za pronájem
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• CenovČ zvýhodnČné „balíþky“ pro Vaši úþast
(plocha + stánek).
• Kompletní nabídka – od nižších pĜes stĜední
až po vyšší cenové kategorie zboží.
• Rychlé pĜihlášení formou on-line pĜihlášky
dostupné na www.styl.eu.
NepropásnČte svou obchodní pĜíležitost!
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nebo www.kabo.cz.
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Medzi najpoužívanejšie
výrazy dnešnej doby patria
slová korupcia, recesia,
šetrenie, úpadok, pokles či
rozvrat. Určite každý z nás
pocítil dosah niektorých
z nich na vlastnej koži.
Čakať, kedy nás prevalcujú, nechce nikto z nás,
a tak sa snažíme zameniť ich za pozitívne slová
a činy. Inšpiráciu hľadáme vo vodách, ktoré sú
nám blízke. Pre nás i vás je to určite aj móda
a všetko čo k nej patrí. A tá inšpiratívna naozaj je,
o čom svedčili aj mnohé februárové a marcové
veľtrhy, ktoré napriek súčasnému stavu ekonomiky nestagnujú, iba sa menia. Medzi vystavovateľmi síce začínajú chýbať niektorí „veľkí hráči“,
prichádzajú však noví a s nimi aj rôznorodejšia
ponuka. Je tu tiež priestor na väčšiu konfrontáciu
rôznych módnych smerov, a tak, ako to už býva
zvykom, vzájomná konkurencia a boj o zákazníka
posúva módu opäť o kúsok ďalej. Ako sa táto
zmena odzrkadlí pri ďalšom letnom kolobehu
výstav, uvidíme. Na našej domácej pôde nás
o tom už čoskoro môžu presvedčiť veľtrhy STYL
a KABO v Brne, ktoré pripravili pri príležitosti
svojho jubilejného 40. ročníka pre vystavovateľov
rôzne benefity a v spolupráci s naším časopisom
aj špeciálnu ponuku pre slovenských vystavovateľov, o ktorej sa viac dočítate na stránkach Móda
revue.
Odpovede na otázky, ako skĺbiť propagáciu
vašej firmy či produktov v rámci reálneho
i virtuálneho sveta, ako sa prezentovať prostredníctvom web stránok, čo očakávať od e-shopu,
aké sú náklady na jeho zriadenie a prevádzku
a ďalšie cenné rady o on-line marketingu vám prinášame v rozhovore s Lukášom Horákom zo slovenskej digitálnej agentúry Plat4M.
Veríme, že zaujímavé informácie nájdete aj
v našich ďalších článkoch, a to nielen v tomto
vydaní Móda revue, ale aj pri čítaní nášho i-magazínu www.modarevue.com, ktorý denne aktualizujeme, s cieľom priniesť vám čerstvé správy, ktoré
budú možno dobrou kombináciou ku raňajšej
káve.
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TRENDY
Dámske plášte na jeseň a zimu 2012/2013

Zaostrené na detail a kvalitu
D C LUB ,

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

SNOOT AB

kratšiu dĺžku, ak nenaruší dobre zvolené proporcie.
Sú zhotovované ako z vlnárskych typov tkanín, tak
zo silných bavlnených pláten i z kompaktných syntetických tkanín. Dôležité tu sú farebné i vzorované
podšívky.
Zavinovacie plášte sú peknou témou. Prekrytím
predných dielov a prepásaním docielime vhodnú
veľkosť. Sú so širšou fazónkou a väčším golierom,
so spadnutými ramenami, majú elegantne ležérny
charakter. Dĺžky sú rôzne, od tých k bokom po tie
ku kolenám. Tu budú opäť hrať prím vlnárske tkaniny, často v obojstrannom vyhotovení
s možnosťou využitia rubu aj líca. Sú často bez
podšívky s veľkými nakladanými vreckami.
Paletá a krátke kabátiky v rozšírenej strihovej línii do písmena A,
niekedy s raglánovými rukávmi,
veľkými vreckami
a gombíkmi používajú jednofarebnú
vlasovú kvalitu,

ale i štrukturálne naté, či kontrastné
makrovzory a kára.
Výber dámskych kabátikov
a plášťov je veľký, a to sme nezohľadnili typy ojedinelých designov,
patchworkových a ozdobne aplikovaných typov pre veľmi individuálne,
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Ferragamo

Dlhé plášte áno, ale s istým obmedzením.
Predsa len, súčasné denné tempo ich využitie
trochu brzdí. Budú nad členky či do polovice lýtok so zacielením skôr na retro a romantické typy spotrebiteliek. Môžu mať empírovú líniu
s prestrihnutým horným dielom nad pásom
a nadýchanou sukňou alebo budú ako vojenské
plášte so širokou fazónou, s jedno i dvojradovým zapínaním a ozdobené napríklad kovovými gombíkmi, sedlom a výložkami. Uplatňovať
sa budú vlnárske materiály – tvídy, súkna, velúry
i flauš.
Trenčkot je tradičnou témou, ktorá neustupuje
z módnej scény. Vzdialená inšpirácia vojenskými
kabátmi sa rôzne rozvíja. Spoločným znakom je
jedno sedlo, náplecníky, raglánové rukávy, dvojradové zapínanie, rázporok v chrbtovom dieli,
rovná geometrická línia a prepásanie opaskom.
V dámskej verzii sú ku kolenám, ale môžu mať aj

SNOOT AB

Haltia

Puepée chic

Pre novú jesennú a zimnú sezónu nebudú v dámskej móde žiadne obmedzujúce kritériá.
Móda je dnes voľbou každého jedinca a ponuka je veľmi široká. Snáď je len potrebné
pripomenúť, že formy a detaily nebudú predimenzované (aj keď sa v módnych trendoch
upozorňuje na inšpiráciu 80. rokmi), že štíhla a pohodlná strihová línia stále víťazí, že pohodlie
a kvalita je veľmi žiaducim faktorom a nezvyčajné dizajnové spracovanie odevov je v dámskej
móde vítané. Pozornosť sa sústredí na detail, kvalitu materiálov i konfekčné spracovanie.

Puepée Chic

možno aj odvážne zákazníčky. Je to konglomerát
farieb, vzorov a aplikácií, kedy každý kabátik je originálom.
Farby: okrem neutrálnych farieb, čiernej
a čiernobielych vzorových kombinácií, je to camel,
gaštanová hnedá, olivová, tyrkysová, kráľovská
červená, tmavo modrá, baklažánová, šedá, striebristá, marhuľová, jasná zelená farba, bordová,
a rad ďalších.
Viac foto na www.modarevue.com

GANT

JOTA+GE

Haltia

Puepée Chic

Haltia

TRENDY

MÓDA REVUE 2/2012

5

TRENDY
Pánske zvrchníky a plášte na jeseň a zimu 2012/13

Dlhým plášťom odzvonilo
D C LUB ,

FOTO ARCHÍV AUTORKY
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olivky. Môže sa objaviť aj inovovaný,
a síce z bavlnených a syntetických
tkanín. A potom už prechádza módny vzhľad do veľmi športového štýlu, avšak s nábojom istej dávky elegancie, ktorá je daná predovšetkým
kvalitou materiálov a spracovaním.
Ide o najrôznejšie zateplené bundy,
kabátiky zo syntetických novodobých materiálov v odľahčených aj
veľmi kompaktných kvalitách so
všetkým, čo k ich pohodliu patrí,
predovšetkým perfektným vnútorným vybavením a drobnými detailmi
sťahovacích šnúrok, cvokov, zipsov,
kovových pútok...

Buff

vystrihané typy. Tkaniny sú jednofarebné
alebo so vzormi lomených keprov, diagonál,
drobných motívov či nenápadného okenného
kára. Farby sú odrazom súčasných trendov
pánskych odevov, neutrál víťazí, aktuálna je
čierna a tmavomodrá, olivová, béžová, hnedá
a všetky odtiene šedej.
Kabátiky majú dĺžku do polovice stehien,
môžu byť aj kratšie, ale aj dlhšie nad kolená – skrátka v dĺžkach, ktoré neobmedzujú v pohybe. Klasiku predstavuje znovu objavený double cout so všetkým, čo
k nemu patrí: double vlnárske materiály
s vnútornou stranou vo vzore kára, typické sedlo, kapucňa a zapínanie na

Camel Active

Dielmar

Dlhým klasickým plášťom, ktoré pánom tak pristanú, odzvonilo. Okrem niekoľkých málo vysoko spoločenských príležitostí vlastne nie sú potrebné. Všade sa dá
prísť autom, či taxíkom prakticky
v obleku. Záujem sa presunul na
krátke kabátiky s klasickou fazónu
menších dimenzií s ľahko priliehavou siluetou, alebo na dvojradové
zapínacie plášte, tiež v skrátenej
podobe. Sú prevažne z tradičných
mäkkých a kvalitných vlnárskych
materiálov, buď
s vlasovou alebo mierne zaplstenou
úpravou či
ako

L.B.M. 1911

Odklon od vysokej elegancie v pánskom módnom svete už nejakú tú chvíľku trvá. Z dnešného hľadiska sa zdá, že nenávratne. Evolúcia
v pánskej móde je poplatná súčasnému rýchlemu životnému tempu a štýlu, ktorý sa zrejme len tak nezastaví. Už chvíľu pred prelomom
storočí sa začali postupne uznávať úplne iné hodnoty ako tie tradičné, odev dnes už nie je povinnosťou ani modlou, s ktorou sa chceme
zaoberať. Je toľko iných zaujímavých vecí na svete - internet, cestovanie, športy, kultúra... V odeve dnes požadujeme predovšetkým funkciu,
pohodlie a ľahkú údržbu, vzhľad samozrejme tiež, ale o to sa postarajú tvorcovia módnych smerov a výrobcovia s patričnou ponukou, stačí si
potom už len vybrať. A keď sa nám zacnie po starých dobrých časoch, je tu mnoho retro typov, zase ale skôr v casual a športovom štýle.
Ide o vzájomné ovplyvňovanie na trati tvorca – obchod – zákazník, z ktorého vyjde víťaz, a to je kompromis. Ale k téme.

Dielmar

L.B.M. 1911

TRENDY

Camel Active

L.B.M. 1911

Gigolo

Camel Active

Do tejto kategórie patrí aj zimné sako,
ktoré je vybavené zateplenou
a odopínajúcou vestovou časťou vyrobenou z najľahšieho nylonu, spravidla so šálovým alebo zapínacím stojatým golierom ku krku.
Ostatné saká sa formou a strihom blížia ku kanadským
drevorubačským kabátikom, sú ušité z vlnených tkanín v pestrejších, ale napriek tomu decentne ladených
koloritov, často sú kárované, trochu predimenzované,
a preto veľmi ležérne.
Nemusíme už ani uvádzať, že konečný výraz casual
vzhľadu spoluvytvárajú nevyhnutné šály, rukavice
a skôr čiapky ako klobúky. Nuž, veď sme v 21. storočí a vývoj smerujúci
k neformálnosti sa nedá
zastaviť.

MÓDA REVUE 2/2012
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TRENDY
Pánske košele na jeseň a zimu 2012/13

Inovácia košieľ je v detailoch
T EXT

A FOTO :

Dielmar

JČ

Čisto teoreticky: z hľadiska ženského pohľadu na tento svet nie je košeľa práve ten
najpraktickejší kúsok odevu v pánskom šatníku. Napriek tomu si zachováva svoje neochvejné
postavenie a páni ju naďalej veľmi obľubujú. Historicky spadajú jej počiatky ďaleko do
staroveku a dlhodobý vývoj jej dal podobu, v akej ju poznáme v súčasnosti.
Pre pánske košele sú dnes veľmi dôležitým faktorom použité materiály a najmä ich finálne úpravy, ktoré
minimalizujú nárok
na údržbu. Aj keď je
košeľa vlastne bielizeň a prať by sa mala po každom použití, nežehliace úpravy
sú veľkým prínosom. Dámy už nie
sú ženami
v domácnosti a ak
áno, nehodlajú svoj
voľný čas tráviť žehlením. Výsledný „nažehlený“ efekt dnes dokáže vhodne zvolený program
v pračke, prípadne v sušičke. Medzi nami dievčatami:
žehlička docieli lepší výsledný efekt, ale pre sólo pánskeho jedinca tieto úpravy naozaj stačia.

MATERIÁLY
Aj v dobe sofistikovaných syntetických vlákien tu
stále a na celej čiare víťazí bavlna, pochopiteľne vo svojej jemnej vláknovej podobe a v odľahčených tkaninách,

FORMY
Sú štíhlo pohodlné, košele budú mať sedlá, pomerne
malé goliere so špicatým zakončením, prípadne
s otvorenými tzv. tupými špičkami. Tie športové môžu
mať prepnuté špičky goliera. Zapínanie bude hladké alebo situované do prešitej légy, rukávy pre zimné obdobie
budú dostatočne široké a dlhé, aby umožňovali voľnosť
pri pohybe a stiahnuté do nie príliš vysokej manžety na
1-2 gombíky. Košele nie sú príliš dlhé, zakončené sú na
zadnom diele napríklad do oblúka, prípadne je použitá
vsadka v rázporku, opäť pre lepšiu voľnosť v pohybe.
Slávnostné a vysoko spoločenské košele môžu mať
predimenzovaný či naopak veľmi malý golier, ozdobné
vsadky v prednom diele, široké manžety... tu sa fantázii
medze nekladú.

VZORY
Víťazí prúžok alebo
jemné prúžkovanie a hneď
za ním sú
drobné kocky, kára
Camici
a okenné kára. Nechýba ani drobné listové vzorovanie tón v tóne
a pri oxfordských typoch trocha šanžánového efektu.
Pre šport, casual a avantgardu sa objavia aj potlače
s florálnymi, geometrickými či kombinovanými vzormi.
Pre zimné obdobie platí: žiaden Havaj, ale decentné dimenzie vzorov a umiernené farebné kombinácie.

FARBY
Snehobiela, svetlomodrá, striebristá, holubia sivá,
staroružová, lilavá, béžová, zelenkavá, pre šport
a casual i sýte klubové farby a farebnosť škótskych kár.

DETAILY

či už sú v plátnovej, panama, keprovej alebo kombinovanej väzbe. Zmesové typy, predovšetkým s viskózou,
polyamidom, hodvábom či malým podielom elastických
vlákien sú tiež možné, ale bavlnené komponenty by určite mali prevládať. Športové a casual košele, najmä tie
s retro náladou, môžu byť aj zo silnejších bavlnených
tkanín a s ľahkou vlasovou úpravou. Sú to tie, ktorým
hovoríme po starom "flanelky".
8
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Veľmi dôležitá je práca so vzormi kompozé alebo
kombinácia vzoru s jednofarebnými tkaninami, ktoré sa
používajú ako podkladový materiál na zapínanie, sedlá
a vnútorné strany manžiet golierov. Objavujú sa aj kombinácie: iný chrbát, iné rukávy, iné vrecká – práca
s detailom je dôležitá pre formu a materiál košieľ
a prináša do zabehnutej témy aspoň trochu oživenia.
Ďalšími detailmi sú gombíky s vyrytým logom pomocou
laseru, s troma dierkami, prišitie farebnou niťou, rôzne
pútka, vyšité logá.... v detaile je košeľová inovácia.
Viac foto na www.modarevue.com
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TRENDY
Obuv na jeseň a zimu 2012/2013

Zima už môže prísť
D V , F OTO : DSI/M ODEEUROP

A ARCHÍV

môžeme očakávať veľa, veľa kožušiny. Modely so štíhlou sárou
a podošvou budú v modifikovanej
optike interpretovať štýl 70. rokov.
Očividný bude tiež silnejší sklon ku
klasike. V nej sa naskytuje priestor
pre zaujímavé detaily, ako sú farebné
elastické vsadenia, zdôraznené lemovania, vysekávania či ozdobné štepova-

Caprice

Jackson Shoe

kej láske k jemným optikám
zostáva casual štýl dôležitý,
treba sa teda upriamiť na športovo ležérne typy. Typickým
znakom na inak štíhlych formách budú masívne podrážky,
ktoré (tak ako doposiaľ žiadané klinové podpätky či profilované podrážky), budú
naznačovať náklonnosť
k športovej téme. Popri
nich zostanú naďalej dôležité turistické typy
a šnurovacie čižmy.
Na čižmách
celkovo

nia. Lodičky z kvalitných materiálov, budú najmä
v sýtej koňakovej alebo v tónoch bordovej
farby. Vysoké aj miernejšie varianty klátikových podpätkov pôsobia športovo-elegantne. Nové impulzy prinesú do
módy topánok lodičky so skrátenými špičkami alebo vysokým predným rezom, ako aj balerínky

Sioux

Airstep

Hoegl

Chukka Via Uno

Joop

Berkeman

Celkovo bude
vzhľad topánok jemnejší a hodnotnejší.
V kolekciách sa častejšie
vyskytuje lakovanie, brúsená koža, dokonca aj metalické efekty. Na scéne zostáva do lesku vybrúsená
napa aj nubuk a velúr, najmä v novej farebnosti.
Dámy prosím, nie prehnane elegantne! Pri všet-

Daniel Hechter

DÁMSKA
OBUV

Cinque

O úspechu topánky rozhoduje jej forma a materiál. Aj keď sa o topánkach často hovorí ako o doplnku, sú veľmi dôležitou súčasťou odievania.
Kam ich posunuli dizajnéri na sezónu jeseň a zima 2012/2013? Stručne môžeme povedať, že vintage štýl a optika opotrebovanosti sa po
dlhej fáze účinkovania sťahujú do úzadia a na ich miesto prichádza lesk a pôvab.
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cované detaily
dodajú novým
modelom zaujímavú optiku. Preklopené sáry, rustikálne károvaná podšívka alebo kožušina – to všetko nepôsobí len nenútene, ale stará sa o to, aby páni mali v zime nohy v teple.
V pánskej móde topánok sa objavujú prvé signály klasických
poltopánok so strapcami či dierkovaním v štýle budapeštianok.

Jackson Shoe

Boxx

Salamander

Daniel Hechter

Allrounder

Bogner

Mexx

PÁNSKA OBUV
Pánska obuv bude tiež inklinovať
k športovému vzhľadu. O prvé miesto
v obľúbenosti sa budú deliť krátke športové
čižmy, rustikálne turistické aj ušľachtilé chelsea či alabama typy.
Svetlé alebo viacfarebné podošvy, tónovaná
koža a ručne vypra-

Tamaris

v línii A. Ženskú eleganciu topánkam dodajú
dekoratívne prvky ako kašmírový vzhľad,
patchworkové a metalické efekty.
Farebná paleta poskytne priestor žiarivým jesenným farbám od petrolejovej
cez šafránovú žltú a oranžovú až po
bordovú a fuksiovú. Kombinovať
sa budú s hnedými tónmi.
Hadinka
v rôznej farebnosti bude patriť
k elegantnému luxusu.
Marc O'Polo

Ted Baker

New Rock

TRENDY

MÓDA REVUE 2/2012
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Marc O'Polo

Jackson Shoe

TRENDY

Voltan

Lloyd

Josef Siebel

Mestské typy sa ukážu v redukovaných formách
a v extrémne elegantných materiáloch. Pokojná farebnosť sa prejaví v jemnom tónovaní hnedej
alebo petrolejovej, popri čiernej bude dôležitá
aj sivá.

Ricosta

Pepino

V kruhoch odborníkov sa začínajú debaty o potrebe pohodlných
topánok. Uvidíme, či a ako by
ovplyvnilo zákazníkov presadzovanie tejto myšlienky. Jedno je
už dnes každému jasné – nohy
nás nosia celý život, a preto sa
k nim musíme správať
ohľaduplne
a „netýrame“
ich za každú cenu. Inak nám
vo vyššom veku vystavia nepríjemný účet.
Viac foto na www.modarevue.com

Superfit

Däumling

Lurchi

kou sa bude prelínať športová elegancia východného pobrežia s country detailmi. V ponuke čižiem
pre dievčatá aj chlapcov sú všetky typy. Pre mladé
módne uvedomelé zákazníčky móda pripravila vysoké čižmičky v elegantnom štýle alebo zdobené
decentnými aplikáciami s množstvom metalických
doplnkov či ligotavých hviezdičiek. Aj tu je trendovou farbou koňaková. Do chladných dní výrobcovia
ponúkajú topánky a čižmičky s textilnou tepelnou
podšívkou. Kožušinové lemovania nielenže dobre
vyzerajú ale postarajú sa o útulné teplo nôh.

Lico

Richter
12

Ricosta

Skechers

Móda obuvi pre deti bude naopak farebná. Ako
inak, aj deti vstúpia do novej zimnej sezóny športovo-elegantnými topánkami. V ležérnych unisex topánkach
s nekĺzavou
a profilovanou gumenou podráž-

Däumling

DETSKÁ OBUV

MÓDA REVUE 2/2012

TRENDY
Kabelky na jeseň a zimu 2012/2013

Kabelky koketujú
s novými výzvami
D ARINA V ITTEKOVÁ ,

FOTO : I FEMA ,

K AC

Mambo

A ARCHÍV

Módu topánok na jeseň a zimu 2012/2013 nasleduje v základných princípoch aj móda kabeliek.
Oni tiež opúšťajú vychodené chodníčky a dávajú sa na cestu zjemnenia a nových interpretácií.
V móde známy dualizmus zostáva – túžba po tradícii a kvalite stojí proti potrebe inovácií
a prekvapení. A rastú aj nároky na vypracovanie, mnohorakosť materiálov a trvanlivosť.
alebo štvorcových tvaroch, ale nájdu sa aj „batôžkové“
typy so sťahovaním na šnúrku. Osviežia ich decentnejšie farebné kombinácie aj tón v tóne, jednofarebným
nebudú chýbať vonkajšie vrecká s prackami, strapcami či nitmi. Dôležité budú kožušinové detaily
a lemovania. Typické pre túto sezónu sú vysoko lakované kabelky aj v kombinácii s matnými dielmi.
Nebudú chýbať ani elegantné kabelky z hadinkovej
kože. Spoločenské kabelky budú z ligotavých
materiálov v kombinácii s temnými. Pre dámy
s vyhraneným štýlom budú zaujímavé väčšie
kabelky poznačené etnickým vplyvom – farebnejšie, kombinácia dvoch aj viacerých materiálov,
strapce a pod. Časté budú verzie s kratšími
rúčkami, len na nosenie v ruke. Zaujímavé
sú aj látkové kabelky z pevných
zimných materiálov
a kombináciou viacerých vzorov.
Kabelky na nastávajúcu
zimnú sezónu sú kvalitné
a vynikajú praktickým využitím.

Camel Active

Mambo

Farebnosť sa sústredí na odtiene hnedej, šafránovú
žltú a samozrejme čiernu. Kabelky tiež budú mať športovejší charakter, a to sa prejaví v ich formách
a detailoch. Kabelky budú väčšinou v obdĺžnikových

Esamis

Drap

Lollipops

Tamaris

Tamaris

Owen Barry
Drap

Tamaris

Piti Cuiti

MÓDA REVUE 2/2012
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Zavreli dvere pred krízou
ISPO, Mníchov, 29. 1.-1. 2. 2012
S ICH , J. K UCHYNKA ,

FOTO :

ISPO

Tohtoročný januárový veľtrh ISPO v nemeckom Mníchove opäť potvrdil svoju veľmi vysokú úroveň.
Počet návštevníkov, ktorí prišli z viac ako 100 krajín sveta, sa uzatvoril na hranici čísla 80 000.
Najnovšie trendy športovej módy predstavilo 2 344 vystavovateľov z 51 krajín, čo predstavuje nárast
oproti minulému roku v počte vystavovateľov o 77 a v počte zúčastnených krajín o 2 štáty.
Najväčšie percento návštevníkov tvorili obchodníci
z Nemecka, nasledovalo Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko,
Francúzsko a Veľká Británia. Klaus Dittrich, predseda
a generálny riaditeľ spoločnosti Messe München
International, sa obzvlášť tešil zo zvyšujúceho sa počtu
návštevníkov z perspektívnych trhov: „Najsilnejší nárast
návštevnosti na veľtrhu sme zaznamenali v počte obchodníkov predovšetkým z Ruskej federácie, USA,
Turecka, Kanady a Číny. To jasne ukazuje, akú dôležitú
úlohu pre nich zohráva veľtrh ISPO.“ Ten potvrdil aj svoj
jednoznačne medzinárodný charakter, čo v číslach predstavuje 65 % podiel zahraničných návštevníkov a 83%
podiel vystavovateľov zo zahraničia.
Napriek neskorému nástupu zimy a pokračujúcej ťažkej hospodárskej situácii v Európe bola atmosféra
v halách veľmi pozitívna. Priamo na veľtrhu ISPO mohli
návštevníci vyjadriť svoj názor na veľtrh a anketa dopadla mimoriadne úspešne v jeho prospech. Až 70% návštevníkov hodnotilo veľtrh ako vynikajúci, 28% ako dobrý, 51% opýtaných sa domnieva, že toto podujatie bude
aj v budúcnosti základom obchodnej platformy pre športový segment.

Obdivuhodné bolo aj číslo vystavovateľov z Českej republiky – na veľtrhu sa prezentovalo 60 firiem, no zo
Slovenska tu bol jediný vystavovateľ – firma NorthFinder
a.s. z Lužianok pri Nitre. Výrazným bodom, so zreteľom
na české zastúpenie vystavovateľov, bola "CZECH VILLAGE". Návštevníkov priťahovalo nielen české pivo, ale najmä oveľa príjemnejšie zistenie – koncentrácia českých
výrobcov, ktorí majú čo ponúknuť a ktorých výrobky majú šancu sa presadiť v bohatej ponuke známejších firiem.
V stánku spoločnosti Tilak Šumperk (výrobca oblečenia
z GORE) bolo možné najčastejšie zhliadnuť návštevníkov
z Japonska, v expozícii firmy Doldy Machov (výrobca batohov) sa striedali záujemcovia z Izraela, Francúzska
a iných krajín. Z úsmevu majiteľa firmy bolo poznať, že
záujem ho teší, ale priznal aj isté obavy, či sa podarí zrealizovať dohodnutý čas dodávok tovaru alebo či zaistí
dostatočné výrobné kapacity. Pomerne živo bolo aj
u ostatných českých firiem, napríklad u ALPINE PRO, a.s.,
výrobcu oblečenia českej a slovenskej olympijskej výpravy Londýn 2012, DIRECTALPINE s.r.o. z Liberca, DOS
PRODUCTION s.r.o. z Brna a ďalších.
Viac foto na www.modarevue.com

Synergia módnych podujatí v Madride
SIMM, Madrid, 1.-3. 2. 2012
K AC ,

FOTO : I FEMA A AUTOR

Už 67. ročník veľtrhu SIMM predstavil ponuku viac ako 800 vystavovateľov na celkovej ploche 13 tisíc m2. Veľtrh privítal 16 776 obchodníkov
prevažne zo Španielska, Portugalska ale aj z Českej republiky, Slovenska, USA, Francúzska, Grécka, Írska, Talianska, Mexika a Švédska. Napriek
zložitej situácií v globálnej ekonomike sú tieto čísla pre organizátora veľtrhu, spoločnosť IFEMA, pozitívne.
„Ak chceš, aby ťa opršalo, neseď doma – choď
von“ to je motto jednej mojej dlhoročnej známej
z módnej brandže. Začiatkom nového tisícročia som tomu ešte nerozumel, ale dnes som už v obraze a aj
mnoho iných podnikateľov nečaká na zázraky doma
a hľadá kontakty a inšpirácie po celom svete. Skoro
všetky väčšie módne značky majú vysoký záujem etablovať sa so svojou produkciou okrem domáceho trhu aj
na tom zahraničnom, pričom veľmi atraktívny zostáva
ruský trh, najmä Moskva.
Sprievodné akcie na veľtrhu SIMM sa konali priamo vo výstavných halách výstaviska, čím sa zjednodušila komunikácia a zvýšila návštevnosť rôznych seminárov zameraných či už na marketingové témy, alebo
trendové prednášky o nadchádzajúcej sezóne jeseň
a zima 2012/13. Značky stredného segmentu sa
predstavili v samostatnej hale v Convention Centre v
tzv. fashion showroomoch IFEMA. Viac ako 100 fi-
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riem, čo predstavuje 22% nárast oproti februárovému
vydaniu, hodnotilo svoju prezentáciu na tomto podujatí
veľmi pozitívne a ich zámerom je zopakovať svoju
účasť aj nabudúce. Z prezentujúcich spoločností môžeme spomenúť značky Albert S.Lasry, Anathea, Andrea
Lisinicchia, Byblos, Cantallops 1897, Caractère,
Dellacianacashmere, Didier Parakian, Elena Miró, Gina

Bacconi, Les Copains, Nina Ricci Foulards, Gerard
Darel, Mercedes Alonso...
Zo 16 776 profesionálnych návštevníkov, ktorí sa
zúčastnili veľtrhu SIMM, skoro jedna tretina navštívila
tiež jeden z troch súbežných veľtrhov, ktoré bezprostredne oživili a predovšetkým doplnili módny veľtrh –
boli to veľtrhy Intergift, Iberjoya a Bisutex. Veľtrhy ponúkali mix rôznych odvetví, vrátane módy, doplnkov, bižutérie, šperkov, dekorácií a darčekových predmetov.
Ako nám povedal nový riaditeľ veľtrhov Francesco
Malatesta, málokedy sa podarí zosúladiť tieto veľtrhy
do jedného termínu a získať tak dokonalú synergiu pre
návštevníkov aj vystavovateľov. V rovnakom termíne
sa na výstavisku v hale č. 14 konali aj známe módne
prehliadky Mercedes-Benz Fashion Week. Táto prestížna módna udalosť sa vždy teší veľkému záujmu médií
a celebrít.
Viac foto na www.modarevue.com

REPORTÁŽ

CPD SIGNATURES končí
Düsseldorf , 4.- 6. 2. 2012
Z DROJ : CPD, S PRAC : F ILIP S TAŇO

CPD SIGNATURE sa skončilo s pozitívnymi výsledkami – 12 300 návštevníkov využilo možnosť
uzavrieť objednávky so 408 vystavovateľmi. Čísla návštevnosti i obsadenosti výstaviska sú však
v prípade tejto výstavy už posledné. Tridsaťročná éra CPD Signature tak uzavrela tradíciu tohto
známeho módneho veľtrhu v podobe, v akej sme ho vnímali doteraz.
Napriek náročným trhovým podmienkam bolo CPD
počas celého obdobia „monumentom“ Düsseldorfu
v oblasti módy. Od leta 2012 sa však všetko mení. Igedo
Company sa rozlúčilo s výstavným centrom (Exhibition
Centre) a očakáva novú výzvu v podobe nových výstav-

ných priestorov v Areal Böhler v düsseldorfskom
Oberkasseli. Nová akcia pod názvom The Gallery Düsseldorf
sa uskutoční 28.- 30. júla 2012. Tento formát bude prezentovaný v čerstvo renovovaných továrenských halách
s celkovou plochou 12 500 metrov štvorcových. Popri

klasickom dámskom oblečení tu budú vysokokvalitné dizajnérske a avantgardné kolekcie, pričom cieľovú skupinu
predstavujú nezávislí špecializovaní maloobchodníci.
„Rozchod Igedo Company s Exhibition Centre
a názvom CPD prináša zmiešané pocity,“ hovorí Phillip
Kronen, hlavný partner Igedo Company a dodáva: „Na poslednom CPD SIGNATURES sme znova predstavili náležitý a profesionálny event. Z dlhodobého hľadiska však takto nemôžeme pokračovať. To je dôvod, prečo sme sa
rozhodli v rámci Düsseldorfu, ako miesta výstavy, odštartovať nový formát s novou miestnou príslušnosťou.“
Potvrdzujúc predošlý výrok Mirjam Dietzová, výkonná
riaditeľka sekcie módy, ďalej hovorí: „S presunom do
Areal Bohler sa lúčime s viacerými starými zvykmi
a otvárame sa niečomu novému. Ako Igedo Company
zostávame verní Düsseldorfu, ktorý je pre maloobchodníkov atraktívny aj vďaka svojej polohe. S touto akciou ponúkame príťažlivú prechodnú platformu, ktorá sa stáva
doplnkom showroomov.“

Nedeľa – deň obchodníkov
Styl a Kabo, Brno, 12.-14. 2. 2012
B RNO /S ICH ,

FOTO :

V ELETRHY B RNO

A

KAC

39. medzinárodné veľtrhy módy, obuvi a koženého tovaru STYL a KABO privítali počas troch dní viac ako šesťtisíc návštevníkov. Po prvýkrát sa sústredili do
dvoch najmodernejších pavilónov výstaviska, pričom konfekcia, spodná bielizeň a doplnky dostali priestor v pavilóne P a obuv s koženou galantériou obsadili halu
F. Veľtrhov sa spolu zúčastnilo 284 vystavovateľov zo 14 krajín, ktorí spolu predstavili kolekcie 532 odevných, obuvníckych i kožiarskych značiek. Zo zahraničia
boli najviac vidieť stánky vystavovateľov zo Slovenska, Nemecka a Poľska, ale početnú účasť malo aj Grécko a netradične Portugalsko.
Tieto čísla sú síce o niečo nižšie v porovnaní
s predchádzajúcim ročníkom a jednoznačne kopírujú situáciu v textilnom a obuvníckom odvetví, napriek tomu však
veľtrhy zostávajú najvýznamnejšou B2B prezentáciou módneho priemyslu na českom a slovenskom trhu. Každý de-

rokov nemá význam, pocity by boli viac ako zmiešané.
Povzbudzujúci je však názor viacerých vystavovateľov, ktorí otvorene vyjadrili svoju spokojnosť s dosiahnutými kontraktmi a potešil ich príliv nových obchodníkov, v ktorých
existenciu už niektorí ani neverili. Optimistická nálada vládla aj v stánku našej redakcie, kde sme mali možnosť privítať „staré“ známe tváre, takisto nás potešil záujem nových
a v budúcnosti veríme, že aj skalných čitateľov. Časť našej
expozície sme upravili na „Tabuľu módnej cti“, na ktorej sa
počas troch dní nazbieralo množstvo odkazov a podpisov
či už od módnych návrhárov, domácich aj zahraničných obchodníkov a vystavovateľov. A prečo Tabuľa módnej cti?
Jednoducho sme boli poctení, že ste nás poctili vašou návštevou.
Zo sprievodných podujatí upútala, nielen našu redakciu,
denná prehliadka "Legends of Haute Couture" s modelmi
najslávnejších svetových návrhárov (Coco Chanel, Christian
Dior, Valentino, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne,

Legends of Haute Couture
siaty vystavovateľ sa brnenského veľtrhu zúčastnil vôbec
prvýkrát. V súlade s novým mottom "Fashionberries", ktoré
odkazuje na špeciality módneho trhu, sa tak podarilo zviditeľniť rad značiek novovstupujúcich na český a slovenský
trh.
Prvým dňom konania veľtrhov bola nedeľa, ktorá potvrdila myšlienku organizátorov, že práve voľný deň má prilákať na výstavisko viac obchodníkov. Viacerí vystavovatelia sa tak počas „obchodníckej nedele“ doslova nezastavili
a ich expozície boli nabité správnou obchodnou
a kontraktačnou atmosférou, ktorá pokračovala aj počas
druhého dňa trvania výstav – pondelka. Porovnávať hodnotu obratov uzatvorených kontraktov s obdobím spred pár

Tabuľa módnej cti s prvými odkazmi - zľava
S. Chmelárová a Z. Králová, finalistka Top Styl Designer

Zaujímavé novinky na STYL-e
Vivienne Westwood, John Galliano a Alexander McQueen).
Obsahovala osem modelov a napriek tomu, že trvala desať
minút, dokázala naplniť svoj odkaz a v skratke predstavila
nezameniteľný rukopis každého zo spomínaných návrhárov.
Do finále tradičnej súťaže spájanej s veľtrhom STYL,
TOP STYL DESIGNER, postúpilo sedem návrhárov z Českej
republiky, Slovenska a Filipín. Titul vybojoval mladý slovenský autor Pavel Berky, ktorý porotu vedenú Josefom Ťapťuchom zaujal minimalistickou kolekciou XY. Od organizátorov súťaže získal šek v hodnote 70 000 českých korún
na prípravu svojej ďalšej kolekcie. „Kolekcie boli trochu
pochmúrne, ale všetky boli dobré. Tá najjednoduchšia bola najlepšia,“ charakterizoval práce finalistov predseda poroty Josef Ťapťuch.
Súťaž TOP MODEL neodmysliteľne patrí k veľtrhu
KABO. Odborná porota tentokrát vyberala z 36 exponátov
obuvi a koženej galantérie, ktoré do súťaže prihlásilo 21
vystavovateľov. Udelila sedem hlavných cien za dizajn,
kvalitu a inovácie, ktoré získali spoločnosti Dermatex,
Paolo Santini, Genezis, Numero Uno, Sport und Freizeit Dolomite, Scanfelt a Ing. Luděk Dušek - DLM.
MÓDA REVUE 2/2012
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PAŘÍŽ a veletrhy oděvních materiálů
D- CLUB ,

FOTO : ARCHÍV

Móda k nám přichází v nejrůznějších stylových a sezónních vlnách, které se buď pravidelně nebo nepravidelně opakují. Únor nabízí módní vize v jejich počáteční
fázi, které se plně rozvinou až další jaro a léto. Módu v jejich první fázi přinášejí především veletrhy v Paříži, které přichází s nabídkou konkrétních módních
nápadů ve formě oděvních textilií a doplňků. Jedná se o paralelní kontraktační výstavy Premiére Vision a Texworld, které nechávají odborníky a obchodníky
s předstihem nahlédnout do výsledku tvůrčích dílen prvovýroby. Nabízejí vzorky tkanin, pletenin, tisků a doplňků na sezónu, která nás teprve čeká.

PREMIÉRE VISION

TEXWORLD

Paříž, 14.-16. 2. 2012

Paríž, 13.-16. 2. 2012

Salon s velkou prestižní hodnotou má dlouholetou historii a vysoké renomé. Tradiční
vystavovatelé nejsou v oboru žádní nováčci a svoji specializaci léta kreativně a kvalitativně
ladí. Jsou nositeli nových barev a nápadů, jsou svým způsobem tvůrci módních směrů, kteří inspirují oděvní výtvarníky pro jejich následnou tvorbu. Předkládají jim jako na talíři své
zkušenosti, řemeslo a umění ztvárněné do textilií, podpořené novými vlákennými produkty,
technologiemi a úpravami. A o tom současná „hadrárna“ také je, obě složky funkce
a vzhled se vzájemně doplňují a vytváří nedílný celek. Na výstavě se objevují i noví výrobci, ti procházejí hustou sítí výběru, která zahrnuje mimo jiné i přísně střežené dodací termíny a kvalitu vyrobeného zboží. Vzorek může být perfektní, dodávka ve velkém už nikoliv.
Premiére Vision je prestižní záležitostí, nikterak levnou a dovolit si ji mohou jen ti nejlepší.
Letos v únoru účast přijalo, nebo bylo vybráno pouze 677 vystavovatelů (v předkrizových
letech i na 800). Škála zemí se přece jen trochu rozrostla. Někdejší vysoká kritéria, schůdná jen pro produkci ze zemí Evropské unie, splňují mnozí výrobci ze vzdálených
a exotických krajů. Třeba jen v malém počtu účastníků, přeci jen tu byly se svou nabídkou
i vystavovatelé z daleka: Taiwan 12, Mexiko 2, Marocco 1, Japonsko 30, Indie 3, Hong
Kong 1, Brazílie 4, Jižní Korea 23, Bulharsko 2… Ve zvýšené míře vystavovali i Turci (26),
jejichž textil a oděv začíná mít vysokou estetickou i kvalitativní hodnotu. Vystavovali ve
společné expozici a pravděpodobně s vládní podporou, je to však rozhodně země, o které
budeme v souvislosti s oděvy a textilem ještě slyšet. Tradiční trendová fóra pro každou oblast byla skvělým pomocníkem obchodních partnerů a módních tvůrců, potěšením pro oko
odborné veřejnosti, právě tak jako perfektně ztvárněná vizuální projekce na téma – žijeme
v pohybu a v souladu s přírodou.

Je paralelní aktivita k výše uvedené výstavě, dnes už také s letitou tradicí. Probíhá
v ten samý čas na samostatném výstavišti s totožnou tématikou a zaměřením. Zhruba
před 20. lety vznikl Texworld jako „truc podnik“ pro všechny výrobce, kteří se pro husté síto výběru nedostali na Premiére Vision. Napřed se prodávalo po hotelových pokojích, posléze v saloncích Louvru, v Kongresové hale na La Defense a nyní již několik
let ve velkých výstavních halách na výstavišti v Le Bourget. Tady vystavují všichni
asijští a zámořští výrobci, Východní Evropa i dva české podniky – Koh-i-nor a Styl
Studená v oddílu doplňků. Od té doby, co převzala aktivitu správa frankfurtských veletrhů, se kontraktační výstava TEXWORLD stále rozrůstá a nabídka oděvních textilií
zkvalitňuje. Je sice trochu poznamenaná prostředím vzniku, zdobnost tu má i folklórní
nádech, ale dnešní asijské textilní velmoci už umí řemeslo velmi dobře. Tradiční je
v těchto oblastech zpracování hedvábí a bavlny, ale dokáží tam dnes dokonale ztvárnit
i vlnu a uměle vyrobené vlákenné produkty do jemných a sofistikovaných textilií.
Během času získali mnozí výrobci licence významných vlákenných producentů
a splňují různé certifikáty kvality. Samozřejmě v Paříži vystavují ti nejlepší z daných oblastí. Aktivní účastníci Texworldu mají jednu nezanedbatelnou výhodu, nabízí své výrobky za ceny, které jsou v přijatelnějších hodnotách než u ty vystavované na
Premiére Vision… a kolem řádí krize. Díky německé veletržní správě je vše evropsky
zorganizováno, včetně ostrůvků s trendy, školních soutěží, přednášek a kongresů.
Takže i sem je třeba zajít, posoudit nabídku, nakoupit základ a ostatní objednat třeba
u Italů.

Micam sa upriamil na reálny biznis
Miláno, 4.-7. 3. 2012
S PRAC . MOK,

FOTO :

M ICAM

Aj keď ostatné vydanie veľtrhu MICAM muselo čeliť oslabenej návštevnosti, renomovanému milánskemu podujatiu
nemožno uprieť snahu, s akou vyslalo signály o zachovanie stability v obuvníckom sektore. Na ploche 68 596 m²
sa prezentovalo 1 560 vystavovateľov, z ktorých 609 bolo zo zahraničia. Celkovo 36 049 profesionálnych
zástupcov obuvníckej sféry, čo je o 7,12% menej v porovnaní s minulým rokom, sa sústredilo na nákup kolekcií
jeseň-zima 2012/2013. Kľúčovou bola najmä prítomnosť zahraničných účastníkov – 18 687 z celého sveta.
I napriek zníženým číslam, spôsobeným najmä redukciou členov jednotlivých delegácií, práve zahraničný trh zaznamenal najvyšší počet objednávok, pričom dominovali obchodníci predovšetkým z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, ale v popredí sa udržali
i reprezentanti z Ázie a USA. V náraste nákupu pokračujú Čína a Hong Kong (+16,4%)
potvrdzujúc, že orientácia smerom na Východ je jednou z najefektívnejších stratégií súčasného trhu. O slovo sa prihlásili i Ukrajina (+15,4%), Kazachstan (+15,9%), Libanon
(+5,6%) a Južná Kórea (+10,1%). Z európskych zástupcov sa štvrtým najdôležitejším
odberateľom talianskej produkcie stalo Švajčiarsko, Francúzsko naopak pribrzdilo
a smerom nadol zamierila i štatistika španielskych obchodníkov, i keď táto krajina si
podržala doterajší primát v celkovom počte návštevníkov výstavy. Zvyšok Európy len
dokumentoval zložité obdobie ekonomickej nestability, ktorej momentálne čelí. Podobne
znížený záujem zo strany domácej klientely spôsobila stagnácia talianskej spotreby
v poslednom období. „To, čo bolo možné vidieť medzi stánkami, bola napriek zjavnému
poklesu prítomných zainteresovaných skutočnosť, že návštevy jednotlivých vystavovateľov boli presne cielené a kvalifikované, čo zaručilo vysokú úroveň realizácie objednávok
a nadviazania kontaktov,“ potvrdil Cleto Sagripanti, prezident organizátora výstavy ANCI
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(Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani - Národná asociácia talianskych obuvníkov),
a dodal: „MICAM ShoEvent potvrdil pozíciu ideálneho miesta pre reálny biznis, ktorý dokáže odpovedať na požiadavky protagonistov aj v čase hlbokej modifikácie
a reštrukturalizácie sektoru, spôsobenej všeobecnou ekonomickou krízou. Chceme preto ísť ďalej a byť oporným bodom pre všetky firmy, ktoré napriek veľkým obetám naďalej veria v toto podujatie, v kvalitu svojich výrobkov a v schopnosť prilákať aj najdôležitejších medzinárodných nákupcov.“ Opätovne bol i tentokrát v čase podujatia v centre
Milána k dispozícií širokej verejnosti MICAM Point, v ktorom sa konalo viacero podujatí
v znamení talianskej obuvi a predstavila sa aj platforma elektronického obchodu
www.iloveitalianshoes.eu, prostredníctvom ktorej je možné zakúpiť on-line výrobky Made
in Italy za znížené ceny. K horúcim novinkám patril štart vysielania novej WEB TV stanice ANCI, zameranej na obuv od A po Z. V rámci exkluzívneho gala večera sa udeľovali
ceny MICAM Award, ktoré získali distribútori – Alberto Cappelletto z rovnomennej talianskej spoločnosti Cappelletto S.a.s. a Eren Camurdan, zástupca AY Marka z Turecka.
Viac foto na www.modarevue.com

REPORTÁŽ

Kvalita si našla svoj veľtrh
GDS, Global Shoes, Dusseldorf,
14.-16. 3. 2012
K AMIL C HMELÁR ,

FOTO : AUTOR

Špecializované výstavy obuvi a koženej galantérie GDS a GLOBAL SHOES
privítali vo svojich ôsmich halách spolu 1 206 vystavovateľov, čo je
oproti predchádzajúcemu roku mierny pokles, v konkrétnych číslach to
predstavuje o 84 expozícií menej. Avšak množstvo nahradila kvalita
a kolekcie zo 44 krajín sveta si na jedno miesto prišlo pozrieť 23 150
spokojných návštevníkov.
Viaceré silné značky, ktoré sa na veľtrhy
vrátili už v minulom roku, atakovali zákazníkov
nielen svojimi inovatívnymi zbraňami
a technológiami, ale využívali pritom aj podporu
svojich sponzorov. Ťahákom tak napríklad bol
monopost Formuly 1 majstra sveta, nemeckého
jazdca S. Vettela, ktorý jazdí za tím RED BULL
a ktorého obúva talianska firma GEOX. Gabor,
LLoyd, Salamander, ARA, Hogl, Tamaris, Rieker,
S Oliver, Camel active, Vagabond, Skechers
a mnohé iné značky sú dobre známe aj našim
obchodníkom a krízu na ich prezentácii formou
veľkolepo dizajnérsky spracovaných stánkov
a počtom návštevníkov v nich nebolo badať.
Sprievodná akcia pod názvom Design Attack
Lenka Marková
v hale 4 predstavila stovku nádejných a už aj
etablovaných dizajnérov s obuvou a koženou
galantériou. Túto zónu magickej tvorby a ilúzie „takticky“ podporovali predstavenia
cirkusu Chikki Mikki, ktorý tu vytvoril dokonalé obchodné šapitó s množstvom detailov
a ktoré mali podporiť kúpychtivých obchodníkov vo svojom rozhodovaní. Účasť zo
Slovenska a Čiech bola tentoraz veľmi slabá
– za Čechy ani jeden vystavovateľ, za
Slovensko už stabilne hájila naše farby rodinná firma Mjartan, s.r.o. z Prievidze. Svoju
doterajšiu pestrú kolekciu domácej obuvi
obohatili o novinku - radu OrtoMed, ktorá
mala svetovú premiéru práve tu. Mjartanovci
boli s účasťou spokojní a záujem o ich originálne produkty je oprávnený.
víťazný model Lenky Markovej
Organizátori veľtrhov GDS a Global
Shoes neostali nič dĺžní svojim priaznivcom
a pripravili im početné módne prehliadky a súťaže. Úspech a cenu HDS Junior si
prevzala aj česká návrhárka Lenka Marková z univerzity v Plzni za kreativitu
a jedinečnosť futuristickej obuvi pripomínajúcej lyžiarske topánky.
Záujem návštevníkov o dané veľtrhy vyzdvihol aj Werner Matthias Dornscheidt,
generálny riaditeľ spoločnosti Messe Düsseldorf: „Nikdy som ešte nevidel takú pozitívnu odozvu na našich prehliadkach, ako sme to zaznamenali tento raz. Som
tiež rád, že veľa
obchodníkov zaujalo aj oživenie našej
ponuky v zóne
White Cubes, kde
sa odprezentovali
exkluzívne svetové
značky z obuvníckej brandže.“
Viac foto na
www.modarevue.com
Stánok Mjartan, s.r.o.
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www.globalshoes-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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Kultúra štýlu a dizajn mladých
iSaloni, Miláno, 17.-22. 4. 2012
M ILÁNO /M ONIKA K OLLÁROVÁ ,

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

Už sme si pomaly zvykli, že ako iné mesiace, tak i apríl zaznamenal v ostatnej dobe istý odklon od svojej charakteristiky vonkajších podmienok, ale tento
rok sa zrejme rozhodol pre radikálny návrat k tradícií. Nevyspytateľné počasie s teplotnými výkyvmi, slnkom a dažďom ako na húpačke, mohlo byť síce
istou ranou pre 51. ročník veľtrhu nábytku iSaloni v Miláne, výsledná štatistika s 331 649 návštevníkmi a viac ako 2700 vystavovateľmi však hovorí, že
hlad po dizajne dokázal prekonať každú prekážku, vrátane súčasnej ekonomickej búrky.

Výklad na Via Montenapoleone

„Je to obrovský úspech, ktorý nie je iba
kvantitatívny, ale súvisí aj s kvalitou, ku ktorej vo veľkej miere prispeli iniciatívy
v meste. Lebo iSaloni nie sú iba príležitosťou
na obchod, ale tiež výraz našej kultúry,“ vysvetlil Carlo Guglielmi, prezident usporiadateľského veľtrhu Cosmit. A kultúra v symbióze
s dizajnom pokryla tentokrát široké horizonty. Bolo ju vidieť na divadelnej scéne, kde
predmety ožili prostredníctvom tanca,
v expozíciach múzeí a galérií a tiež na prestížnych obchodných uliciach v centre
Milána, akou je Via Montenapoleone, kde
väčšina svetových módnych značiek vzdala
hold iSalonu špeciálnym zakomponovaním
nábytku a doplnkov do interiérov svojich butikov respektíve do ich výkladov. Nechýbala
kultúra kreativity, kultúra štýlu a zvučné mená. Mikrofón vymenil za skice americký spevák Lenny Kravitz a v spolupráci
s dizajnérskou hviezdou Philippom Starckom
navrhol stoličku „Kartell Goes Rock“.

Nábytkové vody vyplavili nové tváre, medzi
ktorými zaujali expozície krajín bývalého východného bloku, v rámci doplnkovej časti výstavy Fuorisalone. Blysli sa v nej aj mladí dizajnéri z poľského regiónu Wielkopolska, ktorí aj vďaka podpore miestnej samosprávy
predviedli, ako možno premeniť talent na
reálny dôkaz konkurencieschopnosti
v medzinárodných meradlách. „Čerstvá krv“,
stále viac požadovaná na zamiešanie kariet
v budúcnosti nábytku, si to rozdala
s opatrnosťou, ktorá bude sprevádzať tohtoročné tendencie nábytku. Žiadne extrémy,
naopak triezvosť v tvaroch, vyhotoveniach,
účelovosti a najmä v cene. Štýlovo naďalej
pretrvá téma nostalgie, vplyv retro sa podelí
s dôrazom na materiál a detaily. Farebne sa
zachová neutrálny tón a s ním bude súvisieť
i nové zviditeľnenie dreva. Objaví sa i nejaký
umelecký kus alebo nábytok, poznačený dávkou detskej fantázie a koloritu.
Viac foto na www.modarevue.com

Pozoruhodné textilní techniky
PRAGUE PATCHWORK MEETING, Praha, 30. 3.-1. 4. 2012
JČ

O čem bude řeč? Jedná se o historické textilní techniky. Patchwork je záplatování, které bylo kdysi
z nouze ctností – nedostatek textilií nutil zpracovat každý zbytek, každou část jinak potrhané košile
do nových celků. Technika se rozvinula především v Americe, kde byla o textil v odlehlých
a rozlehlých oblastech pořádná nouze. Postupem času se z konstrukční techniky stala destrukční,
zájmová.
Kvalitní bavlněné tkaniny různých vzorů se rozstříhají na malé kousky, které se sešívají do geometrických i jiných dekorativních ploch. Tradiční vzory
jsou klasikou a také jedním ze směrů, který se dnes
již nemusí dodržovat. Technikou patchwork se tak
vytváří umělecká tapiserie i koberce.
Quilting je pak původně ruční (dnes i strojní) prošívání vrstev textilií do pokrývek, přehozů
a uměleckých tapisérií, kde steh a plastika jsou další tvůrčí složkou.
Proč se s těmito prastarými technikami zabýváme? Protože v dnešním přetechnizovaném, elektronickém a vizuálním světě je tento zájem o ruční výrobu únikem, seberealizací i terapií.
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V Praze se na přelomu března a dubna konala
zajímavá akce PRAGUE PATCHWORK MEETING. Výstava
předvedla díla českých tvůrců, velkolepou a krásnou
kolekci francouzké patchworkové společnosti, jednu
dekorativní tapiserii od světoznámého Američana
Ricky TIMSe, který také v rámci programu předvedl
své patchworkové show, ztvárněné soutěžní téma
patchwork ve vlně, ale také bohatou nabídku pomůcek, strojů, tkanin, nití a všech těch drobných galanterních věciček. Ne všechna díly byla zdařilá, ale
z celé té akce vyzařoval zájem. Zájem něco dělat,
zájem o řemeslo. Celá řada workshopů, kurzů
a dílen, které byly součástí akce jen tento zájem dokazovala.

NOVÉ!!!

Ponuka pre ﬁrmy zo Slovenska

VELETRHY BRNO, A.S., V SPOLUPRÁCI S ČASOPISOM MÓDA REVUE
PRIPRAVILI PRE SLOVENSKÝCH VYSTAVOVATEĽOV ŠPECIÁLNU PONUKU
NA ÚČASŤ NA JUBILEJNOM 40. ROČNÍKU MÓDNYCH VEĽTRHOV
STYL A KABO 2012.
VÝHODY ÚČASTI
Mediálna propagácia slovenských ﬁriem a ich kolekcií v ČR, SR a okolitých krajinách
so zameraním na obchodníkov, majiteľov butikov a nákupcov:
•

v spolupráci s mediálnymi partnermi a partnerskými médiami v rámci
propagačných aktivít BVV (ekonomická tlač, denná tlač, internet,

•
•
•
•

televízia, novinári, tlačovky)
direct mail návštevníkom veľtrhov - obchodníkom z ČR, SR
a okolitých európskych krajín
zvýhodnené / bezplatné vstupné pre návštevníka (klienta) vystavovateľa
50% zľava z ceny inzercie vo veľtrhovom vydaní Móda revue,
bezplatná propagácia v i-magazíne www.modarevue.com
výstavná reklama – umiestnenie propagačných materiálov v expozíciách
SOPK a Móda revue

Finančné zvýhodnenie účasti na veľtrhoch STYL - KABO:
• znížené ceny za výstavnú plochu a výstavbu stánku
• špeciálna ponuka balíčkov na typové expozície
• zvýhodnené ceny za módne prehliadky

Podrobné podmienky účasti nájdete na:
www.bvv.cz/styl alebo www.modarevue.com
Elektronická on-line prihláška - www.bvv.cz/styl-kabo/jak-se-prihlasit

MÓDNE FÓRUM

TOP SECRET 2012
S ICH

Módna šou s názvom Top Secret patrí medzi najväčšie módne udalosti Prahy. Mnohí porovnávajú túto prehliadku s prehliadkami známej americkej
značky spodnej bielizne Victoria Secret. Podobností je viacero. Ohromujúca scéna, dvadsaťpäť metrov dlhé predvádzacie mólo, impozantný svetelný
park, špičkové ozvučenie, špeciálne efekty, laserová šou.
Samozrejmosťou sú profesionálne modelky, ktoré majú
za sebou i svetové prvenstvá.
Tohtoročná Top Secret 2012
sa už tradične konala v hoteli
Hilton Praha, kde 12. marca
predviedli modely spodnej bielizne českej firmy WERSO
modelky Iveta Lutovská či
Aneta Vignerová. Časopis Móda revue samozrejme
tiež túto očakávanú módnu udalosť navštívil a okrem
bohatej galérie obrázkov na www.modarevue.com,
ktorá zachytáva atmosféru prehliadky, vám prinášame aj rozhovor s Jiřinou Matoušovou, majiteľkou a zároveň návrhárkou zn. WERSO®.
Šiesty ročník tejto akcie mal víziu byť tým najlep-
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ším, čo môže podobná akcia ponúknuť. Víziu naplnil
a my môžeme podotknúť, že obdobnú prehliadku
spodnej bielizne by sme asi v našich končinách hľadali ťažko.

ještě asi rozvinula. Vždy jsem měla ráda krásné oblečení a spodní prádlo. Právě ve spodním prádle se mi
zdálo, že jsou mezery, že většina podprsenek nesedí
jak by mohla a materiály nejsou dost příjemné.

V ktorom roku sa bielizeň WERSO dostala na český trh?

Kde čerpáte inšpiráciu, s akými materiálmi najradšej pracujete?

Firmu jsem založila v roce 2004. Za dva roky se
mi ji podařilo naplno rozběhnout. Bylo to ale za cenu
nepřetržité práce, bez dovolené, bez víkendů, naštěstí
za podpory rodiny. Rozvíjení ale stále pokračuje, to
u tohoto módního sortimentu nikdy nekončí.
Pri navrhovaní spodnej bielizne musí byť návrhár okrem
iného aj detailista. Ako je to s Vami a prečo ste si z módneho
sortimentu vybrali práve bielizeň?
Jsem narozena ve znamení Panny a pečlivost
a pracovitost jsou mně dané vlastnosti, které jsem

Nejraději pracuji s kvalitními a luxusními materiály,
většinu materiálů používám z Francie. Jsou stále
napřed a já dělám ráda novinky. Fascinují mne nové
vzory materiálů, které jsou zajímavé, lahodí oku
a ženskému tělu. Inspirace je u mně při pohledu na
luxusní materiály, zajímavé vzory krajek. Inspirují mne
také lidé, příroda u nás a v exotických zemích, ta
mne i dobíjí.

MÓDNE FÓRUM
Aké typy bielizne preferujete?
Nejraději navrhuji slabě vyztužené typy, které
jsou vhodné jak na menší, tak i na velké velikosti
košíčků. Dokáží s ženou udělat zázraky, prsa zvednou a podrží, a tím opticky zeštíhlí pas a zlepší
postavu. Někdy opravdu stačí zákaznici přesvědčit
o změně podprsenky a výsledek bývá ohromující.
Mám ráda, když ženy o sebe dbají a dopřejí si kvalitní, dobře padnoucí prádlo. Na takové ženě to
poznám i přes vrchní oblečení a moc mne to potěší.
Čo má spoločné TOP SECRET a značka WERSO?
Top Secret je největší a nejprestižnejší módní
přehlídka, která se koná již tradičně jednou za rok
v Hotelu Hilton v Praze. Letos mne opravdu potěšilo, že si organizátoři vybrali právě naši českou značku Werso®. V minulosti se zatím vždy předváděly
výrobky zahraničních firem. Předvedli jsme na devadesát našich modelů spodního prádla doplněnými
kostýmy ve stylu karnevalů z celého světa od českého návrháře Petra Kaloudy. Na mole bylo dvacetosm krásných modelek z Česka a Slovenska.
Vrcholem přehlídky byla určitě diamantová podprsenka Werso Diamond v hodnotě 60 milionů korun,
kterou předvedla slovenská modelka Mária
Zelinová. Podprsenka v tak vysoké hodnotě byla
předvedena poprvé v Česku, ale i v Evropě.

Přehlídka dopadla skvěle a navštívil ji rekordní
počet diváků – téměř 2000. Vstupenky byly zcela
vyprodány, a to ceny nejsou nízké, pohybují se od
1100 do 8000 Kč.
Plánujete v budúcnosti pripraviť aj kolekciu plaviek a plážovej módy?
Máte pravdu, že nás naše věrné zákaznice oslovují a přejí si tak krásné plavky jako vyrábíme spodní prádlo. S myšlenkou si stále pohrávám, tak možná v některé příští kolekci.
Aká je odozva na Vašu produkciu v zahraničí prípadne na
Slovensku?

Unikátna kolekcia
z merino vlny
Z DROJ : J ANDALI M ODE ,

SPRAC .

F ILIP S TAŇO

Zo spolupráce The Woolmark Company a jednej
z najvplyvnejších módnych návrhárok súčasnosti
Vivienne Westwoodovej, sa zrodila prestížna kolekcia odevov z austrálskej merino vlny na sezónu
jeseň a zima 2012/13, ktorá sa dostane do obchodov v auguste tohto roku. Kolekcia ponúka unikátny

Ozývají se nám často zájemci ze zahraničí.
Vážné zájemce máme v Maďarsku, Rusku, USA. Na
Slovensku se naše prádlo prodává a je velmi oblíbené, odtud máme také spousty objednávek po internetu, máme zde i otevřený účet. Vždyť maďarské
obchodní partnery jsme získali poté, co si nakoupili
naše prádlo poprvé na dovolené na Slovensku
a prádlo je nadchlo. V Maďarsku jsme oblékali
dokonce soutěž Miss vrcholových sportovkyň.
www.werso.cz, info@werso.cz
0420 775 230 541
Viac foto na www.modarevue.com

výber odevov pre dámy aj pánov a vyzdvihuje úžasnú všestrannosť merino vlákna. Využitie prírodnej
a vysoko odolnej merino vlny priamo podporuje celoživotnú kariérnu filozofiu Vivienne Westwoodovej:
„Správne si vybrať, menej kupovať a snažiť sa, aby
odev vydržal čo najdlhšie“.
Medzi najvýraznejšie kúsky v pánskej kolekcii
patrí dlhý pletený sveter na gombíky, ktorý svojím
strihom sleduje kontúry tela. Merino vlna má vynikajúcu farebnú stálosť, farebná paleta sa pohybuje od
čiernej, cez béžovú, bordovú, modrú až po šedozelenú.
Dámska kolekcia Gold
Label sa môže pýšiť jemnými šatami po kolená s korzetovými úpravami alebo
overalmi s prekvapivými
detailmi vo výstrihoch.
Sú veľmi príjemné na
pokožku a svojím strihom pekne tvarujú línie v oblasti
ramien. Pre dámy
sú ďalej určené
pulóvre do pása
z kolekcie Red Label
s dlhými rukávmi
a krátke topy
doplnené jemnými
trojštvrťovými kardigánmi, určené na
každodenné nosenie.
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Luxus v domácnosti s módnym puncom letí
M OK , F OTO : A RCHÍV

AUTORA

Nie je žiadnou prekvapujúcou správou fakt, že jedna top módna značka za druhou sa snažia vytvoriť si profil lifestylového subjektu a zaradiť do svojho
portfólia okrem odevov aj nábytok v celej jeho škále. Už v roku 1983 Ralph Lauren, vôbec ako prvý módny dom, debutoval s Home Collection,
zahŕňajúcou aktuálne trendové výrobky, ale taktiež viaceré nadčasové kusy.
Missoni Home

V súčasnosti luxusný nábytok, ktorým je jednoducho označované všetko, čo
súvisí s nábytkárskym sektorom a vychádza pod prestížnymi módnymi značkami,
naberá na obrátkach. Veď len v roku 2011, ako dokazujú výsledky prieskumu
Bain/Fondazione Altagamma, predaj luxusného nábytku zaznamenal nárast o 6%
Roberto Cavalli Home

s celkovým profitom 18 miliárd
eur. Povzbudzujúci faktor, ktorý
po vlaňajšej premiére Hermès
na iSalonoch v Miláne stimuloval tento rok ďalšie legendy haute
couture. K prvým krokom v bytovom dizajne sa odvážil
i Roberto Cavalli a predviedol dizajn inšpirovaný svojimi známymi ikonickými vzormi a potlačami. „Keď navrhujem šaty, snažím sa o to, aby v každom
momente vyšla do popredia ženskosť osoby, ktorá ich má oblečené. Tak isto je to
aj v prípade nábytku, odvíjam sa od typu človeka, pre ktorého niečo vytváram.
Moja kolekcia Home sa zrodila v súvislosti s osobnou túžbou podeliť sa s tými,
ktorí ma majú radi, o optimizmus mojej módy, mojej tvorivosti, mojej filozofie
a môjho štýlu aj pri dekorácií domu,“ vyznal sa návrhár. Na milánskom veľtrhu
nábytku nechýbali už ostrieľané značky ako Versace, Giorgio Armani, Fendi,
Kenzo, Blumarine a príležitosť si nenechala ujsť ani nezameniteľná Missoni Home.
Jej ružové obdobie vyjadrovali typické farby a motívy vo vzrušujúcom príbehu
splietajúcom dohromady prírodu, predstavivosť, náruživosť a geometriu. V najnovších kolekciách dominovali lineárne tvary, sochárske veľkosti a eklektický spôsob
narábania s maliarskou paletou.
Viac foto na www.modarevue.com

Lenka Sršňová mieri do Holandska
S ICH ,

FOTO :

J AKUB G ULYÁS

A

FCM, M ADAME P ERIPETIE

V holandskom meste Maastricht sa 8.-10. júna tohto roku bude konať už
4. ročník podujatia FASHIONCLASH (FCM), kde ctižiadostiví talentovaní
návrhári a umelci môžu prezentovať svoju prácu pred medzinárodným
publikom. Pre návštevníkov, laických i tých odborných, sa tak vytvára
príležitosť objaviť nové talenty.
Od svojho prvého ročníka sa na tejto akcii odprezentovalo viac ako 500 talentov z Európy a tento, v poradí už štvrtý ročník, bude patriť aj návrhárom zo zámoria. Súčasťou sú nielen módne
prehliadky, ale aj predajná
výstava, kde môžu návrhári
z rôznych dizajnérskych disciplín
predstaviť svoje produkty.
Módne prehliadky predstavia
kombináciu rôznych štýlov od
avangardnej módy cez haute
couture, až po voľnočasovú
dámsku a pánsku módu. Stovka
dizajnérov z 20 krajín sveta tak
bude mať šancu presvedčiť
verejnosť o svojom talente prostredníctvom originálnych kolekcií. Po prvýkrát sa tejto akcie
zúčastní aj slovenská návrhárka
Lenka Sršňová. „Začiatkom
tohto roka som svoje portfólio
prihlásila na niektoré zahraničné
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módne weby“, hovorí Lenka a dodáva: „Predpokladám, že tam niekde si ma našli
organizátori FCM, ktorí ma potom mailom vyzvali, aby som sa prihlásila“.
V Holandsku sa Lenka predstaví s kolekciou Bad Boys Wanted. Pôjde o výber
pätnástich dámskych i pánskych modelov. Lenka už skúsenosti s prezentáciou
v zahraničí má, prezentovala sa v New Yorku na Slovak Fashion Night a rovnako
si ju organizátor vybral na minuloročnú viedenskú akciu Vienna Fashion Night.
„Môžem teda smelo všetkým poradiť, aby sa nebáli propagovať svoju prácu aj
v zahraničí – kvalitný dizajn si tam určite všimnú a ocenia,“ radí Lenka. Na FCM
sa zúčastní prehliadkovej časti ako členka o.z. Denamit, ktoré založila spolu
s dizajnérkami Simonou Janišovou, Michaelou Bednárovou a Lindou Vikovou.
Využijú aj možnosť prezentácie Denamitu na FCM markete, kde si návštevníci
budú môcť zakúpiť slovenské dizajnérske kúsky z ich produkcie.
Vstup na výstavu či módne prehliadky je pre záujemcov voľný.

MÓDNE FÓRUM

Čo si obliecť na oči
F ILIP S TAŇO ,

FOTO :

E XPOOPTICA

Okuliare sú dnes jednoznačne určené nielen na korekciu zraku, ale rovnako predstavujú prvok, ktorý
dotvára celkový vzhľad, pričom ich nositeľ dbá na zosúladenie a harmonické prepojenie so štýlom outfitu
dotvárajúcim jeho osobnosť. A tak ako sa menia odevné módne trendy, tak sa mení aj dizajn okuliarov –
či už dioptrických alebo slnečných – imidžových. Presvedčil nás o tom veľtrh EXPOOPTICA, ktorý sa konal
v Madride. Po čom teda siahnuť v nadchádzajúcej letnej sezóne?
Zmeny a trendy sa týkajú nielen nových dizajnov, ale aj materiálov a farieb
optických rámov i skiel. V kolekciách značiek Purificación García, Custo Barcelona
a McLaren bola viditeľná snaha zosúladenia okuliarov s ostatnými výrobkami,
vyrábanými pod ich značkou, najmä s dámskymi taškami a šperkami. V dámskej
kolekcii okuliarov je na nadchádzajúcu sezónu podstatné zachovanie prirodzených
línii tváre, a preto je rám čo najtenší a jeho tvar čo možno najoblejší. V pánskych
kolekciách, práve naopak, budú prevládať kubické tvary, čiže výrazná hranatosť
a „ostrosť“ rámu.

Širokým spektrom farieb, sférickými tvarmi a vrstvenými materiálmi vynikla spomedzi jednotlivých kolekcií značka Custo Dalmau. Veľmi precízne a trefne kombinuje výrazné a živé farby, akými sú morská modrá, karmínová, fialová, smaragdovozelená s neutrálnou čiernou, bielou a hnedou. V športových modeloch okuliarov
je markantná kombinácia ľahkých a vysoko odolných polykarbonátových skiel
s čo možno najľahším rámom, aby bola zaručená nielen ich estetickosť, ale aj
funkčnosť a účelové využitie. Presvedčila nás o tom aj kolekcia značky McLaren.
Návrat retro štýlu je zrejmý aj v móde okuliarov. Dokazovali to aj kolekcie, pre
ktoré je typický dizajn 20. a 60. rokov. Tvary rámov v podobe „mačacích očí“, jednoduchých obdĺžníkov alebo klasických „lenoniek“ a kombinácia plastu s nefarbeným kovom – to všetko už je minulosť, ktorá sa však
jednoznačne hlási o svoj návrat.
Plastové časti rámu sú
najčastejšie odeté do
perleťových, koralových a purpurových
farieb, pričom bočné
rámy žiaria rôznymi grafickými vzormi, resp. zvieracími motívmi. Všetko nasvedčuje tomu, že okuliare tohto štýlu sa stanú
hitom tohtoročnej letnej sezóny.
Pomyselným protipólom k retro štýlu, ku ktorému neodmysliteľne patrí nádych
extravagancie, je diskrétny vzhľad. Okuliare v duchu tohto trendu majú diskrétny

dizajn, ktorý má ponechať tvári vlastnú „žiaru a lesk“ a ich neodmysliteľnou črtou
je aj vysoká kvalita použitých materiálov.
Pre mladé slečny či dámy vo veku 12–25 rokov je „okuliarový“ odkaz jednoznačný – široká paleta farieb a využitie ľahkých a pohodlných materiálov.

Puma odkazuje
– prines ma späť
Z DROJ : P UMA ,

SPRAC .

SICH

Puma v spolupráci s globálnou recyklačnou spoločnosťou I:CO spustila unikátny program "Bring Me Back". Od apríla umiestnila vo svojich firemných predajniach v Nemecku recyklačné koše, do ktorých môžu zákazníci hodiť použité
topánky, oblečenie či doplnky rôznych značiek. Cieľom tohto programu je možnosť
znovu použiť produkty, pokiaľ sú v dobrom stave, prípadne ich využiť ako surovinu na ďalšie spracovanie. V súčasnej dobe je "Bring Me Back" zameraný na
nemecké podnikové predajne PUMA, konkrétne v mestách Berlín, Düsseldorf,
Mníchov, Hamburg, Augsburg a Herzogenaurach, pričom v pláne sú aj ďalšie predajne. Sme zvedaví, či podobná zmysluplná akcia dotlačí k iniciatíve aj ostatné
značky a najmä, aké budú výsledky „odevného zberu“.
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MÓDA AKO BIZNIS

Módne excesy nábytku

ARE YOU READY?

M OK , F OTO :

S ICH ,

FOTO :

SFC

V polovici marca sa v bratislavskej Design Factory
uskutočnilo mimoriadne zaujímavé podujatie, pod ktorého zorganizovanie sa mohli podpísať aj Slovak
Fashion Council (SFC) v spolupráci s British Council.
V rámci neho do Bratislavy zavítala aj uznávaná odborníčka na módu, módny marketing a trendy z Veľkej
Británie Sally Dentonová. Okrem prednášky na tému
„Kľúčové faktory úspechu módnej značky“, ktorú Sally
Dentonová odprezentovala,
hodnotila aj portfóliá ôsmich
slovenských módnych dizajnérov, študentov a ich značiek.
„Chceli sme otvoriť diskusiu
na túto tému v čistej forme.
Náš cieľ je pomáhať slovenským dizajnérom a dizajnérkam presadiť sa na trhu
Zaujímavá knižná
rýchlejšie, efektívnejšie a so
novinka
sebavedomím,“ povedala
Dana Kleinertová, prezidentka
SFC. Diskusia sa uskutočnila s Lenkou Sršňovou,
Zlaticou Hujbertovou, Idou Sandorovou, Michaelou
Mazalanovou, Nikolom Berokom, so študentkou VŠVU
Miroslavou Ferklovou a hodnotili sa módne značky We
Are Not Sisters a Katie´s Bag. Každý módny dizajnér
mal možnosť seba a svoju tvorbu v anglickom jazyku

ARCHÍV AUTORA

Tak to tu ešte naozaj nebolo! Jeden z najpopulárnejších
druhov oblečenia na svete, džínsy,
omámili už aj zariadenia v domácnosti, a tak sa o vytúženú sviežosť,
pohodlie a rebelstvo v interiéri odteraz postará denimová chladnička
FAB28. Výstrelok alebo akýsi druh
umenia? Nie, jednoducho značka
Toy Jewel
Smeg, 60 rokov prítomná na trhu s elektrospotrebičmi a Italia Independent vsadili
pri vzájomnej spolupráci na spojenie
a reintepretáciu dvoch tradičných historických výrobkov a “zošili” ich dohromady
s veľkým štýlom a rafinovanosťou.
Nemenej atraktívne je i pestrofarebné kreslo Toy Jewel z produkcie Altamoda Italia,
ktorého
opierku zdobí stovka pozlátených príveskov rôznych veľkostí a tvarov.
FAB 28
Pripomínajú dámsky glamour z 50. rokov a sú zároveň akýmisi talizmanmi či spomienkami na špecifickú udalosť, cestu alebo dar.
Nadmernou originalitou nešetrí ani módna značka Moschino. Nie prvýkrát si inšpiráciu požičala z umeleckej
sféry a postavu Harlekýna,
Arlecchino
známej talianskej komédialnej
masky a s pomocou spoločnosti Altreforme pretransformovala do kompletnej zostavy
nábytku: stolíka predstavujúceho plisovaný golier, skríň
znázorňujúcich nohavice
a košelu, stoličky ako škrabošky, zrkadla v tvare ruky či
plisovaných paravánov. Silný
scénografický efekt, ktorý rozveselí nejeden interiér.
Viac foto na
www.modarevue.com

Móda od Popu po Neopop
M OK ,
Sally Dentonová
predstaviť v rámci päťminútového vstupu. Ďalších päť
minút mala Sally na to, aby si doplnila informácie,
ktoré jej chýbali v rámci prezentácie. Získané údaje
o ich tvorbe potom využila v samostatnom vstupe,
kedy každého osobitne usmernila v jeho tvorbe,
vyzdvihla profity návrhára a prípadne poukázala na
jeho chyby či už v marketingovej komunikácii, tvorbe
portfólia značky, či určenia ceny za ponúkané dizajnérske kúsky.
Súčasťou programu bola aj prednáška Dany
Kleinertovej o jej skúsenostiach z londýnskeho koučingu pre módu a dizajnérov a prezentácia Zuzany
Šidlíkovej aj s krstom jej knihy – Móda na Slovensku
v medzivojnovom období (1918-1939). Záver podujatia spestrila vernisáž modelov zúčastnených dizajnérok
a dizajnérov a recepcia, na ktorú prijala pozvanie aj
veľvyslankyňa britskej ambasády v Bratislave, pani
Susannah Montgomeryová.
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FOTO :

S ILVANA E DITORIALE

Sú známi na celom svete vďaka mimoriadnej originalite svojich kreácií oblečenia a módnych doplnkov - Agatha Ruiz de la Prada a Elio Fiorucci. Tentokrát
prinášajú v diele vydavateľstva Silvana Editoriale súhrn jednotlivých etáp svojej
profesionálnej dráhy, posplietaný v období od pop-artu šesťdesiatych rokov až
po osemdesiate roky, kedy dostal príležitosť neopop.
Kráľ pop módy sa stretol s kráľovnou neopop
srdiečok. Ako hovorí sám
podtitul Umenie a móda od popu po neopop, kniha zachytáva kariéru dvoch módnych návrhárov, jedinečných
realizátorov, ktorí sa sami stali ikonami príslušnej
tvorivej periódy.
Farebná publikácia z autorského pera Fabriana
Fabbriho a Federici Muzzarelliovej, sa pokúša
vykresliť bohatý dialóg medzi oboma osobnosťami
a ich štýlmi vyjadrenými nielen v móde, ale aj
v komunikácií, umení, estetike, hudbe, dizajne a fotografiách. Knižka je vydaná v talianskom a anglickom
jazyku.
Agatha Ruiz de la Prada a Elio Fiorucci
Viac foto na www.modarevue.com
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Noví hráči prichádzajú, iní to vzdávajú
S ICH , V EVERA , S FI E UROPE , F OTO : V EVERA

A

OC C HODOV

Biznis je ako divadlo. Najprv skúška, potom premiéra, ak sú diváci spokojní, prichádzajú nespočetné reprízy a nakoniec derniéra. V obchode to je
podobné – vznikne nová značka, jej životaschopnosť sa zvyčajne „testuje“ na domácej pôde, ak testy dopadnú dobre, značka má skvelý štart pre svoje
uvedenie aj na zahraničný trh, otvára predajne v rôznych štátoch, mestách. Niekedy však, snáď tiež vplyvom zmeny spotrebiteľského správania
spôsobeného v súčasnosti napríklad finančnou krízou, musí svoje prevádzky v niektorých štátoch zrušiť. Neznamená to však koniec značky, rovnako ako
ani derniéra nemusí znamenať, že hra sa už na javisko nevráti. Tak ktorí hráči prišli a ktorí už dohrali?
PALMERS A ALDO V PRAHE
Značka Palmers, ktorá jednoznačne patrí medzi lídrov
na rakúskom trhu so spodnou bielizňou, vstupuje aj na
český módny trh. Svoj prvý mono brandový obchod otvori-

zákazníkov nás veľmi milo prekvapil. Ľudia stáli v dlhých
radoch a trpezlivo čakali, kým si mohli odniesť svoje
nové topánky,“ uviedla finančná manažérka CCC OBUV
SK Izabela Sikorová. CCC je najrýchlejšie rastúcou sieťou
predajní obuvi v Českej republike, kde pôsobí od roku
2005. V súčasnej dobe má v ČR 54 predajní a plánuje
ďalšiu expanziu. A aké sú plány pre Slovensko? „Na
Slovensku plánujeme otvoriť obchody vo väčších mestách a priniesť ľuďom elegantné topánky na každú príležitosť za dostupnú cenu. Výhľadovo plánujeme otvoriť na
Slovensku približne 40 obchodov,“ uviedla Izabela
Sikorová.
Po Bratislave nasledovalo aprílové otvorenie predajne
v OC Dubeň v Žiline, tento rok pribudnú Košice, Prešov,
Spišská Nová Ves, Nitra a ďalšie mestá.

la v marci v pražskom obchodnom centre
Chodov. V ponuke tejto značky je spodná a nočná bielizeň, plavky či domáce
oblečenie. Cenovo dostupná značka
Palmers oslovuje ženy aj
mužov, ktorí si potrpia na kombináciu luxusu a pohodlia.

SHANA SA ROZHODLA
PRE BRATISLAVU – PRVÝ
OBCHOD V SR A ČR
Otvorenie historicky prvej predajne na slovenskom
i českom trhu španielskej dámskej voľnočasovej značky
SHANA sa uskutočnilo v posledný marcový deň v centre
Francisco de la Sierra a Santiago Pardo, zástupcovia zn.
Shana pre SR a ČR

Prvá česká pobočka
kanadskej obuvníckej značky ALDO si tiež vybrala na
oslovenie českých zákazníkov OC
Chodov. ALDO má svoje zastúpenie po celom svete vo
viac ako 1500 maloobchodných prevádzkach, v 65 štátoch a na všetkých kontinentoch, samozrejme okrem
Antarktídy. Zaujímavé pritom je, že svoje renomé si získala aj keď neprevádzkuje jediný veľkoobchod. Môžeme ju
preto smelo nazvať vedúcim medzinárodným prevádzkovateľom maloobchodu s módnou obuvou.
Špecializuje sa na kolekcie vysoko kvalitnej obuvi, koženého tovaru
a doplnkov, pričom venuje dôraz na
detail a precízne remeselné zhotovenie, a to všetko za prijateľnú cenu pre široký
okruh spotrebiteľov.

CCC OBUV VSTÚPILA
NA SLOVENSKÝ TRH
Spoločnosť CCC, veľká nadnárodná sieť predajní
obuvi, ktorá vlastní viac ako 700 predajní v Poľsku,
Českej republike a Rusku, otvorila v piatok 30. marca
svoju prvú predajňu na Slovensku. Za prvé tri dni od
otvorenia prvého obchodu na Slovensku v OC DANUBIA
v Bratislave, si tu kúpilo topánky takmer 3 000 spokojných zákazníkov. „Sme zvyknutí na úspech z našich predajní v Českej Republike, no tento nezvyčajný nápor

povedal Francisco de la Sierra, ktorý tu zastupuje spoločnosť spolu so Santiagom Pardom. „Shana láka aj cenami,
v našej letnej kolekcii sa zákazníčka nestretne s tovarom
nad 20€,“ dodáva Santiago Pardo.

GIGASPORT ODCHÁDZA

Bratislavy. Shana vznikla v roku 2010 v Barcelone
a zaznamenala okamžitý úspech. Je to značka nielen pre
mladé dievčatá, na svoje si prídu aj ženy v strednom
veku, ktoré sa rady obliekajú trendovo a najmä za dobrú
cenu. Za krátky čas otvorila v Španielsku viac ako 170
predajní a expandovala aj do zahraničia. Má 200 pobočiek po celom svete, napríklad v Mexiku, Paname, Dubaji,
Singapure. „Našou snahou je predať a osloviť čo najviac
spotrebiteliek, mať hlavne dobrý a originálny dizajn, cenu
a kvalitu. Každý týždeň sa nám mení kolekcia. Naši
návrhári sú veľmi šikovní a držia krok s tým, čo je in,“

Rakúsky obchodný reťazec so športovou módou
Gigasport, ktorý riadi rakúska spoločnosť Kastner&Öhler,
sa po 10 rokoch pôsobenia na českom trhu rozhodol tu
skončiť. Podľa odborného časopisu sportFACHHANDEL
ho viedol k tomuto rozhodnutiu fakt, že spoločnosť vycítila pokračujúci negatívny vývoj na českom trhu, súvisiaci
s finančnou krízou a tiež narastajúcim počtom diskontných predajní. Ten viedol k zatvoreniu dvoch prevádzok
ešte v roku 2010. Zvyšných 11 obchodov bude definitívne zatvorených do leta 2012. Podobne by sa malo ukončiť aj prevádzkovanie obchodu v Bratislave. Rozhodnutie
spoločnosti sa zatiaľ netýka prevádzok v Slovinsku, a tak
obchodné prevádzky v Maribore, Ľubľane a Clje zostávajú
otvorené. Ako zdôraznil generálny riaditeľ Andreas
Zinschitz, spoločnosť má v súčasnosti záujem o posilňovanie maloobchodných prevádzok na rakúskom trhu, koncom marca otvorili ďalšiu prevádzku Gigasportu na ploche 3500 metrov štvorcových v novo zrekonštruovanom
obchodnom centre Neukauf vo Villachu.
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Stretnutie u Čierneho orla
DK , FOTO

SOŠP P REŠOV

A AUTORKA

Už niekoľko rokov, vždy zjari, autobusy zvážajú zo Slovenska aj susediacich krajín do Čierneho orla
v Prešove žiakov stredných odborných škôl. Tí aj so svojimi pedagógmi sú tu totiž hlavnými aktérmi.
Čierny orol nie je, akoby si niekto mohol myslieť kaviareň, tento názov nesie miestny Park kultúry
a oddychu, kde sa súťaž so železnou pravidelnosťou koná.
Stredná odborná škola podnikania na čele s riaditeľom Ing. Stanislavom Kuchtom je ambiciózna
škola. Nielenže je držiteľkou certifikátov ako Vysoko erudovaná a profesionálne vedená
inštitúcia alebo Certifikát manažérstva a kvality, jej žiaci sa tiež úspešne umiestňujú
v rôznych súťažiach podľa učebného zamerania. Aj keď módna tvorba už nie je hlavným
učebným odborom, škola v apríli tohto roku zorganizovala už siedmy ročník súťaže mladých módnych návrhárov Módna línia mladých.
Nie je výnimočné, že počet prezentácií na pódiu dosahuje aj okolo 150 výstupov. To
na jednej strane svedčí o veľkom záujme škôl, na druhej strane aj o mimoriadnej organizačnej náročnosti. Tak či tak u Čierneho orla si kreatívne sily zmerali viaceré slovenské
školy (z Prešova, Trenčína, Bratislavy, Svidníka, Košíc, Michaloviec, Svitu, Ružomberka,
Nitry, Vranova, Námestova aj Kežmarku) s českými a maďarskými a v minulosti aj poľskými,
nemeckými a ukrajinskými školami. S istou
dávkou hrdosti môžeme povedať, že slovenská, ale aj česká študentská tvorba patria k tým,
od ktorých sa iní
môžu inšpirovať.
Súťažilo sa
v ôsmich kategóriách
– Voľná tvorba,
Scénická a historická odevná
tvorba, Bielizeň a plavky, Športové
odevy, Zvrchníky, Módne doplnky,
Vychádzkové odevy a Spoločenské
odevy.
V každej kategórii je možnosť
S koleciou Mikado sa na druhom mieste v kategórii
„Scénická a historická odevná tvorba“ umiestnila Lucia Krosnerová
a modelová dielňa 4. BE zo SPŠ Svidník.

udelenia troch cien. Pri
takomto počte kategórií je
logické, že každý rok je vždy
iná kategória silnejšia vo svojej výpovednej sile a kreativite, a preto porota môže podľa
vlastného zváženia niektorú cenu neudeliť alebo naopak, môže jednu cenu rovnocenne
prideliť dvom súťažiacim. Preto sa nedá ani jednoznačne povedať, či celková úroveň
súťaže, čo sa kreativity týka, je vyššia alebo nižšia. Jednoznačne môžeme povedať, že
naši študenti by sa nikde v zahraničí nemuseli hanbiť.
Tento rok upozornila na seba SOŠ scénického
výtvarníctva z Bratislavy mimoriadne kreatívnym
spracovaním svojich kolekcií, za čo dostala aj ocenenie. No udeľovali sa aj mimoriadne ocenenia –
Módna línia mladých 2012, Mladý dizajnér roka,
Mimoriadna cena generálnej konzulky konzulátu
Ukrajiny, Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Cena primátora mesta Prešov,
Mimoriadna cena poisťovne Union
a Mimoriadna cena organizátora súťaže.
(Výsledková listina je uverejnená na
www.modarevue.com.)
Opäť, tak ako po minulé roky, ocenené školy
opúšťali prešovské PKO hneď po prebraní cien.
Poslední ocenení si tak vychutnali svoju chvíľku
slávy pred riedko obsadenou sálou. Vieme, že konkurencia je tá, ktorá nám umožňuje vyniknúť,
a preto by bolo dobré pouvažovať, či by nebolo vhodné uctiť si ju účasťou a potleskom.

Model Butterfly autoriek
Lucie Bančejovej
a Štefánie Okaľovej sa umiestnil na 2. mieste v kategórii
„Spoločenské odevy“.

1. miesto v kategórii „Voľná tvorba“ získala s kolekciou
Knihy z peny Zuzana Zajacová zo SUŠ Trenčín.

VÝSTAVY A VEĽTRHY
Slovensko
1.-2. 8. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) − odevy, textil, metráž,
obuv, galantéria, doplnky
www.pska.sk
Zahraničie
26.-28. 5. 2012 Modaprima (Florencia) – odevy, pletené odevy, kožené
doplnky, doplnky
www.pittimmagine.com
4.-7. 6. 2012 Mosshoes (Moskva) – obuv a doplnky
www.mosshoes.com
16.-19. 6. 2012 Expo Riva Schuh – obuv a doplnky
www.exporivaschuh.it
16.-19. 6. 2012 Modatex (Essen, Nemecko) – svadobné a spoločenské šaty
www.modatexfair.eu
19.-22. 6. 2012 Pitti Uomo (Florencia) – pánske odevy
www.pittimmagine.com
19.-22. 6. 2012 Pitti Immagine W (Florencia) – dámske odevy
www.pittimmagine.com
23.-27. 6. 2012 Milano Moda Uomo (Miláno) – návrhárske kolekcie pánskej módy
www.cameramoda.it
28.-30. 6. 2012 Pitti Bimbo (Florencia) – detské odevy
www.pittimmagine.com
30.6.-3. 7. 2012 Who’s next, Pre^t à Porter (Paríž) – dámska a pánska móda
www.whosnext.com
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30.6.-3. 7. 2012 Premiére classe (Paríž) – módne doplnky, obuv, kožená galantéria
www.whosnext.com/premiere-classe/
30.6.-3. 7. 2012 Le Cube (Paríž) – výrobky z kože
www.whosnext.com/le-cube/
3.-6. 7. 2012 Hong Kong Fashion Week (Hongkong)
www.hktdc.com
4.-6. 7. 2012 Pitti Filati (Florencia) – priadze, úplety
www.pittimmagine.com
4.-6. 7. 2012 Bread and Butter (Berlín) – športové odevy, streetwear, džínsy
www.breadandbutter.com
4.-6. 7. 2012 Premium (Berlín) – dámska a pánska móda, obuv, doplnky
www.premiumexhibitions.com
5.-7. 7. 2012 Expo Riva Schuh India, (New Delhi)– obuv a doplnky
www.exporivaschuhindia.it
16.-18. 7. 2012 IIGF, India International Garment Fair (New Delhi) –
dámske, pánske, detské odevy, svadobné odevy, doplnky
28.-31. 7. 2012 The Gallery Düsseldorf (Düsseldorf) – dámska a pánska móda,
doplnky
http://www.the-gallery-duesseldorf.com/
9.-12. 8. 2012 CIFF (Kodaň) – dámske, pánske, detské odevy, textil, doplnky, obuv
www.ciff.dk
Zmena termínov vyhradená! Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené.
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Nákupné centrum
Centrál je takmer
obsadené
TS, I MMOCAP

Predávanie štafety
na čele Benettonu
M OK ,

FOTO :

G IUSEPPE P INO , SGP

GROUP

Nákupné centrum multifunkčného projektu Centrál v Bratislave, ktorého
otvorenie sa očakáva na jeseň tohto roku, je k máju obsadené takmer na
100%. Záujem prejavili významné značky vo svete retailu, pričom viaceré
z nich sa rozhodli vstúpiť na slovenský trh nákupných centier práve
v rámci projektu Centrál.
Investor, slovenská developerská spoločnosť Immocap Group, spolupracuje na
projekte nákupného centra s rozlohou 36
000 m2 pre viac ako 140 obchodov so
spoločnosťou ECE, ktorá je najväčším prevádzkovateľom nákupných centier
v Európe. ECE v súčasnosti riadi 137 prémiových nákupných centier, pričom projekt pri Trnavskom mýte v Bratislave je jej jediným partnerským projektom na Slovensku.
K značkám, pre ktoré bude Centrál slovenskou premiérou na trhu nákupných centier, patrí česká firma Pompo, prevádzkujúca najväčšiu sieť predajní hračiek v Českej
republike. Centrál bude zároveň prvým miestom v Bratislave, kde zákazníci nájdu originálne značkové obchody štýlovej talianskej módy Liu Jo, U.S. Polo Assn., ako aj predajňu obuvi Aldo, ktorá bude súčasťou medzinárodnej siete s viac ako 1600 obchodmi
v USA, Kanade, Veľkej Británii či Írsku. Svoju jedinú predajňu na Slovensku tu bude prevádzkovať obľúbená francúzska značka Lacoste a belgický čokoládový obchod najvyššej kvality Jeff de Bruges.
„Vysoký záujem budúcich nájomníkov si vysvetľujeme atraktívnosťou Centrálu,
jeho strategickou polohou v širšom centre mesta, ako aj ideálnou skladbou projektu,
ktorý okrem nákupného centra ponúkne aj kancelárske priestory najvyššieho štandardu s prenajímateľnou plochou 19 000 m2, 4-hviezdičkový hotel, relaxačno-športové
centrum na ploche 2000 m2 a jedinečný zelený park na streche nákupného centra,
určený širokej verejnosti,“ povedal Martin Šramko, investičný riaditeľ spoločnosti
Immocap Group.
Súčasťou nákupného centra budú obľúbené značky ako Billa, C&A, New Yorker,
Intersport, Electroworld, Panta Rhei, DM, Exisport, nový koncept EXIsportu - RESHOES,
Adidas - vlajková loď na ploche 400 m2 s komletnými kolekciami Performance
a Originals, Orsay, Deichmann, Tally Weijl, Salamander, Palmers, Triumph, Mango,
Guess Jeans či Gant, ktorý tu otvorí svoju vlajkovú predajňu so sekciami Gant Man
a Gant Woman. V mixe nájomcov nájdu zákazníci aj predajne Motivi, Geox, Ecco, multibrandový obchod Vagabond, Carpisa, Bagger, Tezenis, Intimissimi, Calzedonia, Storm,
Marrionnaud, Yves Rocher, Klenoty Aurum, Présence, Bijou Brigitte a mnohé ďalšie.
Významným spôsobom bude zastúpený i sektor služieb pre zákazníkov – či už mobilní
operátori Orange, Telekom, O2, ale aj Slovenská sporiteľna, Tatra banka i VÚB banka významné retailové banky na Slovensku, ďalej Fax Copy, kľúčová služba Top Service,
papierníctvo Pirex, dve kaderníctva aj jedinečný detský kútik s hracou plochou nielen
v interiéri, ale aj v exteriéri. Intenzívne rokovania sa vedú i o zriadení plnohodnotnej
pobočky Slovenskej pošty.
Viac foto na www.modarevue.com

Luciano Benetton

Impérium populárneho talianskeho výrobcu
oblečenia na voľný čas Benetton Group sa od
24. apríla plaví pod dohľadom nového kapitána.
Donedávna ešte hlavný navigátor Luciano
Benetton, ktorý stál v roku 1965 spolu s troma
súrodencami pri zrode rodinného podniku, sa
totiž po dlhých a plodných 47 rokoch rozhodol
stiahnuť do úzadia a riadiace kormidlo odovzdal
do rúk svojmu synovi Alessandrovi. Na ňom
teraz zostáva menežovanie skupiny so značkami
United Colors of Benetton, Undercolors of
Benetton, Sisley a Playlife, zastúpenými v 120
krajinách.

Komerčná sieť zahŕňa v súčasnosti viac ako 6 500 obchodov v celom svete
a vykazuje zisk cez 2 miliardy eur. Benetton s profilom založeným na talianskej identite štýlu, kvality a vášne stavia svoje stratégie na pohľade očami mladej generácie.
To, čo ho odlišuje od ostatnej konkurencie, sú hlavne inovácie, priority spojené s farbami a schopnosť prostredníctvom módy vytvoriť priestor pre kultúrny dialóg bez
geografických, politických a ideologických hraníc. A akým spôsobom chce 48-ročný
Alessandro Benetton čeliť tejto novej osobnej výzve? „Determinácia, kreativita,
mladí. To sú základné piliere Benettonu budúcnosti. Často sa ma mnohí pýtajú:
prežije Benetton? Sme silný tím
a takéto tímy majú predpoklad na
úspech. Už čoskoro očakávam dôležité kroky vpred.”
Optimizmus cítiť aj v jeho vnímaní
terajšej reality: „Naše zastúpenie na
piatich kontinentoch bude určite jedným z kľúčových faktorov, ktoré nám
pomôžu prekonať momentálne veľmi
citlivé obdobie. Keďže Benetton
odjakživa “hľadí” cez farby, dovolím
si konštatovať, že nie je všetko čierne.
Existuje mnoho rozvíjajúcich sa trhov,
na ktoré sme pripravení vrhnúť sa
s enormným odhodlaním. A tiež si
v žiadnom prípade nenecháme ujsť
príležitosti v osvedčených zónach,
kde figuruje tradícia, pevné finančné
zázemie a potenciál.”

Alessandro Benetton

SIMM mení dátum
S PRAC . S ICH
S cieľom uľahčiť účasť obchodníkom na madridskom veľtrhu módy SIMM sa
organizátori podujatia rozhodli začiatok tohtoročného jesenného vydania posunúť
na prvú septembrovú sobotu. Veľtrh sa tak po prvýkrát uskutoční cez sobotu aj
nedeľu, pokračujúc pondelkom. Do kalendára si tak môžete poznačiť dátum
1.-3. 9. 2012. Organizačný výbor veľtrhu SIMM chce týmto krokom umožniť
obchodníkom z maloobchodného sektora optimalizovať ich účasť na podujatí.
Organizátor predpokladá, že táto zmena bude mať priaznivý dopad na návštevnosť
veľtrhu a že predbehne čísla v počte obchodníkov zo septembra 2011. Veľtrh sa
bude konať v halách 12 a 14 na výstavisku Feria de Madrid. Obchodníci sa už
teraz môžu predbežne zaregistrovať cez webové stránky www.simm.ifema.es
a získať tak zdarma vstupenku.
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Budujte svoju značku
profesionálne aj v digitálnom svete
SICH, ZDROJ: PLAT4M

Väčšina firiem v súčasnej dobe používa na prezentáciu či predaj svojich produktov viacero kanálov. A tak popri kamenných obchodoch sa populárnou metódou
testovania nových produktov či ich priameho predaja stávajú on-line nástroje. Medzi ne logicky patrí internet, sociálne siete, digitálne displeje, mobilné telefóny, atď.

Lukáš Horák
Nie všetci obchodníci sú samozrejme zbehlí
a reálne informovaní či pripravení využívať všetky
nástroje on-line resp. digitálneho marketingu. Na
druhej strane taktiež netušia, ako spotrebiteľ jednotlivé obchodné kanály využíva pre svoju vlastnú
informovanosť, ktorá ho následne dovedie k výberu
a kúpe daného tovaru.
Prezentáciu spoločnosti prostredníctvom web
stránky zvládli už asi mnohé firmy, otázkou však je,
či vaša stránka zapadá medzi konkurenčné web
stránky, ponúkajúce a prezentujúce spoločnosti
s príbuzným tovarom alebo službami, či sa úplne
stráca v spleti konkurencie alebo naopak spĺňa
všetky kritéria, ktoré ste od nej požadovali. Ako má
teda správna web stránka vyzerať? Odpoveď na
túto otázku sme získali na konferencii ASMO marketing
organizovanej spoločnosťou Verlag Dashöfer, ktorá sa
konala koncom marca v Bratislave.
„Ešte nedávno tzv. webový dizajnér vytváral
webstránku , ktorú si ľudia pozerali na svojich
domácich alebo pracovných počítačoch. Prevažne
išlo o rozmer monitora, ktorý neodbočil ďaleko od
rozlíšenia 1024x768.Tento rozmer naďalej existuje,

ale zopár vecí sa zmenilo,“ hovorí Lukáš Horák, zakladateľ a hlavný dizajnér slovenskej digitálnej agentúry
Plat4M, ktorá je držiteľom ocenenia FWA – Favourite
Website Awards. Toto ocenenie, tzv. webový Oscar,
je najhodnotnejším a najvýznamnejším ocenením vo
svete WWW.
Je potrebné si uvedomiť, že je veľký rozdiel
dizajnovať a programovať webstránky pre laptopy,
stolové počítače, mobily a iné androidy, prípadne
tablety. „Keď vytvárame webstránky na internet,
hardvér je väčšinou jasne definovaný. Nebudeme
zdvíhať, otáčať či nakláňať svoju obrazovku stolového počítača alebo laptopu alebo sa dotýkať prstom
displeja. Mobil alebo tablet je úplne niečo iné.
Nielenže pracujeme s celkom novým a odlišným
hardvérom, ale mobil/tablet má potenciál nás
ovplyvniť citovo v rôznych rovinách. Je to osobná
a ľudsky orientovaná platforma. Mobil máme neustále v rukách, vo vrecku či pri peňaženke.
Používame ho na telefonovanie alebo inú komunikáciu a máme ho neustále pri sebe. Všetky tieto faktory ovplyvňujú naše emocionálne vnímanie tohto
zariadenia,“ vysvetľuje Lukáš Horák.
Zaujímavou je aj informácia, ktorá podľa prieskumu spoločnosti Morgan Stenley hovorí o osemkrát
rýchlejšom raste používania smartphonov, napokon
už aj na Slovensku majú smartphony milióny užívateľov. A tak v roku 2014 budú ľudia prehliadať
webstránky viac cez mobil.
Stačí na tvorbu dobrého užívateľského rozhrania ”kamarát
webdizajnér”?
„Nestačí. Výzvou pre dizajnérov je navrhovať
a dizajnovať riešenia, ktoré sú ľahko použiteľné pre
užívateľov, správne komunikujú značku a spĺňajú
potrebnú úlohu. Niekedy sa stačí držať známych
štandardov a niekedy treba vytvárať niečo unikátne.
Tak či onak, užívateľ musí rýchlo a intuitívne prísť
na to, ako webstránku či aplikáciu používať,“ hovorí

Lukáš Horák.
Dôležité je správne usporiadanie informácii na
webstránke, aby sa užívateľ vedel ľahko prekliknúť
k potrebnej informácii a zároveň, aby sa vedel
počas preklikávania na vašom webe zorientovať,
kde sa nachádza a aké má možnosti v daných sekciách.
Pred tvorbou vizuálneho dizajnu webstránky je
potrebné odpovedať si na otázky, čo je najdôležitejšie na tejto stránke, čo je druhé najdôležitejšie a čo
nie je až tak dôležité. Podľa toho sa na stránke
usporiadavajú elementy podľa priority (viditeľné plochy), zobrazujú sa informácie na rôznych zariadeniach a tiež sa určujú funkcie jednotlivých elementov. Určenie priorít je veľmi podstatné. Nielen
z pohľadu architektúry web stránky, ale aj
z vizuálneho pohľadu. Nemôže mať všetko rovnakú
prioritu a jednotvárny layout.
Vizuálny dizajn stránky má charakterizovať korporátnu
identitu spoločnosti či produktu. Dôležitý je správny typ
a veľkosť písma, farebnosť jednotlivých elementov,
detaily vybraných komponentov a ich vzhľad
v rôznych situáciách.
„Dizajn treba vytvárať pre užívateľa. Aj malé detaily môžu vašej web stránke uškodiť alebo pomôcť. Nie iba
dobrá informačná architektúra pomáha
k prehľadnému užívateľskému rozhraniu. Ak dáte
nejakému komponentu na vašej stránke dostatočnú
vizuálnu váhu, užívateľ si ho skôr všimne. Ak určité
komponenty vizuálne spojíte, užívateľ pochopí, že
patria k sebe. Ak ich odlíšite, užívateľ nemusí
pochopiť, že sú súčasťou jedného procesu,“ upozorňuje Lukáš Horák.
Prezentácia spoločnosti na web stránke spĺňa
informačný charakter. Ak svoje produkty či služby potrebuje firma predávať vo virtuálnom svete, logicky začína rozmýšľať o zriadení e-shopu. Ponuka spoločností, ktoré sa
tvorbou e-shopu zaoberajú je rôzna a finančné
náklady na jeho zriadenie sa tak môžu pohybovať
od pár eur až po desaťtisícové sumy.
Aj v týchto „vodách“ nám pomohol zorientovať
sa Lukáš Horák.
Ako vybrať dodávateľa e-shopu?
„To závisí od množstva faktorov. Predávate 20
produktov alebo 20 000 produktov? Je pre vás
dôležitá SEO optimalizácia (optmalizácia pre vyhľadávače)? Plánujete e-shop rozširovať?
Pri predávaní niekoľkých produktov určite nájdete na internete množstvo firiem, ktoré vám poskyt-
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Aké sú náklady na zriadenie a prevádzku e-shopu?
„Náklady sa môžu pohybovať od pár eur za inštaláciu free riešenia až po desaťtisíce eur. V priemere
môžete mať dobre fungujúci a profesionálne nadizajnovaný
e-shop za 1000 až 3000 €. Je to rovnaké ako pri kúpe
auta. Môžete si kúpiť auto za pár stoviek eur aj za
desaťtisíce eur. Výsledok je neporovnateľný.“
Je lepší prenájom alebo kúpa e-shopu?
„To závisí od rozpočtu a cieľov, ktoré ste si stanovili.“

nú hotové riešenie. Ak plánujete predávať tisíce až
desaťtisíce produktov a potrebujete synchronizovať
váš eshop s poštou, bankami, dodávateľmi, prípadne rozširovať funkcionalitu, určite treba zvoliť komplexné riešenie, ktoré vám to umožní. My používame na komplexné riešenia Magento Ecommerce –
www.magentocommerce.com. Umožňuje nám upravovať dizajn aj funkcionalitu podľa potrieb klienta,
resp. zákazníka. Zakúpenie nejakej šablóny
a hotového riešenia môže poslúžiť pri malých
e-shopoch, nie však, ak máte väčšie ambície. Keď
už sa aj rozhodnete zakúpiť nejakú šablónu, určite
sa poraďte s expertom na UX (user experience),
teda užívateľské rozhranie. Pri e-shopoch ešte viac platí,
že každý detail môže webstránke pomôcť alebo uškodiť. Ak

máte záujem predávať online naozaj seriózne, odporúčam
nájsť spoločnosť so skúsenosťami so SEO, Social Media marketingom, návrhom stratégie či tvorbou dizajnu zameraného
na užívateľa. Ideálne je, ak prevádzkuje aj vlastný
e-shop, aby vám vedela poradiť aj po obchodnej
stránke.“
Čo očakávať od e-shopu?
„Vytvorenie e-shopu je len začiatok. Na to, aby
ste začali na e-shope zarábať, potrebujete premyslenú obchodnú aj digitálnu stratégiu, neustále sledovanie trendov a veľa trpezlivosti, kým sa etablujete na
trhu. Rovnako ako pri budovaní značky.
Katalyzátorom môže byť profesionálna digitálna
agentúra.“

Ako e-shop spropagovať?
„Ako majiteľ digitálnej agentúry som určite za
marketing v digitálnom prostredí, ktorý je neporovnateľne lacnejší a efektívnejší. Dokážete osloviť presne
vybranú cieľovú skupinu v presne stanovenej lokalite a za smiešny rozpočet v porovnaní s tradičnou
kampaňou (bilboardy, televízia, rádio, inzercia).
Nielenže viete reklamu presne zacieliť, ale viete presne zistiť úspešnosť vašej kampane. Medzi najlacnejšie
spôsoby patrí platená reklama vo výsledkoch vyhľadávania ako
Google AdWords alebo obrazová reklama v Google Display
Network (viac ako 400 mil. webstránok), príp. iný
spôsob platenej reklamy (PPC – pay per click). Ďalej
reklama na sociálnych sieťach ako Facebook, Social
Media marketing a z dlhodobého pohľadu sa využíva
často SEO optimalizácia. Iným spôsobom je tvorba
zaujímavých, interaktívnych „mikrostránok“, ktoré
majú ľudia tendenciu zdieľať a nenápadne tak podporujú značku. Z tých kreatívnejších spôsobov je
známy napr. virálny marketing či guerilla marketing, tam
je však tažšie zaručiť úspešnosť. Spôsobov je nekonečne veľa. Treba si však uvedomiť, že marketing
nie je len reklamný banner alebo inzercia v časopise.
Marketing je vaša cenová stratégia, vzhľad webstránky, popis produktov alebo služieb, vaše vizitky,
komunikácia zo zákazníkmi a množstvo ďaľších
aspektov ovplyvňujúcich vnímanie vašej značky.“

www.modarevue.com
Ak t u á l n e s p ravo d a j s t vo 2 4 h o d í n d e n n e, 7 d n í v t ý žd n i
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Neštandardné formy pracovných
úväzkov v čase krízy
ZDROJ: WWW.CELSI.SK

Nútené živnosti, dohoda o vykonaní práce, či dohoda o pracovnej činnosti sú na Slovensku najčastejšími formami neštandardných pracovných úväzkov.
V čase krízy ich počet stúpa, sú totiž pre zamestnávateľov jedným zo spôsobov, ako ušetriť. Vyplýva to z výsledkov medzinárodného výskumu o prekérnej práci,
teda práci za zníženej pracovnoprávnej ochrany a za nižšie mzdy, ktorého slovenskú časť spracoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).
„Pod zníženou pracovnoprávnou ochranou sa rozumie napríklad kratšia alebo žiadna výpovedná lehota,
alebo znížené nároky a odvodové povinnosti zo sociálneho poistenia v prípade straty zamestnania, choroby či
dôchodku. Ako nízku mzdu sme definovali mzdu nižšiu
ako 2/3 mediánu príjmu v národnom hospodárstve,“
vysvetľuje spoluautorka výskumu Marta Kahancová,
ktorá je zároveň výkonnou riaditeľkou CELSI.
Ku skupinám zamestnancov, ktorí v takýchto formách úväzkov pracujú najčastejšie, patria najmä ženy,
mladí ľudia, nezamestnaní, či ľudia nad 50 rokov, ktorí
majú problém nájsť si stále zamestnanie. V dôsledku
hospodárskej krízy sa navyše zamestnávanie v neštandardných formách vyskytuje ešte častejšie
a naprieč celým trhom práce. „Takíto zamestnanci
majú neskôr často iba obmedzený prístup k sociálnej

ochrane, napríklad v dôchodkovom veku alebo v čase
choroby,“ hovorí Marta Kahancová.
Ako ďalej vyplýva z výskumu, prekérna práca sa na
Slovensku najčastejšie vyskytuje v stavebníctve, poľnohospodárstve, v maloobchode a v službách. „Často ich
zamestnávatelia využívajú aj namiesto štandardných
pracovných zmlúv, najmä v prípade agentúr dočasného zamestnávania,“ pokračuje Marta Kahancová.
Okrem zmapovania hlavných foriem prekérnej práce
poskytol výskum aj analýzu vybraných aktivít, ktoré
v SR vyvíjajú odborové organizácie voči prekérnym formám zamestnávania. Analýza potvrdila, že odbory na
Slovensku zaujímajú kritický postoj k takýmto typom
zamestnávania. Odbory sa angažujú najmä v legislatívne zameraných aktivitách s cieľom znížiť prekérne
zamestnávanie a zlepšiť pracovno-právnu úpravu

týchto tzv. neštandardných pracovných úväzkov.
„V porovnaní s inými skúmanými krajinami EÚ sú slovenské odbory menej aktívne v mobilizácii a získavaní
členov spomedzi prekérnych zamestnancov,“ dodáva
Marta Kahancová.
Na projekte, ktorý podporila Európska komisia, spolupracovali popredné európske výskumné inštitúty
a univerzity. Okrem Slovenska sa projektu zúčastnili
Dánsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Nemecko
a Veľká Británia.
Slovenská časť správy čerpá z údajov Štatistického
úradu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR,
Inšpektorátu práce SR, Európskeho štatistického úradu
(EUROSTAT) a z rozhovorov s predstaviteľmi vybraných odborových organizácií.

Európske čínske centrum pri Senci vstupuje do ďalšej etapy
T S , MK -

CONSULTING

Projekt Európskeho čínskeho centra (ECC) pri Senci, ktoré má byť základňou pre expanziu čínskych firiem na európske trhy, naberá reálne obrysy. Záujem zriadiť si pri
Senci svoju reprezentáciu ohlásila jedna zo štyroch najväčších priemyselných zón v Číne – China Huludao Dayushan Pump & Valve EXPO v provincii Liaoning. Súčasťou
projektu ECC však bude napríklad aj reprezentatívne nákupné centrum s ponukou prémiových módnych značiek a ďalších spotrebných tovarov čínskej produkcie.
Ukázala to roadshow s prezentáciou projektu, ktorá sa v uplynulých dňoch uskutočnila v Pekingu, ako aj v ďalších čínskych provinciách. Možnosti zapojenia sa do projektu tam prezentovali predstavitelia spoločnosti Europe Investment Transcontinental, a.s.,
čo je spoločný podnik Združenia priemyselných podnikateľov SR a čínskych podnikateľských a kultúrnych organizácií na Slovensku a v Českej republike. Na roadshow sa
zúčastnili aj predstavitelia developera projektu, spoločnosti Ipec Group.

ZAČÍNA SA VÝBER FIRIEM
Súčasťou roadshow bola konferencia na pôde slovenského veľvyslanectva
v Pekingu za účasti 20 najvýznamnejších podnikateľských združení z celej Číny. Ako
informoval generálny riaditeľ Ipec Group Ivan Čarnogurský, prítomné čínske firmy jasne

vizualizácia ECC
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deklarovali záujem vstúpiť do projektu. Dohodli sa tiež následné konkrétne kroky, aby
projekt prebiehal koordinovane. „Priamo na mieste už bol podpísaný kontrakt
s čínskou spoločnosťou Masling, ktorá bude projekt riadiť na čínskej strane
a prostredníctvom ktorej bude prebiehať výber investorov z celej Číny,“ povedal
I. Čarnogurský. Čínske podnikateľské komory si zároveň vyžiadali plány lokality
a v nasledujúcich mesiacoch budú pokračovať rokovania o tom, ktoré konkrétne firmy
a z akých odvetví by sa mali pri Senci usídliť. Čínska strana má tiež záujem podieľať
sa na architektonickom stvárnení projektu.

INVESTÍCIA ZA 100 MILIÓNOV EUR
Projekt ECC bol ohlásený vlani v júli, kedy na Slovensko pricestovala čínska delegácia zložená zo zástupcov čínskych podnikateľov i štátnej správy. Delegácia si prezrela
lokalitu pri Senci a uzavrela sa rámcová dohoda o zriadení ekonomického a kultúrneho
centra Číny pre Európu. V ECC si chcú svoje európske centrály zriadiť čínske priemyselné i finančné spoločnosti, ktoré hľadajú nové príležitosti na diverzifikáciu svojho podnikania mimo domáceho trhu. Popri administratívnych centrálach firiem tu vzniknú aj
reprezentatívne predajné priestory spotrebného tovaru a základňa na rozvíjanie spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Predpokladá sa, že pri Senci by sa mohlo usídliť minimálne 200 čínskych firiem, ktoré vytvoria niekoľko stoviek pracovných miest. Už vlani
svoj záujem vstúpiť do projektu prezentovali Bank of China, ako aj viacerí reprezentanti
čínskeho priemyslu a obchodu. Čínske centrum predstavuje investíciu v hodnote minimálne 100 miliónov eur. Bude sa rozprestierať na ploche 17 hektárov s potenciálom
ďalšieho rozširovania až na 30 hektárov. Projekt ECC iniciovala čínska strana. Po posúdení investičného prostredia jednotlivých krajín vyhodnotila ako najzaujímavejšie práve
Slovensko. Lokalitu pri Senci si Číňania zvolili pre ideálnu polohu na transeurópskom
koridore zo severu Poľska až na juh Európy, ktorý zároveň križujú hlavné dopravné
ťahy na západ i východ Európy.
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D1 Outlet získal skúseného
medzinárodného prevádzkovateľa
TS I PEC

Výstavba prvého slovenského outletu – D1 Outlet sa začala 1. februára tohto roku a pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Momentálne sa už inštaluje
železobetónový skelet budúcich prevádzok. Spoločnosť Ipec Group doteraz do projektu investovala 4,5 milióna Eur z vlastných zdrojov. Celkové náklady na realizáciu
1. fázy, ktorá bude ukončená na jar 2013 by mali dosiahnuť 10 miliónov Eur (bez pozemkov).
Reálny rozbeh výstavby prvého outletového centra na Slovensku podporil
záujem obchodníkov o tento projekt. Výsledkom sú úspešné rokovania
s viacerými prestížnymi značkami. Popri už oznámených značkách Bushman,
Baldinini, Miss Sixty a Gaudí sa s projektom D1 Outlet rozhodli spojiť svoje meno
aj také ikony svetovej módy ako Armani Jeans, Sergio Tachinni či Carlo Caddeo.
Okrem prílevu nových nájomníkov investor zaznamenal aj záujem viacerých
značiek, ktoré doteraz ako svoje ťažiskové deklarovala konkurencia. Podľa
Ivana Čarnogurského, rokovania s predstaviteľmi značiek potvrdzujú, že pri ich
rozhodovaní zohráva podstatnú úlohu fakt, že v prípade D1 Outletu ide o reálny
projekt, ktorý vzniká priamo pred ich očami.
Spoločnosť IPEC Group v apríli zároveň uzavrela medzinárodné výberové
konanie na prevádzkovateľa tohto outletového centra. Ako oznámil riaditeľ spoločnosti Ivan Čarnogurský, manažment prevádzky D1 Outletu bude zabezpečovať
holandská spoločnosť Stable, ktorá je významným medzinárodným hráčom
v oblasti developmentu a prevádzky nákupných a outletových centier. Na holandskom a nemeckom trhu stojí za rozvojom štyroch outletov a expanduje do ďalších troch lokalít. Do outletov, ktoré prevádzkuje, získal vyše 200 značiek, pričom nechýbajú najvýznamnejší svetoví hráči ako Nike, Adidas, Puma, Calvin
Klein, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Polo, Ralph Lauren, Lacoste, Gant, Replay,
Marlboro Classics, Daniel Hechter, Tom Tailor a ďalší.
Ako priblížil I. Čarnogurský, Ipec sa pri výbere prevádzkovateľa rozhodoval
medzi viacerými spoločnosťami s medzinárodnými referenciami. V prípade Stable

Nebezpečné pranie
Z DROJ
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Organizácia pre ochranu životného prostredia Greenpeace poskytla
dôkazy o vypúšťaní toxických látok do enviromentu pri praní odevov. Ide
o produkty renomovaných odevných značiek, z ktorých sa uvoľňujú jedovaté
látky a následne sa potrubím dostávajú do riek, jazier a morí, kde sa
rozkladajú na vysoko toxické substancie s potenciálom ovplyvňovať
hormonálny systém živočíchov. Pri štandardnom praní odevov značiek ako
napr. Abercrombie & Fitch, G–Star, Calvin Klein sa do vody dostávajú
nebezpečné nonylfenoletoxyláty (NFE), ktorých používanie je v mnohých
krajinách obmedzené alebo zakázané. Paradoxom je, že zatiaľ čo sa
chemickému znečisteniu pri výrobe textílií venuje pomerne veľká pozornosť,
na sekundárne znečistenie (hoc rovnako
závažné) spôsobené
praním týchto textílií sa
zatiaľ neprihliada.
Greenpeace na základe
získaných faktov vydal
v roku 2011 dve správy,
v ktorých vyzýva
svetové značky, aby
eliminovali obsah
toxických látok vo
svojich produktoch do
roku 2020. Tento apel
zachytili najmä veľkovýrobcovia športových
odevov – Nike, Adidas,

okrem skúsenosti a svetových značiek rozhodla aj paralela so Sencom. Práve
spoločnosť Stable totiž priniesla koncept outletového predaja na holandský trh.
V roku 2001 kompletne developovala a dodnes prevádzkuje prvý holandský
outlet Batavia Stad, ktorý ročne navštívi viac ako 2 milióny zákazníkov. Zároveň,
podobne ako v prípade D1 outletu aj holandský outlet svojou architektúrou čerpá
z lokálnych tradícií a tvorí základ rozvoja širšieho územia s viacerými navzájom
sa dopĺňajúcimi funkciami.
Zatiaľ čo D1 outlet je dizajnovaný v duchu tradičnej malokarpatskej architektúry, Batavia Stad je zasa „skanzenom“ pôvodných rybárskych usadlostí na
holandskom pobreží.
Paralela z Holandska ponúka živý príklad toho, ako o úspechu outletového
centra rozhoduje vhodný mix lokálnych kultúrnych tradícií s moderným dizajnom
medzinárodných odevných značiek.
„Toto spojenie priamo vedie k takzvanému zážitkovému nakupovaniu
a účinne potláča chlad novodobých nákupných centier, ktoré sa navyše po
architektonickej stránke stávajú už v krátkej dobe po otvorení neaktuálnymi,“
vysvetľuje I. Čarnogurský. Ako priblížil, zážitkové nakupovanie bude v prípade
seneckého projektu podporené aj ďalšími atrakciami a príležitosťami na kultúrne
vyžitie. Nakupujúci budú môcť navštíviť nové 3D kino, priamo v nákupných
pasážach budú prechádzať stálou expozíciou automobilových veteránov, vodným
svetom starých lodí či unikátnou expozíciou kultúr rôznych národov - Obrazy
sveta.

Puma, Li-Ning a odevnými sieťami H&M, C&A, ktorí sa verejne zaviazali
k „detoxikácii“ svojich výrobkov. Greenpeace naďalej zdôrazňuje rozmery
problému znečistenia vôd a urguje ostatných výrobcov odevov aby nasledovali
príklad svojich konkurentov.
Viac info na
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/water/detox/.
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Nízky hospodársky rast ovplyvňuje
európskych spotrebiteľov
ZDROJ: GFK

Hospodárske údaje v krajinách EÚ sa v niekoľkých predchádzajúcich mesiacoch výrazne líšili. Podľa toho obyvatelia jednotlivých krajín hodnotili ekonomickú
situáciu svojich krajín a svoju osobnú situáciu. Prehľad o vývoji ekonomických očakávaní, očakávaných príjmoch a ochoty nakupovať medzi spotrebiteľmi
v Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Španielsku a vo Veľkej Británii prináša
prieskum spotrebiteľskej klímy za 1. štvrťrok 2012, ktorý vypracovala agentúra GfK. Spomínaných 12 krajín predstavuje približne 80% celkovej populácie
27 členských štátov EÚ.
Začiatkom roka 2012 v Európe pretrvávala hospodárska a finančná kríza.
Hoci sa zdá, že akútne nebezpečenstvo bolo odvrátené znížením objemu dlhu
v Grécku, pretrvávajú obavy, že do krajín EÚ sa vráti recesia ako dôsledok trvajúcej hospodárskej krízy. V tomto kontexte sa tiež ponúka otázka, či sú prísne
úsporné opatrenia, ktoré sa v súčasnosti zavádzajú vo všetkých krajinách EÚ
tým správnym riešením. Je isté, že Grécko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko
sa museli na začiatok vysporiadať s negatívnymi ekonomickými číslami. Prísne
úsporné opatrenia v týchto krajinách bránia investíciám a väčším nákupom
občanov. Je isté, že ekonomika takmer všetkých krajín EÚ bude v tomto roku
generovať nižší hospodársky rast ako v roku 2011. Európski spotrebitelia reagujú rôznym spôsobom. Kým v niektorých krajinách považujú ekonomické údaje
a vývoj ich osobnej situácie v nadchádzajúcich mesiacoch za kladné, občania
v iných krajinách v súčasnosti pociťujú len malú nádej na zlepšenie ich situácie
v dohľadnej budúcnosti.
Spolu s Gréckom, Španielskom, Portugalskom a Talianskom začína byť
v posledných niekoľkých týždňoch stredom záujmu aj Veľká Británia, ktorá nie
je členom eurozóny. Dlh krajiny je enormný a úroveň nezamestnanosti je rekordne vysoká.
Krátko po odsúhlasení nového, dlhodobého záchranného balíčka ESM niekoľko krajín požadovalo zvýšenie fondov celkom na 1 bilión EUR. Tieto požiadavky
nedávno podporili OECD a Francúzsko. Účelom vyššej hodnoty záchranného
balíčka má byť ochrana finančne slabých krajín pred špekulantmi a upokojenie
finančných trhov. Je však veľmi diskutabilné, či tieto diskusie poskytnú väčšiu
dôveru spotrebiteľovi.

EKONOMICKÉ OČAKÁVANIA

FRANCÚZSKO PREKVAPUJE
POZITÍVNYMI EKONOMICKÝMI DÁTAMI
Na základe predpokladaných ekonomických údajov je pohľad na hospodársky rozvoj krajín EÚ naďalej veľmi negatívny. Avšak v porovnaní s posledným
štvrťrokom roku 2011 niektoré krajiny vykazujú o niečo lepšie hodnoty.
Nemecko s hodnotou ukazovateľa 7,2 bodu je jedinou krajinou s kladnou hodnotou.
Ako v Poľsku (s -6,2 bodu) tak vo Francúzsku (s -10,4 bodu) vidia spotrebitelia budúcnosť kladnejšie v marci ako v predošlom mesiaci. V oboch krajinách ukazovateľ
dôvery vzrástol iba o menej ako 20 bodov v porovnaní s predchádzajúcim
mesiacom. Česi (s -62,7 bodu) naďalej hodnotia vyhliadky hospodárskeho rastu
najpesimistickejšie. V Grécku (-50,8) a Portugalsku (-40,6 bodu) sú hodnoty
očakávanej konjunktúry naďalej záporné.
Spotrebitelia vo Francúzsku veria, že v nasledujúcich najbližších mesiacoch
dôjde k výraznému oživeniu hospodárstva. Ukazuje to vývoj ukazovateľa ekonomických očakávaní. V novembri minulého roka dosiahol nízku úroveň -54,1
bodu. Do konca marca sa úroveň zlepšila na -10,4 bodu. Za posledné týždne
boli hospodárske údaje krajiny prekvapivo dobré. Minulú jeseň sa odborníci
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stále domnievali, že sa v poslednom štvrťroku 2011 rast hospodárstva zmenší
o 0,1% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. V skutočnosti vzrástol
o 0,2%, čo je viac než nemecké hospodárstvo, ktorého rast bol doposiaľ robustný. Vláda sa domnieva, že je na ceste k dosiahnutiu rastu vo výške 0,4%, ktorý
pre tento rok predpovedá Eurostat.
V minulom roku sa poľské hospodárstvo výrazne rozrástlo - jeho rast vo výške
4,3% je najväčší medzi krajinami EÚ. Vysoká úroveň rastu je prevažne dôsledkom silného domáceho hospodárstva, ktoré sa výrazne zlepšilo ako v oblasti
investícií, tak i výroby. Tieto kladné hodnoty majú tiež vplyv na názory spotrebiteľov. Tí hodnotia hospodársky rozvoj na -6,2 bodu, čo je vysoká hodnota, ktorá
sa od minulej jesene zatiaľ nevyskytla.
Občania v Portugalsku stále dúfajú, že sa tvrdé úsporné opatrenia vlády zo
strednodobého hľadiska vyplatia a že potom opäť dôjde k hospodárskemu
rastu. Ministerský predseda Passos Coelho zaviedol úsporné opatrenia. Mzdy sa
znižujú, aby boli firmy konkurencieschopnejšie, štátom vlastnené elektrárne boli
privatizované (a teraz sú riadené čínskymi verejnými firmami) a očakáva sa viac
privatizačných plánov. Podpora v nezamestnanosti, platby za nadčasy
a odstupné sa znižujú. Táto cesta však nie je bez rizika. Pre rok 2012 ekonómovia predpovedajú pokles hospodárstva o viac ako 3 percentuálne body.
Nezamestnanosť, ktorá je na úrovni 15% a rastie, je zásadným problémom.
Dúfa sa, že prostredníctvom reforiem sa krajina stane opäť medzinárodne konkurencieschopnou, aby hospodárstvo opäť rástlo. V niekoľkých posledných
mesiacoch bol tiež zaznamenaný dobrý pokrok v sektore vývozu. Jedným z príkladov je dlhodobá kladná obchodná bilancia s Japonskom a tiež s Tureckom.
Tento optimizmus je možné tiež vidieť v ukazovateli ekonomických očakávaní,
ktorý má v súčasnosti hodnotu -40,6 bodu a ktorý v nedávnych mesiacoch
vykazoval neustále zlepšovanie. Najnižšie hodnoty -64 bodu dosiahol vlani
v septembri.

POSTREHY
OČAKÁVANÉ PRÍJMY SPOTREBITEĽOV V EURÓPE

OCHOTA NAKUPOVAŤ

VYSOKÉ CENY BENZÍNU A ENERGIE
ZNEPOKOJUJÚ EURÓPSKYCH
SPOTREBITEĽOV

BRITI OČAKÁVAJÚ ĎALŠIE
ÚSPORNÉ OPATRENIA

Hodnotenia disponibilného príjmu spotrebiteľov sa v rámci krajín EÚ líšia.
V krajinách s kladnejšími ekonomickými vyhliadkami aj spotrebitelia pozitívnejšie hodnotia svoju ekonomickú situáciu. Najoptimistickejšími sú Nemci (s 34,3
bodmi). Na druhom a treťom mieste výrazne zaostávajú Poľsko (-14 bodov)
a Rakúsko (-21,2). Spotrebitelia v krízou postihnutom Grécku (-60,2 bodu),
Taliansku (-48,4 bodu) a Portugalsku (-46,4 bodu) hodnotia ich očakávané
príjmy najzápornejšie.
V prvom štvrťroku 2012 sa očakávania v oblasti príjmov v Bulharsku nezlepšili. Harmonizovaná miera inflácie teraz činí 2,0%. Primárnym inflačným činiteľom
je benzín. Ceny sú rekordne vysoké. Spotrebitelia sa obávajú, že ceny elektriny,
služieb a dopravy sa tiež zvýšia, a tým ďalej prispejú k inflácii. Druhým problémom je nezamestnanosť, ktorá v súčasnosti predstavuje okolo 11%. Odborníci
však očakávajú jej zvýšenie až na 19% do konca roka. Tieto pesimistické
vyhliadky tiež odráža ukazovateľ očakávaných príjmov, ktorý od konca minulého roka nepretržite klesá a v súčasnosti má hodnotu -28,9 bodu.
Pred šiestimi mesiacmi Španielsko pozdvihlo nádeje v EÚ, že bude samo
schopné vyriešiť vlastnú krízu. To znamenalo, že sklamanie španielskych občanov a občanov EÚ ako celku bolo ďaleko väčšie, keď krajina skĺzla späť do
recesie. V tomto roku odborníci predpovedajú negatívny rast vo výške 1,3%.
Jedným z najväčších problémov v Španielsku je nezamestnanosť. Na konci
minulého roka predstavovala o niečo menej než 23% a v priebehu tohto roka sa
má zvýšiť na 24%. To ukazuje, že rok 2012 je možné porovnávať iba s rokom
2009, keď kríza dosiahla vrchol. Vo februári sa spotrebitelia domnievali, že
nezamestnanosť dosiahne úroveň nad 31 %, čo je úroveň, ktorú nedosiahla ani
v prvom štvrťroku krízového roku 2009. Hoci sa hodnoty podobajú hodnotám
spred troch rokov, situácia je v súčasnosti ešte zložitejšia. Nezamestnanosť
ovplyvňuje všetky vrstvy obyvateľstva – mladí ľudia nemôžu nájsť prácu, veľa
firiem krachuje a musí svojich zamestnancov prepúšťať. Navyše veľký počet
takto postihnutých osôb už vyčerpalo nárok na podporu v nezamestnanosti.
Tento vývoj je zreteľný z príjmových očakávaní Španielov. V prvom štvrťroku
2012 ukazovateľ opäť výrazne poklesol a v súčasnosti má hodnotu -29,7 bodu.
Očakávanie konjunktúry sa v Nemecku od polovice minulého roka výrazne
znížilo, ale optimizmus občanov ohľadom vývoja príjmov je naďalej veľmi vysoký. Je to prevažne dôsledkom stabilnej ekonomickej situácie firiem a extrémne
pozitívnej situácie na trhu práce. Avšak nové rekordné hladiny cien benzínu
a nafty neunikajú ani pozornosti nemeckých spotrebiteľov. Týka sa to najmä
tých, ktorí dochádzajú za prácou a ich kúpna sila je tak ohrozená vysokou
cenou benzínu. Väčšiu časť svojho disponibilného príjmu musia tak vynakladať
na energiu a benzín. Tento vývoj spôsobil v marci malý pokles ukazovateľa očakávaných príjmov a v súčasnosti má hodnotu 34,3 bodu.

Úsporné opatrenia a vyhliadka nízkeho hospodárskeho rastu vedie spotrebiteľa v mnohých európskych krajinách k tomu, že drží svoje peniaze pod kontrolou. S ohľadom na tento ukazovateľ najlepšie stoja Nemci (38,6 bodu), po ktorých nasledujú Rakúšania (26,6 bodu). Na treťom mieste je Poľsko s -3,6
bodmi. Na konci je Veľká Británia (-49,5 bodu), kde občania očakávajú drastické krátenia a zvyšovanie daní. Rovnako ako v krízou postihnutom Grécku (-48,5
bodu) a Portugalsku (-41,5 bodu).
Ukazovateľ ochoty nakupovať v Rakúsku je relatívne na stálej, dobrej úrovni.
Ukazovateľ zaznamenal výrazné zníženie od novembra minulého roka, ale
v súčasnosti opäť stúpa. Opatrenia na konsolidáciu a daňovú reformu, ktoré boli
prijaté rakúskou vládou vo Viedni, zjavne znepokojila rakúskeho spotrebiteľa.
V novembri bol ukazovateľ stále na vysokej úrovni so 40,1 bodmi, ale klesol na
21,3 bodu vo februári. Teraz sa o niečo zotavil na 26,6 bodu.
Dominantnou témou vo Veľkej Británii je naďalej nezamestnanosť. S 8,4% je
nezamestnanosť na rovnakej úrovni ako v roku 1995. Navyše britská vláda
v poslednom čase pripustila, že na splnenie svojich fiškálnych cieľov bude
potrebovať o dva roky viac, než spočiatku plánovala. Dôvodom je oslabenie
domácej ekonomiky a znížený dopyt z eurozóny. Na dosiahnutie cieľa znížiť
ročný deficit na 0% budú pravdepodobne potrebné ďalšie reformy. Briti hodnotia svoju situáciu veľmi triezvo a neočakávajú, že budú mať v niekoľkých najbližších mesiacoch peniaze na väčšie nákupy. Po krátkom zvýšení od decembra
do januára približne o 15 bodov na -38,3 bodu ukazovateľ ochoty nakupovať
neustále klesá. V súčasnosti má hodnotu -49,5 bodu.
V minulom roku Poľsko bojovalo s vysokou nezamestnanosťou a vysokými
úrovňami inflácie. Napriek lepšiemu výkonu hospodárstva bola nezamestnanosť
v decembri stále 12,5%. Poliaci však dúfajú v značné zlepšenie na trhu práce
v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Priemerná inflácia vlani dosiahla
4,3% a na konci roka dosiahla dokonca 4,6%. Aby toto bolo pod kontrolou, poľská centrálna banka zvýšila základnú úrokovú sadzbu v prvom i druhom štvrťroku roku 2011 o 0,25%. V spojení so slabnúcou globálnou ekonomikou sa tieto
opatrenia prejavujú pomaly. Podľa predpovedí Európskej komisie bude tento rok
inflácia okolo 3,5%. Tento vývoj dáva Poliakom o niečo menej pesimistickú
vyhliadku do budúcnosti, čo má tiež vplyv na ich výdavky. Opäť sú ochotní
vykonávať väčšie nákupy. Hoci bol ukazovateľ ochoty nakupovať v januári
2012 na najnižšej úrovni (-18,8 bodov), na konci marca došlo k jeho oživeniu
na -3,6 bodu.

Výsledky prieskumu sú výpisom z prieskumu "GfK-Konsumklima MAXX",
založené na rozhovoroch so spotrebiteľmi, ktoré sa z poverenia komisie EÚ
mesačne vykonávali vo všetkých krajinách Európskej únie.
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Ekonomický vývoj textilního
a oděvního průmyslu ČR za rok 2011
ZDROJ: ATOK

PRODEJ, ZAMĚSTNANOST, MZDOVÝ VÝVOJ, PRODUKTIVITA PRÁCE
1) PRODEJ
Na základě výsledků za rok 2011 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním
a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 46,2
Tržby za rok 2011
mld. Kč. Z toho 39,6 mld. Kč v textilním sektooproti stejnému období předru a 6,6 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto
chozího roku, běžné ceny
odpovídá růstu tržeb TOP o 11,7 % ve srovnání oproti stejnému období předchozího roku.
Textil ▲ + 13,1 %
Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením
Oděv ▲ + 4 %
tržeb o 13,1 % a oděvní průmysl zvýšením
TOP
▲ + 11,7 %
tržeb o 4 %.

3) MZDOVÝ VÝVOJ
Průměrná měsíční mzda v celém TOP
dosáhla na konci roku 2011 hodnoty 17,1 tis.
Kč, což představuje nárůst o 1,7 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla více než 18,8 tis. Kč, což
je přibližně o 4 900 Kč více než v oděvním
průmyslu.

Zdroj dat: ATOK

Mzdový vývoj za rok 2011
oproti stejnému období
předchozího roku
Textil
Oděvy
TOP

▲ + 2,9 %
▼ –2%
▲ + 1,7 %

zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

4) PRODUKTIVITA PRÁCE
Zdroj dat: ATOK

zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

2) ZAMĚSTNANOST
Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích
s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2011 v TOP úrovně 34,1 tis., což
představuje pokles o 1,1 % oproti stejnému
období předchozího roku. Zaměstnanost
Zaměstnanost za rok 2011
v textilním průmyslu zaznamenala růst na 21,8
oproti stejnému období předtis. zaměstnaných osob, to je o 0,6 % oproti
chozího roku
stejnému období předchozího roku. Oděvní průTextil ▲ + 0,6 %
mysl naopak zaznamenal pokles na 12,3 tis.
Oděv ▼ – 4 %
zaměstnaných osob, což je o 4 %.
TOP
▼ – 1,1 %

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách, do roku 2009 stálé ceny)
na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku
2011 výrazně vyšší hodnoty v textilním průProduktivita práce za rok 2011
myslu (1 820 tis. Kč/ pracovník/ rok) než
oproti stejnému období předchov oděvním (530 tis. Kč/ pracovník/ rok).
zího roku, stálé ceny, od roku
V textilním sektoru produktivita vzrostla o 12,5
2009 běžné ceny
%. Stejně tak v oděvním sektoru, kde produktiTextil ▲ + 12,5 %
vita vzrostla o 8,3 % oproti stejnému období
Oděv ▲ + 8,3 %
předchozího roku.

Zdroj dat: ATOK

Poznámka: od roku 2009 běžné ceny

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Zdroj dat: ATOK
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Tržby textilního a oděvního průmyslu dohromady (TOP) zaznamenaly výrazný růst
oproti stejnému období minulého roku. Tahounem tohoto růstu byl zejména textilní
průmysl, který rostl o úctyhodných 13,1 %, přičemž toto oživení bylo v loňském roce

POSTREHY
způsobeno především oživením poptávky (zejména z Německa). Oděvní průmysl také
zaznamenal růst a oproti stejnému období minulého roku navýšil svoje tržby o 4 %.
I přes mírný optimismus se ATOK k těmto výsledkům zatím staví zdrženlivě zejména
z důvodu možného zpomalení růstu poptávky právě z Německa. Situace
v zaměstnanosti se oproti minulému roku obrací k lepšímu. Trend klesající zaměstnanosti se zpomalil a pozvolna se obrací k růstu. A to zejména v textilním průmyslu, kde
zaměstnanost na konci roku 2011 rostla o 0,6 % (oproti konci roku 2010), ovšem
nedostala se nad úroveň 1. čtvrtletí roku 2010, ve kterém došlo k výraznému snížení
zaměstnanosti. V oděvním průmyslu zaměstnanost naopak znovu klesá, i když od
poloviny roku do 3. čtvrtletí byly signály o zastavení tohoto poklesu a dokonce mírném růstu, tyto se ovšem na konci roku bohužel nepotvrdily. Tento pokles je dle
našeho názoru kompenzován předpokládaným růstem zaměstnanosti u malých firem
do 20 zaměstnanců, jejichž počet se oproti roku 2010 zvýšil více než o tisíc subjektů.
Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v příštích letech. Průměrná mzda
v 1. pololetí roku 2011 se celkově v TOP zvýšila, a to zejména díky růstu v textilním
průmyslu o 2,9 %, kde dokonce předčila úroveň konce roku 2010, kdy byla doposud

nejvyšší. Naopak v oděvním průmyslu zaznamenala pokles o 2 %. Produktivita práce
se jak v textilním, tak i v oděvním průmyslu zvyšovala rychlým tempem. Zvláště
v textilním průmyslu byl růst výrazný. Dosáhl 12,5 % a během posledních 15 let se
hodnota tohoto ukazatele zvýšila 3krát (o 300 %). Ale i v oděvním průmyslu dosáhl
růst produktivity práce významné hodnoty, a to 8,3 %, což je vzhledem k minulým
letům v oděvním průmyslu vítaná změna. Z výše uvedeného je patrné, že se ekonomická situace v odvětví textilního a oděvního průmyslu lepší. Úroveň tržeb ovšem
stále nedosahuje hodnoty před krizí. Od 3. čtvrtletí roku 2008 do 3. čtvrtletí roku
2009 tržby textilního a oděvního průmyslu prakticky jen klesaly. Toto bylo patrné
zvláště u textilního průmyslu. Po určitém přechodném období ale tržby v textilním průmyslu, jak již bylo výše zmíněno, začaly od začátku roku 2011 významně růst.
Poněkud jiná byla situace v oděvním průmyslu, kde tržby od 3. čtvrtletí roku 2009
naopak stále spíše klesaly. I zde ale tržby od 4. čtvrtletí roku 2010 nabírají rostoucí
tendenci, i když jen pozvolnou. Počet subjektů textilního a oděvního průmyslu nad 20
pracovníků se za rok 2011 snížil na cca 420 subjektů z přibližně 430 na konci roku
2010. Trend poklesu se ovšem proti předchozím obdobím značně zpomalil.

Ľady sa pohli
SILVIA CHMELÁROVÁ
Je to tak. Po dlhých dohadovaniach o vhodných
termínoch na vzájomné rokovanie o zákonnom používaní symbolov pre údržbu textílií a odevov, medzi
predstaviteľmi združenia GINETEX-u s potencionálnymi
záujemcami zo Slovenska sa termín našiel. Stretnutie
sa konalo 20. apríla 2012 na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Záujemcovia skutočne zostali iba potencionálni, nakoľko žiaľ z pozvaných 10 slovenských
zástupcov textilných a odevných organizácii sa predmetného stretnutia zúčastnil iba predstaviteľ spoločnosti Áčko, a.s. Mgr. Peter Filipp, z ostatných zúčastnených môžeme menovať spoločnosti VÚTCH –
Chemitex, SOPK Trenčín, Spoločenstvo práčovní
a čistiarní a časopis Móda revue. Rokovanie sa tak
mohlo uskutočniť len na úrovni zúčastnených strán
a určite by bolo relevantnejšie, ak by sa ho zúčastnili
viacerí zástupcovia z výrobnej sféry. Predstaviteľom
týchto výrobných firiem sme sa snažili dať priestor aj
prostredníctvom nášho časopisu, vyzývali sme ich ku
komunikácii, ale žiaľ, do uzávierky časopisu sme opäť
nezaregistrovali žiadnu odozvu.

JE DÔVOD NA PANIKU?
Takto sa to určite definovať nedá, faktom však
zostáva, že združenie GINETEX podalo vo februári
tohto roku žiadosť na Úrad priemyselného vlastníctva
SR na registráciu ochranných známok pre symboly
ošetrovania. Na stretnutí nám to potvrdili Rolf
Langenegger, výkonný riaditeľ Ginetexu vo Švajčiarsku a Agatha Pacard, generálna tajomníčka GINETEX-u
vo Francúzsku, ktorí boli priamo účastníkmi tohto
stretnutia. Proces schválenia registrácie odhadujú na
šesť mesiacov. Po tomto termíne, resp. po vydaní
riadnej registrácie ochranných známok na symboly
ošetrovania nebude môcť žiaden výrobca uvádzať na
odevoch ani jeden z registrovaných symbolov ošetrovania v prípade predaja tovaru na území SR. Takisto
nebude možné, aby pri vývoze týchto produktov do
členských krajín GINETEX-u týmito symbolmi ošetrovania označoval tovar. Iste, môže použiť aj slovné
označenie, ako výrobok ošetrovať, čo však v prípade

vývozu do rôznych krajín značne skomplikuje jazyková bariéra, kedy napríklad nemecký spotrebiteľ nebude rozumieť slovenskému textu. Ak siahne v označení
symbolov po vlastnoručne upravených symboloch
ošetrovania, tiež nemá vyhrané – súdy to charakterizujú ako zameniteľnosť ochrannej známky, čím
dochádza k jej obchádzaniu, a teda aj porušeniu
duševného vlastníctva k ochrannej známke. A pokuty
nie sú malé...!

otázka, ako sa bude tento národný výbor kreovať na
Slovensku a či sa vôbec bude, keďže sa zdá, že zainteresované textilné firmy svoj záujem akosi nedávajú
najavo. Kto teda bude iniciátorom pre túto aktivitu na
území Slovenskej republiky? Budeme všetci spoločne
čakať na exemplárny negatívny prípad poškodzovania
záujmov združenia Ginetex zo strany slovenského
výrobcu? Polrok je však aký-taký časový úsek, počas
ktorého snáď k dohode dôjde.

RIEŠENIE SA PONÚKA, LENŽE...
Stručne povedané, máme zhruba šesť mesiacov na
vytvorenie národného výboru, ktorý býva zvyčajne zložený z predstaviteľov textilného priemyslu, maloobchodu a veľkoobchodu, z organizácií na ochranu spotrebiteľa, z prevádzkovateľov čistiarní, z profesných
združení a spoločenstiev. Národný výbor musí mať
právny status a svoju štruktúru má mať vybudovanú
podľa legislatívnych podmienok platných v danom
štáte. Stať sa členom Ginetexu by pre slovenských
výrobcov znamenalo hradiť spoločný (za národný
výbor) ročný licenčný poplatok v celkovej hodnote
1500 EUR, prípadne by sme mohli využiť aj status
pozorovateľa, čo by znamenalo licenčný poplatok
v sume 250 EUR po dobu troch rokov. Po tomto
období sa už pozorovateľská krajina musí rozhodnúť
či chce alebo nechce byť riadnym členom. Zostáva

ČLENSTVO V GINETEXE
A. Zúčastnený člen
výška licenčného poplatku:
veľké krajiny – 2000 EUR
malé krajiny – 1500 EUR
B. Pridružený člen
Týka sa krajín, kde je viac ako 80% výrobcov
textilu orientovaných na export.
Výška licenčného poplatku – 750 EUR.
C. Pozorovateľ
Môže sa ním stať štandardizačná alebo súkromná organizácia len na obdobie 3 rokov, po uplynutí tejto doby sa rozhodne či chce alebo nechce
byť plnohodnotným členom.
Výška licenčného poplatku – 250 EUR.

FAKTY O GINETEXE
1963 – založenie Ginetexu v Paríži ako Medzinárodné združenie ošetrovania textílií
Zakladajúci členovia: Nemecko, Belgicko, Švajčiarsko, Francúzsko a Holandsko
1970 – začiatok sérií rokovaní s ISO, ktoré viedli k vytvoreniu normy ISO 3758
1996 – vstup ČR do Ginetexu
2012 - posledná reedícia normy ISO 3758 uznáva ochranné značky GINETEXU, pričom sú fakultatívne určené
podmienky používania týchto symbolov v registrovaných štátoch EU – účinnosť od 1.4. 2012
V súčasnosti má 18 členských krajín – Rakúsko, Belgicko, Brazília, ČR, Dánsko, Fínsko, Francúzsko,
Nemecko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielsko, Tunisko, Turecko
a Veľká Británia.
Ginetex je majiteľom ochranných známok symbolov ošetrovania, ktoré sú zaregistrované vo WIPO
(Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo) a tiež majú medzinárodnú registráciu v členských krajinách.
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The most important volume
footwear trade fair in the world
more than 1,200 companies
almost 11,000 operators
32,000 square metres

RIVA DEL GARDA - ITALY Exhibition Centre
tel. + 39 0464 520000 fax + 39 0464 570130 www.exporivaschuh.it info@exporivaschuh.it
Opening time: Saturday 16, Sunday 17, Monday 18: 9 a.m. - 6 p.m. | Tuesday 19: 9 a.m. - 4 p.m.

78th edition
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Cup B – J

ANITA, obchodní zastoupení SR
Phone: + 421 905 550 056, E-Mail: info@anita.sk
ANITA, obchodní zastoupení ČR
Phone: + 420 474 654 732, E-Mail: anita-cz@volny.cz

FELINA /Slovensko/, s.r.o.,

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
tel.: 02/43 42 61 14, fax: 02/48 28 23 91,
www.felinainternational.com

www.anita.com
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ROZMANITOST A BUDOUCNOST:
S GROZ-BECKERT VÁŠ OBCHOD JENOM POKVETE!
Jehlám do šicích strojů a systémovým dílům od firmy Groz-Beckert věří výrobci textilií

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

REGISTER
ONLINE!

a textilních strojů na celém světě. Nabízíme přes 5.000 typů výrobků, které splňují ty nejvyšší
nároky. Naši zákazníci ocení jedinečná řešení, spolehlivost a dlouhou životnost výrobků.
Nebojte se nechat vyrůst Vaše požadavky, s nimi porostete i Vy!

K N IT TIN G | W EAVIN G | F ELTIN G | TUF TIN G | SEW IN G

www.groz-beckert.com
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