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Zažijte revoluci v koupelně na vlastní kůži
Převratný materiál PROWELL© s jistotou zajistí vaší pokožce 
opravdový pocit sucha a tepla nejen po vydatné koupeli.

vynikající savost / příjemný hřejivý komfort / okamžitý odvod vlhkosti
nízká objemnost / tvarová stálost / rychlé schnutí

PROWELL© představíme
na 20. ročníku veletrhu

Styl Kabo v Brně.
Srdečně vás zveme

na náš stánek č. 125
v pavilonu P.

Česká Miss 
Iveta Lutovská



PRÍHOVOR

ČÍSLA VÁS NEPUSTIA!

Neveril som v minulosti
na matematické šablóny
a vzorce, až pokiaľ nás
nezasiahla súčasná ekono-
mická kríza naplno. Začal
som si „oprašovať“ staré
poučky zo škôl a hľadať

medzi nimi tú, ktorá by mi dala odpoveď na otáz-
ku prečo tzv. štatutárni investori naďalej bohatnú
alebo aspoň nechudobnejú tak rýchlo, ako bežní
živnostníci, drobní a strední podnikatelia.

Finančná matematika je veľmi zvláštna veda!
Všetko tam má presnú definíciu a jasný výsledok.
Môj bývalý profesor matematiky na Ekononickej
univerzite vravieval „čísla vás nepustia.“ Ak by
som sa striktne držal tejto múdrosti, „možno“ by
som patril už medzi tých štatutárnych investorov,
ktorí majú „vystarané“ a berú ekonomickú krízu
skôr ako obrovskú príležitosť. Ak sa hovorí vo
svete o teórií neustáleho rastu, tak je to pravde-
podobne nezmysel, ktorého dôsledky pociťujeme
od 15. 9. 2008, kedy Lehmans and Brother,
jedna z najväčších bánk Ameriky skrachovala
a urýchlila tým finančnú globálnu krízu. No pove-
dzme si otvorene, keď už také bankové esá neve-
dia pracovať s peniazmi a skrachujú, tak ako
nastaviť veci u nás vo firmách a firmičkách? 

Ale aj pri vynikajúcej znalosti matematiky ešte
nemáte zaručenú ekonomickú slobodu
a nezávislosť, po ktorej tak mnohí z nás túžia.
A na druhej strane, ekonomická veda, začína reš-
pektovať matematiku a jej pravidlá a konečne si
začali vládni manažeri ako poradcov prizývať aj
šikovných ekonómov, čo v minulosti nebolo zvy-
kom.

„Čísla vás nepustia“ ani v prípade vašej
návštevy, ak si prídete pre radu ku nám na stá-
nok počas výstavy STYL v Brne. Takže hala P,
stánok č.18, alebo si kliknite na
www.modarevue.com. Radi uverejníme mnohé
vaše cenné rady a skúsenosti, ako skrotiť čísla!

P.S. Držať sa len čísiel, povedzme si úprimne,
je trochu suchopárne a nudné. Aspoň pre mňa.
Chce to trochu viac emócií, kreativity a ľudského
prístupu, ktoré sú korením života a našej práce.
Kávička a dobré občerstvenie je u nás vždy
samozrejmosťou a „ možno príde aj kúzelník“!

TRENDY
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6 – 7
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8
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10 – 12
Drobná 
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Felina Slovensko, s.r.o.

Dovozca luxusnej dámskej bielizne a plaviek

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava

Slovenská republika

tel.: 00421 2 4342 6114

e-mail: felina@felina.sk

www.felinainternational.com
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Návrhári sa pri tvorbe nových kolekcií vrátili do 50-
tych rokov minulého storočia, kde sa inšpirovali zme-
sou nevinnosti a erotiky. Niektorí sa po inšpiráciu vráti-
li aj do 60-tych rokov. Na leto a vyzdvihnutie ženskos-

ti siahli mnohí po ľahkých a transparentných materiá-
loch, ktoré telo hladia a pôsobia zvodne. Spolu
s čipkami sú plné rafinovanosti, krištáľových efektov,
perleťovej optiky a to všetko spolu vytvára výnimočnú
auru. Hodnotu florálnych žakárov zvýšia elastické rafi-
nované vsadenia. Popri stabilnej čiernej a bielej farbe
sa presadia aj iné farby – ružová, marhuľová, svetlá
žltá, kiwi, pistáciová, lososová a šedé tóny. Najviac
však zarezonuje telová farba a hnedé tóny, všetko
v decentnej sýtosti. Na jemnom hodvábe a saténe sa
znovu objavia vzory a aplikácie, ako kvetinové motívy,
čerešničky, mašle a stužky, ktoré výrazu dodajú čerst-
vosť a nevinnosť. 

Spodnú bielizeň skrášli aj použitie rôznych efektov,
vzorov a štruktúr.  S nimi sa o optimálny efekt postará
vichy-káro, mnohofarebné kruhy aj čipky Richelieu.
Mimoriadny vzhľad spodnej bielizni dodajú rôzne stri-

hové riešenia nohavičiek, dôležitú po-
zíciu si zachovajú nohavičky

do pása, riasenia na no-
vých formách pod-
prseniek ako aj volá-

TRENDY

Spodná bielizeň 2013

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: SALON INTERNATIONALE DE LA LINGERIE DE PARIS, ARCHÍV

Máločo dodáva žene také sebavedomie ako zvodná a dobre sadnúca spodná bielizeň. 
Aj napriek tomu, že ju nevidieť, je dôležitou súčasťou celkového vzhľadu. Môžeme očakávať
v roku 2013 nejaké výrazné zmeny? 

Zvodne nevinná
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a kontrastnými čipkovými vsadeniami a spolu s ultra
jemnou optikou ušľachtilých materiálov podporia dô-
raz, ktorý sa tu kladie na tvary.

Ženské atribúty kladené na spodnú bielizeň doplnia
miltifunkčné ramienka, elastické lemovania, hlboké vý-
strihy aj rafinované vsadenia. 

Viac foto na www.modarevue.com.

ny či už na nich alebo aj nohavičkách a korzetoch. 
V ponuke budú častejšie korzety aj šnurovačky,

ktoré sa vrátia na módnu scénu tiež s retroprvkami
50-tych rokov.  

Ako červená niť sa trendami tiahne inšpirácia 
60-tymi rokmi. Aristorkatický vzhľad tejto téme dodajú
potlače inšpirované Emiliom Puccim. Farebnú škálu tu
tvoria slnečná žltá, oranžová, mandarínková, fuksiová,
kobaltová modrá, červená, petrolejová, kiwi a lilavá.

Pozornosť vzbudia nové 3-D žakáry s reliéfom

TRENDY
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Inšpirácia 70. rokmi bude v móde bikín pokračovať
aj v budúcej letnej sezóne. Klasické priliehavé bikiny
sa dostanú budúce leto na vrchol rebríčka populárnos-
ti, najmä také, kde vrchný diel dokáže vykúzliť zvodný
dekolt. V ponuke bude viac typov s viazaním okolo
krku. Novým trendom v strihoch bude bandážová tech-
nika. Je to dynamický vzhľad vytváraný pásmi, aj ria-
senými, spájajúcimi rôznymi spôsobmi vrchnú
a spodnú časť bikín, aktuálne budú nohavičky siahajú-
ce až do pása. 

Od plaviek sa bude v lete
2013 vyžadovať, aby spĺňali

základnú požiadavku tejto sezóny,
a to tvarovanie postavy alebo udrža-

nie jej formy. 
Námornícky štýl bude aktuálny aj

na budúci rok v typických kombiná-
ciách bielo-modrej, bielo-červenej, ale

aj bielo-modro-červenej.
Mimoriadne žiadané budú široké
pruhy, ako aj bodky.

Sýta farebnosť a nápadné far-
by ako tyrkysová, oranžová alebo
fialová budú priam nevyhnutné.
Absolútnym hitom je typická kombinácia
60. rokov, ružová s oranžovou. Čiernu
a bielu spomínať nemusíme, sú samozrej-
mosťou, no pribudnú k nim žltá a zafírová
modrá. Jednofarebné bikiny budú
v sýtych farbách a nielen bikiny. Všetky
jednofarebné typy budú nápadné práve
sýtymi farbami. 

Zo vzorov sú uprednostňované batiko-
vé, orientálne a kvetinové inšpirácie. Popri

nich uvidíme aj malé a veľké bodky,
zvieracie potlače nielen v kombinácii
zlatej a čiernej, ale aj sivých farbách. 

Vymenované trendy sú novinkami
budúcej letnej sezóny. K dispozícii
budú samozrejme aj striedme

tvary
a vzory
pre star-

šie generácie
a problematické postavy. Každý

zákazník by si mal vybrať to,
v čom sa dobre cíti.

Samozrejme pre plnšie po-
stavy budú v ponuke plav-
ky tvarujúce postavu, aby sa
aj bacuľky cítili pri vode isto. 

K móde plaviek patria aj
nové materiály vyrobené no-
vými technológiami. Žiada-
né budú rýchlo-schnúce
materiály s bakterio-
statickými vlastnosťami,
aby nositeľovi zabezpečili čo naj-
väčšie pohodlie a zdravie. 

PÁNSKE PLAVKY
Na plavky v tvare slípov muži

v budúcej letnej sezóne nezanevrú.
Naďalej budú v ponuke aj šortkové plav-
ky, no nohavice by mali siahať len do
vrchnej polovice stehien. Z praktických
a bezpečnostných dôvodov na kúpa-

liskách neradi vidia dlhšie šortky
a niekde sú dokonca aj zakázané. 

Aj tu sa zo vzorov uplatnia široké pruhy,
havajské potlače alebo jednofarebné typy. 
Tak ako u žien aj u pánov sa budú prefero-

vať sýte farby. 
Viac foto na www.modarevue.com.

TRENDY

Plavky na leto 2013

DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: GETTY IMAGES/FRAZER HARRISON PRE MBFW MIAMI

Tohtoročné leto je v plnom prúde, spotrebitelia sú na dovolenky vyzbrojení novými
plavkami a obchodníci sa možno pýtajú, či nepredané kusy budú aktuálne aj na budúce
leto. Môžeme vás upokojiť, celkom určite budú mnohé modely aktuálne ešte aj na
budúci rok. 

Ide sa k vode!
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PREDSTAVUJEME

Česká spoločnosť Fashion Island predstaví prvýkrát v strednej Európe exkluzívne modely
plaviek juhoamerických značiek PARADIZIA, SAHA a SABZ. Túto exkluzívnu prezentáciu budú
môcť na vlastnej koži precítiť obchodníci a návštevníci brnianskych veľtrhov Styl & Kabo, 
19. - 21. augusta 2012, a to buď počas denných módnych prehliadok v pavilóne P 
alebo priamo v expozícii spoločnosti Fashion Island, stánok č.129.
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Vlnobitie volánikov, volánov, čipiek, kontrastných
švov, jemných výšiviek a kombinácia látok rôznych
vzorov aj farieb, ktoré vytvárajú exkluzívne odvážne si-
luety - to je kolumbijská značka Paradizia. Na STYL-e
bude predstavená nová kolekcia tejto značky pre rok
2013 s názvom Euphoria, ktorá plní funkciu nielen es-
tetickú, ale aj psychologickú. Strihy zdôrazňujú ženské
prednosti a nenásilne potláčajú nedostatky. Spolu
s pohodlím a kvalitnými materiálmi dodajú ženám se-

bavedomie a pocit ženskosti a hravosti. Modely
Paradizia obliekli aj najkrajšie ženy sveta na súťaži
MISS WORLD.

Značka Saha patrí medzi najprestížnejšie kolumbij-
ské značky, zameriavajúce sa predovšetkým na výro-
bu plaviek. Dokonalé kombinácie farieb, grafických po-
tlačí, strihov a doplnkov, umožňujú ženám, aby sa cítili
pohodlne a elegantne. V stánku spoločnosti Fashion

Island sa budete môcť zoznámiť s novou kolekciou tej-
to značky na rok 2013 - SUNRISE TO SUNSET. Snúbi
sa tu maximálne pohodlie, kvalitné spracovanie, luxus-
ný materiál a dlhá životnosť. Všetky plavky Saha sú
spevňujúce a majú zoštíhľujúci efekt. Saha ako jedna
z mála značiek ponúka slušivé zoštíhľujúce plavky
s vysokým pásom. Kombinuje rôzne materiály
a textúry ako napr. vlákno Lycra, mikrovlákno alebo
farebné nite.

Niet divu, že si plavky Saha obľúbili zákazníci
z mnohých kútov sveta, objavili sa na módnych pre-
hliadkach v New Yorku, Paríži a Miami.

Plavky Saha mieria z Bogoty do exkluzívnych buti-
kov vo viac ako 20-tich krajinách sveta.

Značka Sabz je synonymom vynikajúcej kvality
a vďaka tomu patrí medzi najprestížnejšie značky pla-
viek na svete. Plavky tejto značky predstavujú vrchol
vysokého štýlu a módy. Dvornou módnou návrhárkou
značky je Beatriz Salas, ktorá jedinečnou kombináciou
farieb, vzorov, štýlov a materiálov vytvára skutočne
unikátny plavkový kokteil. 

V širokej ponuke nájdeme kvalitné plavky detské,
dievčenské a dámske. Plavky Sabz mieria z Limy do
viac ako 17-tich krajín sveta.

Saha, Sabz i Paradizia ponúkajú rôzne štýly plaviek -
uviazanie za krkom tzv. ohlávka, monokiny, ktoré zvý-
razňujú štíhly pás, plavky bez ramienok, plavky na jed-
no rameno, nastaviteľné trojuholníčky. Možno ich do-
plniť o plážové odevy v rovnakom vzore alebo aj
o plážové tašky. 

Unikátna premiéra 
juhoamerických plaviek

Fashion Island s.r.o., Lucie Augustinová - kontaktná osoba, 
Tel: +420 601 22 15 15
lucie.augustinova @ fashionisland.cz, www.fashionisland.cz



DANDY
Téma vyberá námety z kultúrneho, ex-

kluzívneho a ľahko romantického životné-
ho štýlu. Napodobňuje eleganciu konca
19. storočia. Kolekcia je inšpirovaná túž-
bou po jemnosti a romantike. Základom
budú krajčírsky spracované obleky
a plášte, ktoré predstavujú formálnu nála-
du a budú kompletizované s doplnkami
a jednotlivými nezvyčajnými detailmi.
Tkaniny budú v klasických väzbách
a farbách na celovlnené aj miešané typy
s ďalšími noblesnými vláknami.

Zámerne, pretože Taliansko je stále vrcholným textilným a odevným výrobcom,
ale najmä nositeľom nových módnych nápadov. The Woolmark Company vyvinula
mnoho pozitívnych vlastností pre vlnu, ktoré doteraz spotrebiteľom chýbali.

Pôjdu tieto trendy tak trochu proti smeru v súčasnosti nastolenej módnej cesty ale-
bo naopak, kvalita a luxus podporí tento vláknitý materiál so špecifickými vlastnosťa-

mi? Módne trendy súčasnosti často predkladajú retro nálady, ktoré majú v dnešnej
uponáhľanej modernej dobe svoje miesto. A tie vlnené k nim majú blízko.

Vlna ponúka deväť tém, ktoré poskytnú veľkú ponuku pre širokú škálu spotrebite-
ľov, stále viac túžiacich po dlhotrvajúcich hodnotách. A tie môže nová vlna ponúknuť.

TRENDY

Vlna na jeseň a zimu 2013/14

JČ, FOTO: THE WOOLMARK CO. 

Kto by nepoznal značku, ktorá slávi úspechy na svetovom trhu s textíliami a odevmi viac ako pol storočia. Logo klbka vlny je známkou
najvyššej kvality vlnených výrobkov. Austrálska spoločnosť The Woolmark Company uviedla vo Florencii na veľtrhu Pitti Immagine Uomo
najnovšie trendy na jesennú a zimnú sezónu 2013/14. 

The Wool Lab  
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BROOKLYN
Scenár témy si berie za námet

životný štýl vyššej strednej triedy
Ameriky 40. rokov. Tradičné väzbo-
vé variácie sú určené na štruktúro-
vané saká, ktoré hrajú v tejto skupi-
ne vedúcu úlohu. Farby budú
v prírodných tónoch s akcentmi bur-
gundskej, kvalita sa sústredí na sto-
percentnú vlnu či jej zmesi.



TRENDY
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SVEDOK
Téma je inšpirovaná filmom Svedok,

ktorý je zasadený do uzavretej komunity
Amish v Pensylvánii, ktorá podľa tradič-
ných zvykov žije bez kontaktu s vonkajším
svetom. Odevy sú triezve, funkčné
a odrážajú život vo vidieckej skupine, kto-
rá presadzuje praktickosť. Materiálom je
čistá Merino vlna v tradičných ťažších
hmotnostiach, štýl je vyjadrený temnými
odtieňmi v kombinácii so štruktúrami po-
vrchov.

ČIERNA LABUŤ
Námet vychádza z divadelných inšpirácií, zjavné sú art-deco akcenty

a baroková nálada. Objavia sa tu grafické elementy na tkaniny a pánske
tradičné vzory. Vlnené textílie
sú texturované. "Ručne" plete-
né výrobky sú obohatené ne-
konvenčnými efektnými pria-
dzami a väzbami. Vlna je často
v zmesi s viskózou, hodvábom
a bavlnou. Paleta farieb upred-
nostní temné odtiene a čiernu
s akcentmi červenej, bielej
a bronzovej.

MURANO
Skupina predstavuje feministický štýl v sofistikovanom

a elegantnom vzhľade. Farebná paleta delikátnych tónov je
inšpirovaná domami ostrova v Benátskej lagúne – vyblednu-
tá zapudrovaná ružová a oranžová sú doplnené
o chladnejšiu zelenú, akvamarínovú a detskú modrú.
Tkaniny a pleteniny budú jemné aj v zmesi s kašmírom, mo-
hérom a hodvábom.
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ČISTOTA
Každá nová edícia trendov obsahuje tému s názvom Pure. Dnes táto téma ponúka nové

inšpirácie, ktoré smerujú k ekologickým aspektom. Priadze a tkaniny sa vyrábajú bez použi-
tia chemických prostriedkov, vlna sa pestuje ako obnoviteľný zdroj bez záťaže životného
prostredia. Vlna sa na báze prírodnej ľahkosti, jemnosti a mäkkosti často využíva s ďalšími

rýdzo prírodnými vláknovými produktmi ako
bavlna, ľan, konope a určená je pre autentic-
ký a poetický vzhľad, ktorý evokuje prírodný
a jednoduchý životný štýl.

Vlna by mala osloviť aj mladšiu
časť populácie v sektore mladej
a kozmopolitnej módy. Preto sú
v ponuke ďalšie tri špecifické témy:

URBAN BERLÍN
Rýdzo funkčný trend je inšpirova-

ný mestským vzhľadom severnej
Európy s vojenskými akcentmi pre-
vzatými z germánskej histórie.
Dôležité sú rôzne tóny zelenej
a hnedej s oranžovými akcentmi,
s okrovou a burgundskou červenou.
Aktuálny bude flanel a plstené typy.

URBAN DETROIT
Trend inšpirovaný pracovnými odevmi robotníkov

automobilového priemyslu v priebehu ekonomického
vzostupu v 50. rokoch. Využije rôzne zmesi vlny
s bavlnou alebo ľanom, a to všetko v chladných fareb-
ných odtieňoch.

URBAN ASFALT
Street štýl pre mladšiu generáciu mes-

ta je každodenným životom a životným
motorom. Budú uprednostnené všetky
odtiene sivých farieb – od oblohy až
k asfaltu a taktiež vlna a jej zmesi
s bavlnou.
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NOVA URBAN KLASIKA
Nový mestský vzhľad na všedné i sviatočné dni! Siluety budú mať redukované formy, bu-
dú mäkko priliehavé, niekedy až s ergonomickými tvarmi. Využijú sa vlnené a kožušinové
materiály v kombinácii s novodobou syntetikou. Dôležitú úlohu v tejto skupine hrajú spo-
ny, spojovacie háčikové zapínanie, kožené uzávery a nové typy gombíkov s cibuľkovými
tvarmi, alebo ploché, hranaté typy s lesklým aj matným povrchom.
Farby: šedá, zelená, čierna, zemitá hnedá, oranžová, jasnomodrá i tmavomodrá. 

Galantéria na jeseň a zimu 2012/2013

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Gombíky, gombičky, spony, háčiky, šnúrky, pracky, zapínadlá – to sú potrebné a funkčné drobnosti, bez ktorých by súčasný odev stratil na
funkcii i kráse. A pretože sa v móde veľmi často zdôrazňujú práve detaily aj tieto drobné nevyhnutnosti hrajú svoju veľkú úlohu na kreatívnej
scéne. Sú z kovu, plastu, kože, rohoviny, lesklé, matné i s patinou, prírodné aj výrazne farebné, trblietavé, nenápadné, filigránske či so
znakmi súdobého dizajnu ... aj doplnky podliehajú móde a jej premenám. Pre nastávajúce obdobie sa budú ponúkať v piatich tematických
skupinách podľa súčasných požiadaviek a módnych smerov odevov.

DROBNÁ NEVYHNUTNOSŤ 

ŠPANIELSKY KVET
Zima na juhu je skoro ako leto! Skupina má romantický charakter so ženskými siluetami
ponorenými do záplavy kvetinových a ornamentálnych vzorov. Rozpálené farby sú pre ňu
viac ako typické: horčicová žltá, ohnivá červená a vypálená oranžová sú doplnené čier-
nou. Doplnky budú v teplých farebných odtieňoch, využije sa aj starodávna metóda galva-
nického pokovovania. Aktuálne budú polguľové tvary ako pre košeľové gombíky, tak pre
tie väčšie, kovové. Túto zimno-letnú rozprávku uzatvoria dievčenské prívesky.

HYBRID
Hybridné tvary sú pripravené pre avantgardnú módu! Konfekčné odevy z high-tech materiálov
vytvárajú nový, ľahko provokatívny módny vzhľad nových zlepencov, ktoré sú zahalené
v chladnej farebnosti s výraznými akcentmi. Charakteristické budú štíhle vlnené plášte, prilie-
havé nohavice kombinované so zateplenými vestami a high-tech rukavicami. Rôznorodé odev-
né súčasti využijú výrazné spony, pogumované sťahovacie pásky, spojovacie háčiky, niekedy
skryté, inokedy ozdobné. Dôležité farby: biela, šedá, svetlozelená, modrá, hnedá, čierna
a ostrá cyklámenová.

LOVCI A ZBERAČI
Tradícia, bavorské slávnosti a lovci, ktorí sa vracajú zo svojich ciest! Skupinu charakterizujú
kombinácie tradícií, klasiky, krajčírskeho umu a casual štýlu. Vlnené sako i plášť budú mód-
nymi favoritmi a nový ležérny výraz prinesie zateplená parka zo syntetických materiálov
s lodenovou podšívkou. Doplnky spájajú tradície s novým casual vzhľadom do technickej
funkcie. Sú pokovované, z kože, rohoviny, ale vždy nesú známku najvyššej kvality.
Farby: škála teplých hnedých, fialová, béžová, terakota, šedá, modrá, kaki a zelená.

INDIÁNSKE TECHNO
Túžba po novom – po niečom, čo tu ešte nebolo! Je tu opäť kombinácia štýlov, tento-
krát romantického etnického hippies s trendami súčasnosti a s výsledkom štíhlej unisex
siluety s použitím koží, kožušín, syntetických tesných nohavíc, s veselým vreckom de-
koráciami v indiánskom štýle – so sklíčkami, korálkami a výšivkou. Odevy sú doplnené
kovovými úchytkami, využívajú sa plastové farebné gombíky.
Farby: biela, šedá, hnedá, fialová, jasnozelená, tmavomodrá, ostrá ružová a červená.
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Slovenskí umelci v centre Bratislavy
DARINA VITTEKOVÁ, FOTO SCD

Centrum starej Bratislavy je v lete veľmi príťažlivé. A to nielen komornou atmosférou a vonkajšími kaviarničkami. Osobitú chuť mu dodávajú rôzne
kultúrne a spoločenské akcie tešiace sa veľkému záujmu domácich aj turistov. Začiatkom leta sa tu aj v Košiciach už po tri roky koná festival 
DAAD / Dni architektúry a dizajnu. My ale zostaneme v Bratislave. Koniec mája a začiatok júna tohto roku bol pre Slovenské centrum dizajnu (SCD)
rušný. Ten po prvý raz zorganizoval v rámci festivalu DAAD na Panskej a Laurinskej ulici v Bratislave akciu Parter Gallery.

Mladí slovenskí dizajnéri sa dlhodobo trápia jedným problémom. Existuje síce galéria
SCD Satelit, ktorá sa špecializuje na dizajn, ale horšie je to s priestormi na predaj dizaj-
nu. O vlastnej predajni môžu mladí dizajnéri naozaj len snívať. Slovenské centrum dizaj-
nu preto pre nich zorganizovalo počas festivalu DAAD zaujímavý spôsob prezentácie
tak, aby sa čo najviac dostali do blízkosti spotrebiteľov a zapísali do ich povedomia. My
sme sa oficiálneho otvorenia Parter Gallery zúčastnili a naozaj sme si to vychutnali.

„Nevynašli sme nič nové. Podobné akcie sa konajú aj v Prahe a ďalších európ-
skych veľkomestách,“ skromne hovorí riaditeľka SCD Mgr. Katarína Hubová. Prvým kro-
kom bolo oslovenie majiteľov obchodných prevádzok na spomínaných uliciach. „Toto
bola najkrajšia a najemotívnejšia práca na celom projekte. Boli sme veľmi milo prekva-
pení ochotou ľudí, akou nám vyšli v ústrety pri zapožičaní priestorov výkladov,“ prizná-
va K. Hubová. Pri výbere dizajnérov si SCD stanovilo kľúč, podľa ktorého vytvorili skupi-
nu renomovaných umelcov s čo najširším dizajnérskym zameraním a s nejakou tou pra-

xou. Výsledkom bol výber 26 umelcov, ktorí si do
výkladov nainštalovali malé kolekcie/vzorky svojich
produktov  –  či už išlo o drevovýrobu, keramiku, sklo,
šperky, interiérové doplnky, svietidlá, nábytok, dokonca
aj hudobné nástroje. Väčšiu skupinu tvorili odevní dizaj-
néri. 

Z pohľadu návštevníka sú vo výkladoch zaujímavé
diela. Samolepiace pásky informujú o autorovi, poskytu-
jú 24 hodín denne stručnú charakteristiku jeho činnosti
a kontakty, aby sa prípadní nadšenci mohli s dizajné-
rom skontaktovať. „Snažili sme sa dizajnérom prideliť
taký priestor, ktorý má nejakú súvislosť so sortimen-
tom predajne. Vznikli tak naozaj nezvyčajné a prekvapi-

vé spojenia a prezentácie,“ dodáva Hubová.

Spomedzi odevných tvorcov tu boli aj mediálne známejší Marcel Holubec, Mária
Štraneková, Lenka Sršňová a Boris Hanečka. Najmä poslední dvaja, verní svojej poves-
ti, pripravili prekvapenia. Lenkine živé figuríny vo výkladoch si v modeloch občas pre-
tiahli kosti na ulici a rozdávali lízatká. Veľkú pozornosť pútal výklad Borisa Hanečku
pofŕkaný blatom tak, že nebolo vidieť, čo sa za ním skrýva. Až ruky istej pražskej oper-

nej speváčky umývajúce výklad odkrývali postupne za
vlastného spevu operných árií modely umiestnené vo
vnútri. Nuž, neboli by to Lenka a Boris, ktorí by z každej
svojej prezentácie, či už sú to prehliadky alebo iné,
neurobili malé príťažlivé performance. Myslíme to samo-
zrejme v dobrom a netreba pritom dodávať, že počas
„vystúpenia“ bola časť ulice nepriechodná. Do akcie sa
zapojila aj Dana Kleinertová, ktorá má na Panskej ulici
vlastnú predajňu. 

Čo si myslia o samotnej akcii niektorí protagonisti? 

„Veľmi sa mi páči takáto prezentácia, pretože o slo-
venských umelcoch by mala byť verejnosť informovaná
čo najviac. Najmä preto, lebo vlastné priestory v centre
mesta si málokto z nás môže dovoliť. Tu sme priamo
na očiach. Veľmi na mňa zapôsobila aj spolupráca
s majiteľmi obchodu. Boli veľmi ochotní a ústretoví a spolupráca sa vyvinula do užšie-
ho kontaktu,“ zverila sa nám Mária Štraneková.

Lenka  Sršňová sa so svojimi modelmi pohrala a vložila do nich kreativitu a fantáziu,
ktorá by konzervatívnemu zákazníkovi zrejme nevyhovovala. „Samozrejme, že záleží od
konkrétneho zákazníka, na čo si trúfne. Myslím si, že keby sme tieto modely rozkúsko-
vali, tak sú nositeľné aj keď nie na bežné, no na špeciálne príležitosti určite,“ priznáva
Lenka.

„Som veľmi rada, že som dostala možnosť sa tu realizovať. Majiteľ bol veľmi
ochotný a moja scénka so živými figurínami sa stretla s jeho pochopením. Modely
som pripravila na Orange Fashion. Keďže nikde inde neboli prezentované, myslela som
si, že toto bude dobrá príležitosť ukázať ich,“ zverila sa nám Lenka. 

„Parter Gallery sa ukázala ako dobrá akcia na širšiu propagáciu slovenských dizaj-
nérov, nielen v špecializovaných galériách. Mnohí z nich si kladú otázku - prečo je ľah-
šie dostať sa s dizajnom do galérií ako do predajní alebo do domácností. Prezentácie
vo výkladoch priniesli už dnes mnohé pozítíva. Dizajnéri napríklad ovplyvnili svojou
inštaláciou niektorých majiteľov prevádzok. V niektorých prípadoch si ponechali pre-
zentácie aj na dlhšie obdobie ako len na 5 dní,“ hodnotí akciu K. Hubová. 

Benetton najprv šokoval a napokon vyhral 
ZDROJ: PAMBIANCODAILY, SPRAC. SICH, FOTO FABRICA

Firma United Colors of Benetton svojou komunikačnou kampaňou UnHate koncom minulého roka šokovala i ohúrila. Išlo o veľké fotografie a bilboardy,
na ktorých pápež Benedikt XVI dáva bozk moslimskému imamovi Al-Alzhirovi. Benetton tento záber musel do 24 hodín od uverejnenia protestu
Vatikánu stiahnuť z obehu. Svätá stolica pohrozila súdom nielen Benettonu, ale aj všetkým médiam, ktoré by danú fotku publikovali.

Súčasťou kampane však bolo aj množstvo iných
záberov predstavujúcich významných predstaviteľov
rôznych kultúr, ktoré práve prostredníctvom bozku
akoby vyjadrovali kultúrne prepojenie a rovnopráv-
nosť. „S kampaňou Unhate  sme chceli vyslať svetu
správu o potrebe prekonať kultúrnu nenávisť pro-
stredníctvom dialógu a pochopenia rozdielov,“ hovorí
nový riaditeľ Benetton Group Alessandro Benetton.
Nakoľko sa splnili očakávania kampane nie je
známe, isté však je, že kampaň UnHATE získala pre-
stížne ocenenie Press Grad Prix – cenu, ktorú jej ude-

lili za najlepšiu globálnu komunikačnú kampaň na
Festivale kreativity v Cannes. Zaujímavé sú aj čísla,
súvisiace s kampaňou. Spomínaný bozk pápeža
a imama rozprúdil medzinárodnú reakciu viac ako
500 miliónov ľudí po celom svete. Téma kampane
bola uverejnená vo viac ako 3000  článkoch a v 600
televíznych správach v 60 krajinách sveta. Na face-
bookovej stránke Benettonu sa v priebehu prvých
týždňoch od spustenia kampane zvýšila návštevnosť
o 60%, správy o kampani patrili medzi päť najčastej-
šie vyhľadávaných tém na Googli. 
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Keď emócie víťazia  
SPRAC. SICH, FOTO SILK RELATIONS GMBH

Významná dizajnérska súťaž Designer for Tomorrow Peek & Cloppenburg orga-
nizovaná spoločnosťou Peek and Cloppenburg pod patronátom známeho americké-
ho návrhára Marca Jacobsa má svojho víťaza. Cenu mu udelili počas júlových pre-
hliadok Mercedes Benz Fashion Week Berlin. Z tristopäťdesiatich prihlásených
dizajnérov vybrala porota do užšieho kola tridsiatku najlepších, a práve v tejto sku-
pine dizajnérov sa objavila aj kolekcia slovenskej dizajnérky a v tejto chvíli i úspeš-
nej absolventky Ateliéru odevného dizajnu VŠVU Bratislava Mirky Ferklovej

s názvom „Beige“. I keď sa Mirka už do finálovej päťky neprebojovala,
určite je to vynikajúca skúsenosť a veľké dizajnérske plus do jej ďalšej
tvorby.                                                                                     

Jednoznačným víťazom Designer for Tomorrow pre rok 2012 sa
stal Leandro Cano zo Sevilly, ktorý doslova ohúril porotu prepra-
covanou a vysoko kvalitnou kolekciou z kože. „Sme jednoducho
ohromení tým, aké kreatívne módne návrhy a komplikované
koncepty sa spojili v jeho kolekcii. Leandro je veľmi talentova-
ný dizajnér a určite o ňom v módnom priemysle budeme ešte

veľa počuť,“ povedal Marc Jacobs po prehliadke.

Kolekcia mladého španielskeho návrhára Leandra
Cano sa vyznačuje ľahkou eleganciou v kombinácii
s originálnymi tvarmi a ozdobami, prelínajú sa v nej
klasické a symetrické vzory. Zdrojom inšpirácie
tohto 27 ročného dizajnéra je detstvo, príroda

a zážitky
z rodnej

Andalúzie. „Pre mňa je móda
o pocite emócie a Andalúzia je
miesto plné emotívnych spo-
mienok," dodáva Leandro.
Víťazstvo prinieslo Leonardovi

okrem prestíže aj možnosť bezplatného štú-
dia, financovanie nákladov na tvorbu kolek-
cie, účasť na tvorivých workshopoch a inš-
piratívnych výletoch a tiež odbornú stáž
u Marca Jacobsa a jeho tímu pri štúdiach
v New Yorku i Paríži. Vyvrcholením bude
jeho samostatná móda prehliadka na
Mercedes Benz Fashion Week Berlin
v januári 2013. 

Viac foto na www.modarevue.com

Originálne darčeky z eBay
ZDROJ: EBAY, SPRAC.SICH

Najväčší internetový obchodný portál na svete, eBay, s hlavným záberom na
módu a dizajn, pripravuje v spolupráci so siedmimi významnými americkými návrhár-
mi jedinečnú novinku. Je ňou spoločná limitovaná kolekcia Holiday Collective, na kto-
rej sa budú podielať návrhári a dizajnérske značky Billy Reid, Chris Benz, Fallon,
Jonathan Adler, Ruffian, Steven Alan a Tibi. 

Limitovaná edícia bude obsahovať okolo 40 originálnych produktov, ktoré zahŕňa-
jú pánske a dámske oblečenie, doplnky, elektroniku, interiérové doplnky. Cenové roz-
pätie jednotlivých originálov bude 50 až 100 dolárov. Každý zo siedmich návrhárov
vytvorí v rámci tejto spoločnej kolekcie minimálne päť produktov. Počnúc 12. novem-
brom tohto roku kolekcia Holiday Collective celosvetovo osloví viac ako 100 mil.
návštevníkov portálu, ktorí si budú môcť za bezkonkurenčné ceny zakúpiť „vychytáv-
ky“, a to výhradne na eBay. Nie je to určite príležitosť len pre kupujúcich, ale nespor-
ne veľký význam to prinesie aj spomínanej skupine návrhárov.

„Spojením výnimočných a zároveň rôznorodých dizajnérov budeme schopní
uspokojiť potreby a priania nášho eklektického globálneho spoločenstva, a to práve
správnym mixom darčekového sortimentu v našej limitovanej a jedinečnej kolekcii
Holiday Collective,“ povedal Jeff Somers zo spoločnosti eBay.

Nová generácia pančúch
Viete si predstaviť, že vďaka správne zvoleným pančuchám budete mať
viac energie, krajšie tvarovanú postavu, a to 24 hodín denne a 7 dní
v týždni? Predstavu už dnes môžete spojiť s konkrétnym produktom –
kompresívnymi pančuchami ITEM m6. Netradičnému názvu vďačí tento
produkt skúsenostiam z tradičnej čínskej medicíny. 

Podľa nej prúdi ľudským telom životná energia (chi) dvanástimi hlavnými
meridiánmi. Akupunktúrny bod m6 sa nachádza na vnútornej strane nohy, na
šírku dvoch prstov nad členkom, na meridiáne, ktorý v tele reguluje prúdenie

energie. Práve tam sa
začína zvláštny účinok
výrobkov ITEM m6.
Presne definovaný vzo-
stupný tlak vychádzajúci
z akupuktúrneho bodu
m6 tvaruje nohy, podpo-
ruje krvný obeh a zlep-
šuje kompletné zásobo-
vanie tela, od päty až
k hlave – kyslíkom. 

Výrobcom tohto pro-
duktu je nemecká spo-
ločnosť MEDI, ktorá má
vedúce postavenie na
celosvetovom trhu zdra-
votných a kompresív-
nych športových pan-
čúch. ITEM m6 vyvinula
vďaka svetovo unikátne-
mu systému ENERGY +,
ktorý kombinuje mnoho-
ročné know-how spoloč-

nosti v oblasti medicíny a športu a jedinečnú technológiu kompresie so znalos-
ťami a skúsenosťami z tradičnej čínskej medicíny.

ITEM m6 spája módu a funkčnosť. Technológia kompresie sa stretáva
s moderným životným štýlom aktívneho človeka, ktorý pozná svoje telo, s naj-
vyššími nárokmi. Jednotlivé kolekcie sú vyvinuté a vytvorené renomovanými
módnymi návrhármi. Špeciálne rozmery zohľadňujúce telesnú výšku a obvod
členka, prípadne konfekčnú veľkosť, zaručujú, že výrobky ITEM m6 dobre
sadnú. Formujúci a decentný push-up efekt v oblasti zadku pančuchových
nohavíc a legín sa postará o ešte
krajší tvar postavy. Výrobky
ITEM m6 sú pritom farebne
a tvarovo stále aj pri častom
praní. Vysoko kvalitné vlákna
zaručujú optimálny komfort pri
nosení a zabraňujú skĺznutiu
a zarezávaniu, a tak výrobky
stále dokonale sedia a udržujú
konštantnú telesnú klímu.
Použitie strieborných vlákien
v materiáli navyše zaisťuje anti-
bakteriálne účinky.

Tento doslova pančuchový
zázrak prináša na slovenský
a český trh brnianska spoločnosť
SANOMED, spol. s r.o., výrobca
a predajca zdravotníckych pomô-
cok, kompresívných pančúch,
ortéz, protéz a bandáží
(www.sanomed.cz nebo
www.item-m6.cz).

Zľava Leandro Cano a Marc Jacobs 
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Z nemožného možné
FILIP STAŇO

Jedno tričko na 17 spôsobov!

Až doteraz bola maximálna priedušnosť a vodeodolnosť nespojiteľná s ľahkosťou materiálu, ale
medzinárodná japonská spoločnosť Toray prišla s unikátnym riešením. Na svojej outdoorovej šou
predviedla 3-vrstvový laminát, ktorý poskytuje komfort aj pri tých najnáročnejších atletických výkonoch. 

Základným konceptom tejto trojvrstvovej tkaniny je
technológia Dermizax NX spájajúca extrémnu vodeodol-
nosť a vetruvzdornosť. Bundy vyrobené z tohto materiá-
lu sa vyznačujú ľahkosťou, priedušnosťou a príjemným
pocitom pri kontakte s pokožkou. Membrána má vode-
odolnosť do 20 000 mm vodného stĺpca a vnútorná

strana bundy je vyrobená z najjemnejších polyamido-
vých vlákien. Kombinácia daných vlastností umožňuje
širokospektrálne využitie od cyklistiky, cez kondičný
a výkonnostný beh až po vysokohorskú turistiku, bez
potreby meniť odev. Jediný limit predstavuje výkonnosť
športovca.

SICH, FOTO:VB

Čo si zabaliť na cesty, keď kufor preteká, ale vy potrebujete každý deň vyzerať
inak? Zachrániť vás môže Amébis I. Je to univerzálny kúsok! Tričko s krátkym alebo
dlhým rukávom, top, tunika alebo šaty, a to všetko v jednom.

Autorkou tohto geniálneho trička je Veronika Benešová patriaca do generácie mla-
dých dizajnérov. Tvorbe autorského dizajnu sa venovala už pri štúdiu na Fakulte ume-
nia a dizajnu na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a preto po
ukončení vysokej školy neváhala so založením vlastnej značky „Sophistic by
Veronika“. Pod týmto označením tvorí dámske modely, ako na zákazku, tak i v limito-
vaných kolekciách.

Jej nový dizajnérsky kúsok, Amébis I., je variabilné tričko, teda jeden kus odevu,
ktorý môžete obliecť 17-timi rôznymi spôsobmi. Z tohto, na prvý pohľad beztvarého
kusa sa môže jednoduchým prevliekaním vytvoriť tričko s krátkym alebo dlhým ruká-
vom, top, tunika, šaty alebo dokonca overal.

,,Amébis vzniklo vlastne náhodou. Mojim prvotným zámerom nebolo vytvoriť
variabilný kúsok, ale iba tričko, ktoré by bolo strihovo zaujímavé. Až po došití prvého
prototypu a pri pohľade do zrkadla som zistila, že pridané dlhé rukávy sa dajú využiť
aj na rôzne variácie, a tak vytvárajú úplne iné oblečenie,“ vysvetľuje Veronika
Benešová.

Tričko ponúka v mnohých farebných vyhotoveniach od čiernej, šedej, červenej, cez
celú škálu farieb až po pruhované. Viac informácií www.sophistic.cz.

Slovensko
26. 9. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
27. 9. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA  (Nitra) – odevy, textil,  

galantéria, doplnky
14. 11. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA (Košice)
15. 11. 2012 Celoslovenské kontrakty PSKA  (Nitra) – odevy, textil,

galantéria, doplnky
www.pska.sk

Česká republika
19.-21. 8. 2012 Styl a Kabo (BVV Brno) – odevy, textil, metráž, obuv, galantéria 

www.bvv.cz
6. 11. 2012 Obchodné dni Tori (Olomouc) – textil, odevy, koža, obuv

www.tori.cz
Zahraničie

19.-21.8. 2012 PURE LONDON (Londýn)- dámske odevy, dizajnérska móda, 
doplnky, obuv
www.purelondon.com

1.-3. 9. 2012 SIMM (Madrid) – dámske, pánske odevy, metráž, kožušiny, 
doplnky
www.simm.ifema.es

2.-4. 9. 2012 London Edge (Londýn) – výstredná móda
www.londonedge.com

4.-6. 9. 2012 Moda Shanghai (Šanghaj) – obuv 
www.aplf.com

5.-8. 9. 2012 CPM  (Moskva) – pánska, dámska, detská móda 
www.cpm-moscow.com

5.-7. 9. 2012 All China Leather Exhibition (Šanghaj) – koža
www.aplf.com

5.-7. 9. 2012 GDS (Düsseldorf) – obuv, doplnky 
www.gds-online.com

11.-13. 9. 2012 Milano Unica (Miláno) – textil
www.milanounica.it

14.-18.9. 2012 London Fashion Week (Londýn) – veľtrh módy,  prehliadky
www.londonfashionweek.co.uk

16.-19.9. 2012  Micam shoevent, (Miláno) – obuv
www.micamonline.com

16.-19.9. 2012 Mipel (Miláno) – tašky a doplnky, galantéria
www.mipel.com

17.-20.9. 2012 TexWorld (Paríž)
www.texworld.messefrankfurt.com

19.-21. 9. 2012 Expofil (Paríž) – priadze, úplety 
www.expofil.com

19.-21. 9. 2012 Le cuir á Paris (Paríž) – koža, kožušiny
www.lecuiraparis.com

19.-21. 9. 2012 Mod' amont (Paríž) – galantéria, odevné doplnky
www.modamont.com

19.-21. 9. 2012 Premiére Vision (Paríž) – materiály
www.premierevision-pluriel.com

19.-21. 9. 2012 Indigo (Paríž) – textil
www.indigo-salon.com

19.-25. 9. 2012  Milano Moda Donna (Miláno) –  prehliadky návrhárov
www.cameramoda.it

22.-24.9. 2012 Modacalzado + Iberpiel (Madrid) –  obuv a kožené odevy
www.semanapiel.ifema.es 

22.-24. 9. 2012 MIPAP – odevy, doplnky, plavky a plážové oblečenie
www.mipap.it

22.-24. 9. 2012 Touch!, neoZone and Cloudnine (Miláno) – dámske odevy,  doplnky
www.pittimmagine.com

27.-29. 9. 2012 Fashion Access (Hongkong) – koža, doplnky.
www.aplf.com

9.-11.10. 2012 Lineapelle (Bologna) – koža, obuv doplnky
www.lineapelle-fair.it

Termíny výstav sú ku dňu uzávierky časopisu overené. Zmena termínov vyhradená!

VÝSTAVY A VEĽTRHY
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Známe prehliadky španielskej módy Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM),
ktorých organizátorom je IFEMA, posúvajú svoj termín o jeden deň dopredu. Slávnostné
zahájenie 56. ročníka MBFWM sa uskutoční 30. augusta 2012 veľkolepou módnou šou
prestížnej španielskej módnej legendy Jesúsa del Pozo. Prehliadky potrvajú do 4. sep-
tembra 2012. Madrid  tak zahajuje šnúru týchto veľkých prehliadok, po ňom prídu na
rad Mercedes-Benz Fashion Week v New Yourku, Londýne, Miláne a Paríži. 

Štruktúra prehliadok je podobná ako v predchádzajúcich ročníkoch. Prvé dni budú

vyčlenené návrhárom, členom Asociácie španielskych módnych dizajnérov (ACME). Po
nich budú nasledovať prehliadky tvorcov, ktorí nie sú členmi asociácie a tiež sa predsta-
via sľubné mladé talenty španielskej módnej scény, a to v rámci prehliadky známej ako
EGO. Ak teda budete na konci augusta a začiatkom septembra v Madride, určite si túto
akciu nenechajte ujsť. Ak by ste sa na prehliadky nedostali, nemusíte byť sklamaní,
módne kreácie v plnom nasadení čakajú na vás aj na medzinárodnej módnej výstave
SIMM, ktorá sa koná v skoro v rovnakom termíne – 1.-3. 9. 2012. 

Kolotoč módnych prehliadok     
SICH

Priaznivý vývoj v obsadenosti plochy pre tento
ročník vidí organizátor, spoločnosť IFEMA, aj
v marketingovej kampani, ktorej súčasťou bol aj pro-
gram založený na rôznych formách finančnej podpo-
ry, ktorá pre vystavovateľov predstavovala úspory
nákladov až do výšky 10%. „Dúfame, že tento pod-
porný program bude aj naďalej zvyšovať záujem
o účasť na veľtrhoch,“ vyhlásil Francesco Malatesta,

riaditeľ MODACALZADO a IBERPIEL. „Veľký počet spoločností, ktoré sa zúčastnia
tohto ročníka využilo priaznivé finančné podmienky na účasť, a tak budú môcť na
oplátku využiť množstvo výhod, ktoré im prezentácia na veľtrhoch ponúka, ako
napríklad posilnenie imidžu značky, rozšírenie portfólia tuzemských i zahraničných

zákazníkov a v neposlednom rade je to aj rozšírenie obchodných kontaktov
a spoznanie nových, zahraničných trhov“, dodáva Francesco Malatesta.   

Medzi spoločnosťami, ktoré potvrdili svoju účasť sú aj tradiční vystavovatelia ako
napr. Chie Mihara, Robert Clergerie, Pura López, Pons Quintana, Hommers, Magrit,
Martinelli, Hispanitas, Wonders, Fluchos, Gioseppo, Joma, Callaghan a Sendra Boots.

Všetky tieto mená sú zárukou vysokej kvality, dizajnu a neustálej inovácie
v španielskom obuvníckom priemysle. Okrem nich sa na MODACALZADO a IBERPIEL
predstavia aj značky, ktoré sa veľtrhu zúčastnili v minulom ročníku po prvýkrát a svoj
návrat s kolekciami na jar a leto 2013 hlásia aj teraz. Spomenúť môžeme Desigual,
Hoss Intropia, Coronel Tapiocca, Privata and Mephisto, ktoré sú vďaka svojim unikát-
nym, moderným a svojským produktom vecou prestíže nielen v samotnom Španiels-
ku, ale aj za jeho hranicami. 

Onedlho sa začne veľtrh GDS 
ZDROJ GDS, SPRAC. DV

GDS očakáva viac ako 800 vystavovateľov z vyše
30 krajín. „Koncept veľtrhu je zameraný celkom na
potreby návštevníkov. Ponúka produkty pre rôzne život-
né štýly a zároveň atmosféru, ktorá poskytuje dostatoč-
ný priestor na inšpiráciu,“ hovorí Kirstin Deutelmoserová,
riaditeľka veľtrhu GDS. 

Návštevníci sa môžu tešiť v jednotlivých sekciách aj
na nových vystavovateľov, či už ide o streetstyle, šport
alebo detskú obuv. V sekcii Premium to budú napríklad
dvaja noví francúzski vystavovatelia, sekcia White Cubes
zaujme nórskymi značkami alebo americkou značkou
s kvalitnými korkovými sandálmi. V sekcii Premium budú
už po štvrtý raz vystavovať v jednej zóne firmy z Veľkej
Británie.

Stále viac a viac firiem venuje pozornosť otázkam

ekologickej produkcie. Podľa nemeckého prieskumu
kupujú cielene dvaja z troch spotrebiteľov v Nemecku
produkty, ktorých výroba čo najmenej zaťažuje životné
prostredie. Tomuto trendu aj primerane zodpovedá počet
vystavovateľov na GDS, ktorí tejto téme podriadili svoju
produkciu. 

Sekcia Design Attack je srdcovkou organizátora veľtr-
hu.  Na očakávanej 17. edícii bude na scéne predstavujú-
cej prístav pod názvom „Aqua Marina“ prezentovať svoje
kolekcie okolo 10 mladých dizajnérov. Atmosféru prísta-
vu bude dopĺňať mnoho detailov, ktoré spolu vytvoria
naozaj spektakulárnu stmosféru. Ešte by bolo vhodné
upozorniť na samostatnú prehliadku venovanú 35-ročnej
účasti talianskych vystavovateľov, medzi ktorými bude
tiež niekoľko nováčikov. 

Spolu so spomínanými seminármi a prednáškami
bude jesenné vydanie veľtrhu GDS určite bohatou inšpi-
ráciou pre každého návštevníka. Preto netreba váhať
a už teraz sa záujemcovia môžu zaregistrovať cez
www.gds-online.com alebo www.globalshoes-online.com.

Veľtrh bude trvať do 7. septembra.
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Ledva sa skončila jarná časť obuvníckych veľtrhov GDS a Global Shoes, už sa blíži ich jesenná časť.
Düsseldorf je pripravený privítať 5. septembra tohto roku medzinárodnú obuvnícku brandžu s kolekciami
obuvi na jar a leto 2013, rozdelenými do 11 tematických sekcií. K tomu sú, ako vždy, pripravené
módne prehliadky, semináre a prednášky. Navyše aj množstvo nových vystavovateľov a inšpirácií,
nevyhnutných pre ďalší rozvoj podnikania. 

Francesco Malatesta

Do začiatku ďalšieho ročníka španielskych medzinárodných veľtrhov obuvi a koženej galantérie Modacalzado a Iberpiel sú
ešte takmer dva mesiace a organizátor ohlásil už 90 percentnú obsadenosť výstavnej plochy. Očakáva sa účasť viac ako 600
značiek, ktoré od 22.-24. septembra na výstavisku Feria de Madrid predstavia svoje kolekcie na sezónu jar a leto 2013.

SICH, FOTO:KAC

Madrid vás obuje do letnej sezóny 2013
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Letos veletrh přilákal přes 4 600 nákupčích z celého
světa. Po celou dobu veletrhu se konaly přehlídky světo-
vých i místních módních návrhářů. Velkým lákadlem byla
nepochybně přehlídka kolekce hongkongského designéra
Ika Butoniho s názvem AFRIQUE. I další návrháři z Číny,
Singapuru nebo Taiwanu představili své kolekce
v různých halách veletržního areálu. Líčení a úprava vlasů
byla prezentována značkami MAC Cosmetics a Tigi.  

Veletržní areál se nachází na ostrově Hongkong, pří-
mo v centru města. Návštěvníci tak mohou skloubit své
pracovní povinnosti s prohlídkou města a vychutnat si je-
ho jedinečnou atmosféru.

Svoji kreativitu předvedli i mladí talenti z Hongkongu,
kteří soutěžili o ocenění "EcoChic Design Award Hong

Kong 2012". Jedním z pilířů doprovodného programu pro
Mezinárodní veletrh Fashion Week byly i odborné seminá-
ře. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo "Snižování textil-
ního odpadu skrze udržitelný design". 

Letošní Fashion Week byl opět tématicky rozdělen do
několika zón. Mezi nejvyhledávanější patřili: Galerie zna-
ček, Svatební a večerní šaty, Denim Arcade, Kojenecké
a dětské oblečení, Spodní prádlo a plavky nebo také Svět
módních doplňků. 

„Hongkongský Fashion Week vždy představí nejnověj-
ší trendy ze světa módy a styly, kterými se budou řídit
spotřebitelé v celé Asii," dodává Ing. Kateřina
Zapletalová, ředitelka kanceláře Hongkongské obchodní
rady.

I letos nabídla Hongkongská obchodní rada novým 
návštěvníkům veletrhu možnost využití sponzorované
ubytování ve vybraných hotelech. Pro pravidelné návštěv-
níky byla již tradičně určena nabídka slev na hotelech.
Všem zájemcům je zdarma nabídnuta služba vyhledání
obchodního partnera přímo na veletrhu.

KONTAKT PRO ČR A SR:
Pobočka HKTDC pro Českou republiku a Slovensko, 

e-mail: prague.consultant@hktdc.org, tel.: 00420 233 323
514. Na této adrese lze získat informace o sponzorova-
ném ubytování, příspěvku na dopravu, slevách na hote-
lech a vstupenky na veletrh zdarma. 

Viac foto na www.modarevue.com.

Veletrh pánské módy a jeho satelitní aktivity na téma street, young, sport a outdoor
konfekce fungují ve Florencii pod souhrnným názvem PITTI IMMAGINE UOMO už více
jak 40 let. Jeho tématické obsazení věrně kopíruje stále se měnící potřeby současného
životního stylu a požadavky jednotlivých zájmových skupin. Přesto si veletrh zachovává,
navzdory nelehkému krizovému období, svou tvář a vysokou kvalitu nabízených produk-
tů i výstavní kultury, která tématicky podbarvuje nabízené výrobky. Letošní červnová edi-
ce byla 82., čili žádné kulaté ani hranaté výročí a přesto neubyli ani výstavní plochy ani
návštěvníci.

Každá edice veletrhu je námětově podbarvena a téma té letošní bylo věru neobvyklé.
WONDERFOOD nebo-li zázračný pokrm byl mottem akce s jistou dávkou nadsázky. Na
ploše nádvoří před hlavním pavilonem byla nainstalována neobvyklá kulisa – pytle se zá-
kladními produkty – rýží, kukuřicí, zrní, hrachu, fazolí se míchaly se snopy sklizených plo-
din. Nad tím vším se vznášeli strašáci. Byly to figuríny oblečené do oděvů vystavovatelů,
kteří přistoupili na hru pořadatelů a podíleli se na humorném divadle. A aby toho nebylo
málo, z reproduktorů švitořila a řvala hejna ptáků. 

Ale vraťme se k módě!  Byla letní, vzdušná, barevná, optimistická a krásná. Podřídila
se pohodlí nositelů, využila lehké materiály na bázi přírodních i chemických

a syntetických vláken, přinesla nové úpravy. Formy a typy ponechala bez výrazných
změn, soustředila se především na rafinované detaily a samozřejmě skladbu celku.

Klasika: absolutně vévodí měkké, velmi lehké sako, které je nekonstruované, ale ješ-
tě zachovává krejčovské linie. Je výsledkem moderních technologií, které navazují na do-
konalé řemeslo. Tkaniny mají speciální prací úpravy, kdy výsledkem je lehce obnošený
vzhled. Doplňkem jsou barevné lehounké bavlněné košile se vzory proužků, kostiček
i tisků a celá řada typů pohodlných kalhot od těch klasických rovných, ovšem nošených
s ohrnutými spodními okraji, po krátké ke kolenům. Tílka, trička, polokošile mají také vy-
bledlý charakter a řadu vtipných drobných detailů. Barva je tu všudypřítomná, ale působí
jako fata morgána nad horizontem oceánu – přefiltrovaná a jakoby za závojem. Žlutá, li-
metková, zelená, červenooranžová, modrá a čistě bílá jsou jejími hlavními představiteli
vedle přírodních neutrálních tónů.

Neformální typy: vévodí surfařská kultura kalifornských pláží s retro náladami 50.
a 60. let současně s inspirací z hawaiských ostrovů a mixem různorodých etnik. Další té-
ma je vojenská elegance a pracovní oděvy, jiné představuje pánské vášně, navazujíce na
oblíbené hobby a sporty, poslední je HI-TECH, které změní naše životy. Jedná se předev-
ším o funkční formy a novodobé materiály, které přetvoří skladby šatníků od základu.

První červencový týden v Hongkongu patřil světovým návrhářům, módním značkám a prvotřídnímu designu. Letošní 19. ročník mezinárodního hongkongského
veletrhu Fashion Week, pořádaného Hongkongskou radou pro rozvoj obchodu, se uskutečnil ve dnech 3. až 6. 7. v hongkongském konferenčním a výstavním centru.                

Hong Kong Fashion Week udáva směr 

ZÁZRAČNÉ POKRMY NA PITTI UOMO
Veletrh pánské módy, červen 2012

KZ, FOTO: HKTDC

EXPO RIVA SCHUH, RIVA DEL GARDA, 16.-19.6.2012, RIVA DEL GARDA/MOK, FOTO ARCHÍV

D–CLUB

Medzi odborníkmi o obchodníkmi s obuvou stále viac vyhľadávaná výstava Expo Riva Schuh v talianskom Riva del Garda má za sebou 78. etapu. Príležitosť zoznámiť sa
s bohatými a pestrými kolekciami na jar a leto 2013 využilo 10 686 návštevníkov. Na celkovej ploche 32 000 m², zahrňujúcej nielen priestory výstaviska, ale tiež
Kongresového centra a okolitých hotelov tohto atraktívneho turistického mesta, predstavilo najhorúcejšie ponuky 1244 vystavovateľov, z ktorých bolo 893 zo zahraničia. 

Roberto Pellegrini, prezident iniciátora podujatia Riva
del Garda Fierecongressi, neskrýval spokojnosť: „Okrem
dosiahnutých čísel nás teší množstvo úspešných objed-
návok. Aspekt uzatvárania obchodu zostáva základnym
článkom Expo Riva Schuh. Kto sa rozhodne zúčastniť sa
ho, robí to s vedomím, že na tejto výstave sa získavajú
konkrétne kontakty a rodia sa konkrétne možnosti.
Snažíme sa vytvoriť podnety na posilnenie týchto dvoch
dôležitých faktov. Postarať sa o služby na požadovanej

úrovni znamená vytvoriť firmám ideálne podmienky
a prispieť k ich úspešnej prezentácií.” Z výsledkov
a hodnotení vychádzajú na svetlo neprehliadnuteľné sku-
točnosti, vykresľujúce i aktuálny stav obuvníckeho trhu
v celosvetovom meradle. Jednou z najevidentnejších je
návrat nákupcov zo vzdialenejších krajín, najmä z USA,
čo znamená opätovnú orientáciu na nákup v Európe nie-
len z dôvodu výhodných cien, ale najmä vďaka ponuke
zahŕňajúcej v globále víťazný mix. Pozitívne prekvapila aj

účasť z Japonska a zvyšujúci sa záujem obchodníkov
z Ruska. Júnové vydanie Expo Riva Schuh zaznamenalo
tiež ďalší rast silne medzinárodného charakteru výstavy,
inauguráciou nového pavilónu Indie so 132 zúčastnený-
mi výrobcami. Ako sme mali možnosť osobne zistiť, pre
väčšinu týchto firiem, schopných garantovať nielen vyso-
kú produktivitu, ale aj kvalitu materiálov využitých
z lokálnych zdrojov, zostáva európsky trh kľúčovým od-
berateľom. 

Vitalita a silný medzinárodný charakter 



NENECHTE SI UJÍT NEJV TŠÍ 
P EHLÍDKU MÓDNÍCH ZNA EK, 
NOVINEK A TREND  V R 
A NA SLOVENSKU!

•  Více jak 500 zna ek a vystavovatelé
ze 14 zemí v pavilonech P a F.

•  4× denn  nové kolekce pro jaro–léto 2013 
na módních p ehlídkách STYL SHOW 
a LINGERIE & BEACHWEAR SHOW.

•  POWER OF DESIGN – exkluzivní módní 
p ehlídka kolekcí úsp šných
evropských návrhá .

•  MAGIC BERRIES – jedine ná p ehlídka 
spodního prádla a plavek na sezonu
jaro–léto 2013.

•  Workshopy a seminá e.

•  COSTUME IN HISTORY – výstava 
dámských historických kostým .

VYUŽIJTE ZVÝHODN NÉ VSTUPNÉ 
A P EDREGISTRUJTE SE.

Více informací na www.styl.eu
nebo www.kabo.cz. 

19–21/08/2012



CAPPON,s.r.o. 
Bystré 359
094 34 Bystré
Prevádzka: Vajanského 11
 984 01 Lučenec 
++421 915 574 027,
++421 905 357 980 - obchodný zástupca 
p. Sabolík 
cappon@zoznam.sk
www.cappon.com.tr, www.bluepetrol.com.tr, 
www.rodrigo.com
veľkoobchod s dámskou voľnočasovu módou,                                                                       
zástupca zn. RODRIGO a BLUE PETROL 

STYL, pavilón P, stánok č. 223

CARISMA – MOHAČ,  s.r.o.
Račianska 33
831 02 Bratislava
++421 948 077 742 
++421 948 077 749
carisma@mohac.sk
www.carisma-shop.sk
maloobchod – veľkoobchod so spodným 
oblečením zn. BELINAY

STYL, pavilón P, stánok 142

C.D.Come,  spol. s r.o.
Francisciho 726/11-2
 971 01 Prievidza
++421 46 543 02 84, 543 92 70
email: cdcome@gmail.com
www.deky.sk

STYL, pavilón P, stánok 518 

EURA Slovakia s.r.o.
Dukelských hrdinov 4/7852
960 01 Zvolen
++421 907 703 703 
email: eura@eura.sk
www.košele.eu
výhradný zástupca nemeckých a švajčiarskych 
dámskych a pánskych značiek

STYL, pavilón P, stánok 217

eurOKontakt s.r.o. (logo)
Sládkovičova 9 
974 05 Banská Bystrica
+421 48 471 05 01
+421 48 416 41 90
www.inbag.sk, www.eurokontakt.sk
predaj a distribúcia značkovej cestovnej, 
manažérskej batožiny a cestovných doplnkov
Zastupujúce značky: Wenger, mano, 
Samsonite, Hedgren.

KABO, pavilón F, stánok 110

Gukotex privat, s.r.o. 
Družby 35
974 04  Banská Bystrica
++421 48 41 31 129, 41 38 898
++421 907 878 235
gukotex@gukotex.sk
www.gukotex.sk
Konštrukcie strihov v CAD, stupňovanie a polo-
hovanie strihov, šitie modelov na výstavy

STYL, pavilón P, stánok 242

Hujo František 
013 61 Kotešová 424
++421 903 522 920
email: info@hujo.sk
www.hujo.sk

KABO, pavilón F, stánok 45

Chic Fashion s.r.o. 
S. Jurkoviča 1203/20
905 01 Senica
++421 902 113 717
chicfashion.sk@gmail.com
www.chicfashion.sk
VO s exkluzívnou dámskou módou, 
zástupca zn. Santa Carla, Senessa 

STYL, pavilón P, stánok 12

Icatex
Helena Bódisová
Lúč na ostrove č.1
930 03  Kráľovské Kračany
++421 905 258 485
icatex@centrum.sk

STYL, pavilón P, stánok 514

Jamel Fashion, s.r.o.
Štefánikova 1067/74
029 51 Námestovo
jamel@jamel-fashion.com
www.jamel-fashion.com

STYL, pavilón P, stánok 202

JOVETA - Jozef Púchy
S. Chalupku 22
 972 01 Bojnice
++421 905 320 353
info@joveta.sk
www.joveta.sk

STYL, pavilón P, stánok 268

Mag Móda Plus
PhDr. Zlatica Magátová
Farského 20
851 01  Bratislava
++421 905 468 713
magmil@pobox.sk
www.magmoda.sk

STYL, pavilón P, stánok 231

Marco MORALLI, s.r.o.
Školská 104/8
020 01 Dolné Kočkovce
++421 42 44 647 19
marco.moralli@gmail.com

STYL, pavilón P, stánok 257

MELM
Eva Švrčková
Vávra Šrobára 6
927 01  Šaľa
++421 903 449 630
++421 31 77 06 706 
melm-sala@melm-sala.sk 
www.melm-sala.sk
Výroba detského oblečenia 

STYL, pavilón P, stánok 521

Navštívte expozície sloven
na jubilejnom 40. ročníku m



Móda revue – odborný módny 
časopis a i-magazín
Expa group, s.r.o.
Magurská 16
831 01  Bratislava
++421 2 5479 2044, 5479 2045
++421 908 750 919
info@modarevue.com
www.modarevue.com

STYL, pavilón P, stánok 18

NELLA T, s.r.o     
Mariánska 8, 94901 NITRA
++421 903 407 314
++421 903 667 935
nellatop@nellatop.sk 
www.nellatop.sk
veľkoobchod  s  textilom, pletená móda - 
značka KARTNER

 STYL, pavilón P, stánok 205 

O.C. - MARÍNA, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. č. 1
029 01 Námestovo
++421 43 552 16 71
marketing@ocmarina.sk
www.ocmarina.sk

STYL, pavilón P, stánok 09A

OMEGA - Vladimír Marguš 
Košecká 28/17
 019 01 Ilava
++421 42 44 65 870
omegailava@stonline.sk

STYL, pavilón P, stánok 213

ORVAKO - Juraj Oravec
Alexyho 2700
955 03 Topoľčany
++421 907 775 390
ajamoda@stonline.sk
www.ajamoda.sk

STYL, pavilón P, stánok 227

Pejato, s.r.o.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
++421 2 443 71 212 
pejato@pejato.sk
www.pejato.sk

STYL, pavilón P, stánok 414

Protetika, a.s.
Bojnická 10
823 65 Bratislava
++421 2 444 51 833 , 444 51 859 
marketing@protetika.sk
www.protetika.sk

KABO, pavilón F, stánok 5

PSKA, s.r.o. 
Na Priehon 10
949 05 Nitra
++421 37 741 27 84
++421 905 612 369
info@pska.sk
www.pska.sk

Polo Trade s.r.o.
Stará Vajnorská 15
831 04 Bratislava
++421 2 444 53 235
katarina@polovelkoobchod.sk
www.polovelkoobchod.sk

STYL, pavilón P, stánok 510

Praktik móda – 
Schillerová Agnesa
Borová 18/E4/2
010 01  Žilina
agissza@gmail.com

STYL, pavilón P, stánok 203

Redamo - Peter Popovič 
Blumentálska 7
811 07 Bratislava
++421 905 607 801
peter6324@gmail.com
www.bizuteriapeter.sk

STYL, pavilón P, stánok 423

SHAMIRA, s.r.o.
Masarykova 16 
Prešov 080 01 
++421 905 319 073 
++421 905 941 608 
shamira@shamira.sk 
www.shamira.sk 
Výroba dámskej konfekcie

STYL, pavilón P, stánok 245

Slovenská obchodná 
a priemyselná komora
Trenčianska regionálna komora 
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
++421 32 652 38 34, 652 52 75
sopkrktn@sopk.sk
www.tn.sopk.sk
služby pre podnikateľskú sféru; odborná 
sekcia textilného, odevného, kožiarskeho 
a obuvníckeho priemyslu

STYL, pavilón P, stánok 204

SOŠP Trenčín
Veľkomoravská 14, 911 34  Trenčín
++421 32 652 81 38

STYL, pavilón P, stánok 206

Saltra, s.r.o.
Duklianská 3516, 085 01 Bardejov
++421 905 346 414
saltra@mail.t-com.sk

KABO, pavilón F, stánok 107

Styl collection
Bianka Dzurišová, Moyzesova 32
034 01 Ružomberok
++421 44 432 75 11 
stylcollection@centrum.sk

STYL, pavilón P, stánok 266

STYL - MODA, spol. s r.o.
A.Hlinku 20, 971 01 Prievidza
++421 46 542 12 39
stylmoda@zoznam.sk
www.stylmoda.sk

STYL, pavilón P, stánok 116

Subliprint s.r.o.
Čachtická 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
++421 32 77 130 69
subliprint@subliprint.sk
www.subliprint.sk

STYL, pavilón P, stánok 15

VINMART distribution, s.r.o.
Svätoplukova 5, 821 08 Bratislava
++421 948 262 267
fi lipovicova@vinmart.sk

KABO, pavilón F, stánok 37

venských vystavovateľov 
u módnych veľtrhov STYL a KABO
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NOVÉ ZNAČKY A KOLEKCE
Na 40. ročníku veletrhů STYL a KABO se obchodníci

mohou těšit na novinky pro sezonu jaro-léto 2013 nabí-
zené jak tradičními, tak i novými výrobci a dodavateli.
Představí se celkem přes 500 značek ze 14 zemí světa.
Veletrhu módy STYL budou dominovat modely a kolekce
dámského a pánského spodního prádla a plavek.

SVĚTOVOU NOVINKU 
PŘEDVEDE MISS ROKU 2009

Iveta Lutovská, bývalá MISS 2009, která se stala
tváří výrobků českobudějovické společnosti TEXSR,
s.r.o., bude na předváděcím mole v pavilonu P, v rámci
přehlídky LINGERIE & BEACHWEAR SHOW propagovat
župany z unikátního materiálu PROWELL®. Tento mate-
riál je světovou novinkou a svými vlastnostmi předčí stá-
vající výrobky z materiálu froté. Díky novým technologic-
kým možnostem výroby luxusních smyčkových tkanin
vznikl materiál PROWELL®, který má různé vlastnosti na
lícové a rubové straně a lze jej použít na plážové, koupa-
cí, hotelové, wellnesové a fitness textilie. Iveta Lutovská
bude k vidění nejen na mole, ale také v expozici firmy
TEXSR v pavilonu P, kde bude pomáhat s propagací
výrobků z materiálu PROWELL®.

O BOTY JE STÁLE 
VELKÝ ZÁJEM

Ani na veletrhu obuvi a koženého zboží KABO nebu-
dou chybět nové značky a novinky. Poprvé se v Brně
představí  italská značka luxusní dámské obuvi BRUNO
PREMI. Další novinkou bude obuv a kabelky španělské
značky HISPANITAS. Firma HP Čechtín si pro letošní 40.
ročník připravila novinku dětské obuvi - bačkorku vzor
708. Kvalitní a certifikovanou obuv pro nejmenší předsta-
ví další česká firma JONAP. Veletrh KABO je umístěn do
pavilonu F a v rámci doprovodného programu proběhne
v neděli 19. srpna 2012 vyhlášení výsledků 6. ročníku
soutěže mladých designérů obuvi a kožené galanterie
o Cenu Nadace Jana Pivečky a předání ocenění „Česká
kvalita“ a „Žirafa – zdravotně nezávadná dětská obuv".
Výrobce, návrháře a obchodníky s obuví a koženou
galanterií jistě zaujme workshop za účasti českých
a zahraničních předních odborníků z výzkumných ústa-
vů a zkušeben obuvi v Evropě s názvem „Využívání tes-
tování, zkoušení a certifikace obuvi a značek kvality
v zemích EU“.

ČEŠTÍ VÝROBCI NA VELETR-
ZÍCH STYL A KABO V BRNĚ

Jedním z hlavních důvodů návštěvy
obchodníků ze zahraničí na veletrhu 

STYL a KABO je vyhledávání kvalitního českého zboží
a navázání kontaktů s českými výrobci. Na jubilejním 40.
ročníku veletrhů STYL a KABO se představí několik desí-
tek českých výrobců a se svými kolekcemi se budou
ucházet o zájem obchodníků a přízeň odběratelů.  Kvalita
„Made in Czech Republic“ je ve světě známá a v mnoha
případech poráží „levné“ výrobky z Číny nebo Indie.
Právě postupně se měnící trend od kvantity ke kvalitě,

dává českým výrobcům  možnost uspět i na zahranič-
ních trzích našich západních i východních sousedů.
Seznam českých výrobců, kteří se účastní Mezinárodních
veletrhů módy, obuvi a koženého zboží STYL a KABO
naleznete na www.styl.eu .

POUTAVÝ DOPROVODNÝ 
PROGRAM

Kromě seminářů, workshopů a vyhlašování výsledků
soutěží jsou stěžejním lákadlem pro odborné návštěvníky
kontraktační módní přehlídky. Tentokrát se budou na
jediném „obřím“ předváděcím mole v pavilonu P po tři
dny střídat čtyři módní přehlídky. Dvě klasické: STYL
SHOW – módní přehlídky kolekcí dámské a pánské
módy a LINGERIE & BEACHWEAR SHOW –  módní pře-
hlídka kolekcí prádla, plavek, županů a punčochového
zboží a dvě speciální: POWER OF DESIGN – inspirativní
kolekce úspěšných návrhářů z České republiky,
Slovenska, Polska a Německa a MAGIC BERRIES –
kolekce dámského a pánského spodního prádla a plavek
pro sezónu jaro a léto 2013 z USA a Itálie. Třešničkou
na dortu doprovodného programu bude COSTUME IN
HISTORY aneb KOSTÝM - STÁLICE DÁMSKÝCH
ŠATNÍKŮ –  inspirativní výstava modelů kostýmů z 30.-
90. let 20. století z ojedinělé textilní sbírky Muzea města
Brna. Zajímavá bude také retrospektiva BACK IN TIME –
malé ohlédnutí za historií 40-ti ročníků módních veletrhů
STYL a KABO.

JE DŮVOD NAVŠTÍVIT BRNO?
I když ekonomická situace v Evropě a v ČR není zrov-

na v nejlepší kondici, zájem vystavovatelů účastnit se
veletrhů STYL a KABO je stabilní a mírný optimismus při-

nášejí noví vystavovatelé, výrobci a značky, kteří se
srpnových veletrhů účastní poprvé. Obchodníci,
nákupčí, podnikatelé, návrháři a designéři, kteří se
pohybují v módním průmyslu by si určitě návštěvu

jubilejních kontraktačních veletrhů módy STYL
a KABO neměli nechat ujít. Všichni odborní

návštěvníci mohou využít nabídku pořadate-
lů na zvýhodněné vstupné za pomoci onli-
ne předregistrace, která je dostupná na
webových stránkách veletrhů. Pořadatelé

i v srpnu zvolili dny konání na neděli až
úterý od 19. do 21. srpna 2012. 

Podrobné informace o jubilejním 40. ročníku vele-
trhů módy STYL a KABO naleznete na
www.styl.eu nebo www.kabo.cz.

Blíží se jubilejní 40. ročník 
veletrhů STYL a KABO     

Od 19. do 21. srpna 2012 proběhne v Brně na výstavišti tradiční prezentace
módních značek, novinek a trendů pro sezonu jaro-léto 2013 – jediná 
v České republice a na Slovensku.
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Poprvé se v Brně představí: 
• firma Fashion Island – dovozce jihoamerické

luxusní módy, plavek a plážových doplňků světo-
vých značek SAHA, SABZ a PARADIZIA 

• maďarská firma Bamuti poprvé nabídne pro
český a slovenský trh kolekce plavek
a plážového oblečení značek Bahama – zboží
z Karibské oblasti MARIA BARTOS Collection –
plavky na každou postavu 

• zn. MEY - německý výrobce kvalitního spodního
prádla

• novinky uvede i německá firma NATURANA -
největší výrobce prádla a plavek v Evropě 

• společnost MAG móda Plus z Bratislavy poprvé
představí nové modely dámských šatů značky
Dorén Apparel 

• firma Blue Trading Group představí značku GEIS-
HA - dámská móda z Nizozemí, která poprvé vstu-
puje na český trh 

• nové značky dámské konfekce Santa Carla
a Senessa ve své premiéře na veletrhu STYL
předvede společnost Chic Fashion 

• novinky z oblasti bižuterie poprvé představí znač-
ka DOLLY MARTIN – svět exotické krásy

• česká firma FaBOS z Jablonce n. Nisou nabídne
zase štrasovou bižuterii zdobenou komponenty
zn. Swarovski.
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PAISLEY LOOK JE 
TRENDEM PODZIMU
A ZIMY

Podzimní a zimní kolekce vychází přede-
vším z kašmírového vzoru (paisley), tón
v tónu s různými potisky a detaily. Aktuální
paisley look je využitý v případě ležérních
topů s netopýřími rukávy a malými aplika-
cemi na okrajích oblečení. Objevuje se
však například také na náprsních kap-
sách triček s dlouhým rukávem
a s výstřihem ve tvaru písmene
U. Dalším výrazným motivem jsou leo-
pardí potisky v nejrůznějších provede-
ních, například u triček s V výstřihem.
V případě některých halen se leopardí
a paisley vzory objevují také jako celo-
plošní potisky (allover-prints).
Jednobarevné tuniky se stojáčkem jsou
delší, mají náprsní kapsy a vybízejí ke
kombinacím s dalšími částmi oblečení.
Díky speciálnímu materiálu s příměsí poly-
esteru jsou na dotek velice poddajné
a hedvábně jemné.

DENIMOVOU KLASIKU 
DOPLŇUJE MANŠESTR

Pro chladnější zimní dny je určena pletená kolekce
svetrů H.I.S se tříčtvrtečními netopýřími rukávy, nebo
s V výstřihy. Teplé pletené kabátky mají šálový límec
a vyplétaný zimní vzor podobně jako dlouhé rolákové
svetry. V zimní kolekci samozřejmě nesmí chybět deni-
mová klasika. Džínová bunda je doplněna manšest-
rovým límcem a podšívkou s podzimním károva-
ným vzorem. 

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 
OBLEČENÍ SPOJUJE 
POUŽITÍ STEJNÝCH
DETAILŮ

Manšestr je hlavním materiálem také
v případě dámských modelů kalhot
rovného střihu v barvě petroleje
nebo tmavě šedé. Další kalhoty
jsou laděny do vínově červené
a cihlové barvy. Pro podzimní
a zimní kolekci H.I.S je charakte-
ristické opakování jednotlivých detailů, jako výšiv-
ky nebo leopardí vzory na jednotlivých částech
oblečení. Pozornosti neuniknou šedé úzké džíny
s vyšším pasem a leopardím potiskem a sukně se

stejným motivem. Další modely sukní jsou ušité
z denimu v tmavě modré a hnědočerné barvě

s paisley výšivkami na zadních kapsách.
V případě džínoviny jsou aktuální střední

až tmavé odstíny. 

KALHOTY NABÍZEJÍ
ŽENÁM VÝJIMEČNÝ
KOMFORT 

Absolutní hit představují kalhoty
z kolekce „Enjoy your Denim“ se spe-

ciálním střihem. Ten je ideální pro ženy,
které mají štíhlé nohy, ale problematické

partie břicha. Díky vyššímu pasu kalhoty
perfektně sedí a nabízejí ženám zcela výji-
mečný komfort při nošení. Džíny z této
kolekce jsou populární jak mezi obchodní-
ky, tak mezi zákaznicemi. K oblíbené
kolekci „H.I.S Black Edition“ dále přibyly
dvě nové černé varianty kalhotových
střihů „Suzy“, „Mara“. Spektrum veli-
kostí kalhot H.I.S je široké. Zahrnuje
velikosti od 34 do 50 a délky noha-
vic od 29 do 35. Kromě kalhot, tri-
ček, svetrů a bund nabízí H.I.S rov-
něž slušivé dámské sukně. 

H.I.S MYSLÍ TAKÉ NA MUŽE
Oděvní značka H.I.S obléká také muže. Pro letošní

podzimní a zimní sezonu nabízí trendy
linie „Dobrodružství“ a „Divočina“.

Typické jsou košile
s různými nápisy, gra-

fickým potiskem nebo
potisky s motivy různých

fotografií. Kromě toho však v kolekci
najdete také klasické sportovní

a kárované košile. Nabídku doplňují
teplé pletené svetry různých barev
a střihů. Ty se skvěle kombinují s novými
džínovými bundami, pro které jsou typické
tmavošedé manšestrové límce a károvaná
podšívka. Barevná škála kolekce se nese
v barvách podzimu – rezavé, hořčicově

žluté, tmavomodré, tmavozelené a zahrnuje
samozřejmě také odstíny jako šedá, černá

nebo béžová. U džínů je barva nejčastěji střed-
ně až tmavě modrá, což platí i pro kalhoty

z manšestru. 
Další informace najdete na webových strán-

kách www.his-is-back.com.

Kolekce H.I.S pro  
podzim a zimu 2012/13
Petrolejová, vínově červená, cihlově oranžová nebo hořčicově žlutá. Tyto podzimní tóny převládají v nové
dámské kolekci H.I.S pro období podzim a zima 2012/13. Doplňují je klasické šedé tóny a černá. 
Pro nadcházející sezónu nabízí H.I.S také několik atraktivních triček, topů a svetrů s různými variantami
dlouhých rukávů. Absolutní hit představují džíny z kolekce „Enjoy your Denim“ se speciálním střihem.

Začať podnikať v módnej brandži
v dnešnej dobe chce určite dávku
odvahy. Nepochybne dôležitú úlohu
však zohráva skúsenosť, poznanie trhu
i chovanie zákazníka. Práve na to stavila
sympatická majiteľka spoločnosti Chic
Fashion, s.r.o. Terézia Otrisalová.
„S módou som začala podnikať pred
dvomi rokmi, keď som si v Senici otvorila
maloobchodnú predajňu s dámskou
módou. Práve moje zákazníčky mi svojimi
požiadavkami postupne ukazovali to pomy-
selné vákuum na trhu, a tak som sa rozhodla
počúvať, čo si trh pýta. Vsadila som na znač-
kovú tureckú dámsku konfekciu a od začiatku
tohto roka sa naša spoločnosť stala dovoz-
com a distribútorom značiek Santa Carla
a Senessa pre Slovenskú a Českú republiku.“ 

Obe značky patria do portfólia spoločnosti 
ZIRVE GIYIM SAN. TIC.LTD.STI, ktorá bola založená

v roku 1987 v tureckom Istanbule
a pracuje v oblasti dámskej konfekcie
„Ready to wear“ pod značkou ZIRVE
SANTA CARLA. Jednotlivé kolekcie sú

navrhované podľa sezónnych sveto-
vých módnych trendov
s prihliadnutím na požiadavky
zákazníka. 

Spoločnosť Chic Fashion,
s.r.o. tiež pozýva obchodníkov do
novootvoreného showro-
omu s rozlohou
600 m2 na Starej
Vajnorskej ul. 19

v Bratislave, kde
si môžu okrem
spomínaných
značiek vybrať
aj z kolekcií
mladej módy
zn. KIKIRIKI,
ZARGA, pán-
skej módy
LAGOS. Pre

náročných klientov sú v ponuke
kolekcie talianskej značky ROCCO
BARROCCO či prestížnej americ-
kej značky spoločenskej módy
SHERRI HILL. 

Najnovšie kolekcie Santa Carla a Senessa
oboch značiek na sezónu jeseň a zima 2012-13
môžete vidieť na veľtrhu STYL v Brne,
v pavilóne P, stánok č. 012.

www.chicfashion.sk
www.santacarla.com.tr

Vsadili 
na kvalitu
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BRATISLAVA
Príkladom je počínanie spoločnosti Penta Investments

pri projekte Bory Mall. S jeho výstavbou sa malo pôvodne
začať v tomto roku a priniesť 65 tisíc štvorcových
metrov. Jeho výstavbu však mesto odkladá na neurčito.  

V tomto roku tak svoje brány otvorí len multifunkčný
projekt Centrál na Trnavskom mýte od rakúskej develo-
perskej spoločnosti Immocap s retailovou plochou 
36  000 m2 pod vedením ECE. Centrum bude mať aj
značky, ktoré budú mať na Slovensku premiéru.
Z módnych značiek to budú Liu Jo, U.S Plo ASSN,
z obuvníckych to bude značka Aldo. 

Okrem neho bude svoje prevádzky v roku 2012 rozši-
rovať aj najväčšia bratislavská nákupná zóna Avion, kon-
krétne o 4 600 m2 a Ikea o 14 tisíc m2.

Posledných 10-ticíc m2 obchodnej plochy malo pribud-
núť v polyfunkčnom komplexe 3niti. Tu však pôjde skôr
o zábavnú, ako o obchodnú funkciu. Celkovo by tak
v hlavnom meste malo v tomto roku podľa poradenskej
spoločnosti Colliers pribudnúť  60 tisíc m2 obchodných

plôch. Veľké očakávania nemajú ani ostatné kraje
Slovenska.

DRUHÉ NAJVÄČŠIE 
MESTO KOŠICE

Svoje aktivity na Slovensku obmedzuje jeden
z najväčších domácich developerov v oblasti retailu, spo-
ločnosť HB Reavis. Najbližšie k otvoreniu má jeho poboč-
ka v Trenčíne, no najprv sa musí developer dohodnúť 
s miestnou samosprávou. Jeho výstavba by však
v tomto roku nemala začať. 

Ešte nejasnejšia je realizácia Auparku v Ružomberku.
Momentálne je projekt „zmrazený.“ Dôvodom je najmä
slabá ochota nájomcov expandovať do ďalších miest
Slovenska. V súčasnosti tak HB Reavis svoje plány orien-
tuje najmä na Poľsko a Českú republiku. Poslednou zreali-
zovanou aktivitou spoločnosti na Slovensku je otvorenie
košického nákupného centra Aupark na ploche 36 tisíc
m2 v jeseni minulého roka. Očakáva sa, že pribudne ešte
jedno väčšie nákupné centrum, konkrétne na severe
mesta, smerom k Prešovu. 

Problémom lokality sú však stále nevysporiadané
pozemky. V najbližšej dobe bude preto najväčším retailo-
vým počinom na východnom Slovensku výstavba shop-
ping centra v Poprade pod taktovkou spoločnosti BZ
Group. Projekt s názvom Horse Poprad prinesie 20 tisíc
m2 obchodných plôch. Výstavba sa začne v tomto roku.
Centrum by malo otvárať brány na jeseň 2013. Ale
i výstavba tohto centra bola už niekoľkokrát avizovaná,
takže dôvera nájomcov je nízka. 

STREDNÉ SLOVENSKO
Na strednom Slovensku sa začiatkom júna tohto roku

otvorilo nákupné centrum Europa Shopping Centre Zvolen
(24 tisíc m2), developerom je spoločnosť VAV Invest. Ďal-
šou aktivitou tejto spoločnosti je aj výstavba nákupného
centra v Leviciach, s predajnou plochou 15 tisíc m2.
Brány by malo otvárať na jeseň 2013. VAV Invest bude
rozširovať aj nákupné centrum v Banskej Bystrici.
Výstavba druhej etapy tunajšej „Europy“ začne na jar
2014 a prinesie 16 tisíc m2 obchodných plôch.

SHOPPING CENTRÁ NA SLOVENSKU
– ČAS SKROMNOSTI 
ZDROJ: PROJECT & PROPERTY

Najlepšie roky má výstavba nákupných centier v krajine pod Tatrami už za sebou. Dôvodom je presýtenosť trhu, ale aj slabá kúpyschopnosť, okrem Bratislavy,
i keď ani tu nie je situácia najoptimálnejšia.   

Podiel ľudí, ktorí na Slovensku vlastnia
vernostnú kartu, je asi o pätinu vyšší
v porovnaní so susednou Českou
republikou. Zatiaľ čo na Slovensku
vlastní vernostnú kartu takmer 90
percent Slovákov, u našich západných
susedov je to 70 percent. Ľudia na
Slovensku vlastnia v priemere štyri vernostné
karty a tri nosia so sebou v peňaženke. V Českej repu-
blike je ich počet o niečo nižší. Ľudia tam vlastnia
v priemere tri vernostné karty a dve majú pri sebe.
Najčastejšie ide o karty obchodných reťazcov, kde ľudia
nakupujú najčastejšie. Vyplýva to z prieskumu spoloč-
nosti GfK, ktorý sa realizoval v marci 2012 na vzorke
1300 respondentov vo veku 15 až 65 rokov na
Slovensku (650) a v Českej republike (650).  

V posledných troch rokoch firmy na Slovensku aj
v Českej republike významne investujú do interakcie so
zákazníkom vo forme budovania lojálnych programov.
Dobre nastavený vernostný program významne zvyšuje
sympatie k značke a motivuje zákazníka k častejším
návštevám predajného miesta. Až 85 percent vlastní-
kov vernostnej karty v Českej republike a na Slovensku
uviedlo vyššiu frekvenciu nákupov u poskytovateľa
klubu a odhodlanosť uňho aj naďalej nakupovať. Od
vernostných programov ľudia v oboch krajinách očaká-
vajú hlavne zľavy a nižšie ceny. Zaujímavé sú pre nich

aj programy, kde sa zbierajú body, vracajú sa
peniaze z nákupu, poskytujú zľavové kupó-
ny a rôzne darčeky. Najobľúbenejšie sú

práve tie programy, kde je ponuka zaujíma-
vých výhod široká, kombinovateľná
a časové obmedzenie benefitov nie je príliš
limitujúce. 

Zaujímavým zistením prieskumu je, že napriek tomu,
že členovia klubu sa cítia byť dostatočne informovaní,
až tretina vlastníkov lojálnych kariet nie je spokojná
s výhodami, ktoré im členstvo v klube ponúka. Zároveň
asi tretina ľudí v oboch krajinách má pocit, že firma,
kde sú členmi vernostného klubu, sa o nich dostatočne
nestará. Rovnaký podiel ľudí s vernostnou kartou
dokonca nepozná konkrétne benefity členstva v klube.
„Pochopenie, a teda využívanie členstva je dnes kompli-
kované napríklad zložitými podmienkami alebo príliš
častým kontaktom členov s rôznymi, najmä necielenými
výhodami. Budúcnosť lojality je dnes úplne v rukách
firiem, tie musia prispôsobovať svoju ponuku, komuni-
káciu a kvalitu predaja potrebám zákazníka,“ hovorí
Martin Mravec, generálny riaditeľ GfK Czech & GfK
Slovakia. 

Na Slovensku je vlastníctvo vernostnej karty rozšíre-
nejšie. Okrem iného je to spôsobené aj tým, že na
Slovensku má rozšírený vernostný program viac
obchodných reťazcov, kde ľudia nakupujú najčastejšie. 
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Levi´s – pokles 
tržieb v Ázii i Európe 
ZDROJ: PAMBIANCONEWS, SPRAC. SICH

Významný líder
v džínsovej móde, spo-
ločnosť Levi Strauss &
Co zaznamenala
v druhom kvartáli tohto
roku, ktorý bol dátumo-
vo uzavretý k 27. máju
2012, silný pokles
v predaji svojich výrob-
kov. Spôsobil to najmä
pokles predaja v Ázii
a prebiehajúce depre-
sívne maloobchodné
prostredie na európ-
skom trhu. V druhom
štvrťroku predstavoval
čistý zisk spoločnosti 13 miliónov dolárov, čo je o 8
mil. dolárov menej v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku. „Je zrejmé, že tzv. ekonomický proti-
vietor je stále silnejší“, povedal prezident Levi Strauss
& Co, Chip Bergh. „Zatiaľ čo naše podnikanie zazna-
menalo nárast na americkom kontinente, a to aj
vďaka rozsiahlej sieti našich vlastných maloobchod-
ných predajní, Európa pre nás zostáva naďalej veľ-
kou výzvou a ako fakt prijímame aj skutočnosť, že
prvýkrát po dvoch rokoch nám klesol predaj v Ázii“,
dodáva Chip Bergh. 

Dobre nastavené vernostné programy
získavajú verných zákazníkov
ZDROJ: GFK SLOVAKIA

Chip Bergh
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Módna značka CCC vstúpila na český trh v roku 2005,
vlani prekročila hranicu 50 predajní a teraz ich má už 55.
Tento rok plánuje ďalší rast a počíta aj s nasledovnou expan-
ziou. Do konca tohto roka plánuje dosiahnuť počet až 60 pobo-
čiek. V roku 2011 sa v predajniach CCC v ČR predalo 
1 200 000 kusov obuvi, čo bolo o 35% viac ako v roku 2009.

Oproti roku 2010 rastie rovnako aj obrat, kedy ho spoloč-
nosť dosiahla vo výške 424 miliónov CZK (17 242 782 €)
a celková suma k 31. 12. 2011 sa zastavila na sume cez 546
mil. CZK (22 204 148 €). S rastom počtu predaných kusov
rastie aj počet predajní a celkovej plochy. V súčasnej dobe dis-
ponuje CCC viac ako 17 tisícimi metrami štvorcovými predaj-
ných plôch.

„Všetky predchádzajúce ukazovatele svedčia o pozitívnom
vývoji a expanzii spoločnosti a značky,“ hovorí Roman
Puchala, konateľ CCC Boty Czech. „Čo je ale dôležité, v roku
2011 sme sa dostali tiež po prvýkrát do výrazného zisku, a to
26,4 milióna CZK (1 073 607 €),“ dodáva Roman Puchala. Spoločnosť nezaspáva na
vavrínoch a ďalej rozširuje sortiment. Novo prichádza s kolekciou štýlových kabeliek,
koženej obuvi pre deti a tiež so športovou obuvou.

CCC investuje aj do marketingu. Pre tvár kolekcie jeseň/zima 2012 si vybrala známu
českú modelku, nositeľku titulu Miss World, Taťánu Kuchařovú. Tvár Taťány Kuchařovej
využije v rámci propagácie nielen v ČR, ale aj na Slovensku, kde spoločnosť otvorila
svoju prvú tohtoročnú prevádzku 30. marca v bratislavskom obchodnom centre
Danubia. Pod hlavičkou spoločnosti CCC OBUV SK s.r.o  otvorila tiež svoje pobočky
v Nitre, Žiline a Spišskej Novej Vsi. Vo svojej expanzii bude naďalej pokračovať
a v auguste plánuje rozšíriť svoju sieť o Košice, kde budú otvorené až dve pobočky.

Obchodná stratégia CCC je založená na princípe "house of brands", ktorý spočíva na
predaji mnohých značiek pod jednou strechou. V drvivej väčšine sa však predaj usku-
točňuje pod vlastnou značkou (Lasocki, Clara Barson). 

Predajne CCC sa nachádzajú vo veľkých a stredne veľkých mestách (nad 30 tisíc
obyvateľov) a sú umiestnené vo veľkých obchodných centrách alebo retailových par-
koch, pri dôležitých komunikačných ťahoch v prestížnych mestských lokalitách. Štan-
dardná plocha vlastných predajní je medzi 300-500 m².

Inditex absorbuje 
zvýšenie DPH 
ZDROJ:PAMBIANCODAILY

Španielska vláda oznámila, že od budúceho
roku sa chystá zvýšiť daň z pridanej hodnoty
(DPH) na niektoré tovary a služby, ktoré majú
v súčasnosti nízku sadzbu tejto dane. Španielsky
premiér Mariano Rajoy uviedol,  že zvýši daň
z pridanej hodnoty o tri percentuálne body na 21 percent. Tento krok je súčasťou
rozsiahleho balíka zvyšovania daní a škrtov výdavkov, ktorými chce krajina počas
nasledujúceho dva a pol roka znížiť schodok rozpočtu o 65 mld. eur.    

Španielsko má v rámci Európy jednu z najnižších DPH, a to 18 %, pričom na viace-
ré vybrané produkty platí ešte nižšia, 8% sadzba DPH, či dokonca "superznížená"
sadzba DPH na úrovni 4 %. Revíziu a úpravu dane z pridanej hodnoty smerom nahor
odporučili Španielsku aj Európska komisia a Medzinárodný menový fond. Viacerí analy-
tici považujú výrazné zvýšenie DPH v Španielsku za jediný spôsob, ako môže krajina
stlačiť schodok v rozpočte tak, ako sa zaviazala najmä po tom, ako Madrid požiadal
o úver na záchranu bánk vo výške 100 miliárd eur. Zvýšenie sadzby dane sa logicky
môže prejaviť v náraste cien tovarov a služieb. Zdražia aj ceny odevov a doplnkov zná-
mych španielskych značiek? Plošne sa to povedať nedá, ale kolosálna nadnárodná
spoločnosť Inditex, do portofólia ktorej patria značky Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home a Uterqüe, vo svojej správe uviedla, že je
schopná absorbovať zvýšenie sadzby DPH a zabráni zvýšeniu cien jednotlivých produk-
tových značiek. Udržanie stabilnej cenovej politiky sa tak stáva pre priaznivcov týchto
značiek určite prijateľným riešením.  

CCC obuv expanduje 
TS, MEDIADOM
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V prieskume rezonujú pozoruhodné čísla týkajúce
sa vernosti výstave: medzi distribútormi 79 % z nich
navštívi obe vydania za rok, zatiaľ čo 13,1 % nevyne-
chalo podujatie ani raz. Neprehliadnuteľný je i fakt, že
až 9 návštevníkov z desiatich nepodmieňuje svoje roz-
hodnutie ísť na výstavu  indikáciam trhu, respektíve
aktuálnym stavom predaja. 61,9 %, čo sú takmer dva-
ja z troch návštevníkov, prehlásili, že Expo Riva Schuh
je príležitosťou dostať sa do priameho kontaktu
s dodávateľmi, čo potvrdzuje aj charakter konsolidácie
komerčných vzťahov na tomto podujatí. Mohlo by sa
zdať, že Expo Riva Schuh je už dlhšiu dobu špecificky
orientovaný na obuv, no reálne údaje vyvracajú tento
prepoklad: distribútori špecializovaní výhradne na obuv
sa pohybujú okolo 57 %, zatiaľ čo 29 % sa zaoberá
kabelkami a koženými doplnkami a 14 % oblečením.
Ani v skupine distribútorov, v ktorej sú zahrnuté ob-
chody, malé, stredné a veľké obchodné siete, dovozco-
via a veľkoobchodníci, nechýbajú prekvapenia.
Obchodníci a malé siete s počtom max. 10 obchodov,
ktoré ešte donedávna nepatrili k tradičnej cieľovej sku-

pine výstavy, predstavujú až 21 %. Pre jedného ná-
vštevníka z troch je časový predstih Expo Riva Schuh,
v porovnaní s ostatnými podujatiami sektoru, jedným
z hlavných motívov účasti. Umožní oboznámiť sa
s novými kolekciami a v dostatočnom časovom pred-
stihu si naplánovať nákup. Navyše 15,2 % využíva prí-
ležitosť integrovať do svojej ponuky kolekcie na sezó-
nu, ktorá nasleduje hneď po podujatí, čo sa osvedčuje
ako stratégia oneskoreného nákupu. Analýza údajov
potvrdila aj značné medzinárodné zastúpenie, ktoré 
zostáva jedným z hlavných lákadiel. 82 % prítomných
prichádza z krajín Európskej únie, zatiaľ čo medzi 
10 % sa radia odborníci z Ruska a z Východnej
Európy. Zvyšnú skupinu distribútorov dopĺňa 8 %
z Ameriky a Ázie, dôležitý target pre budúcnosť. Najmä
pre amerických nákupcov je Expo Riva Schuh mostom
k ázijskej produkcii. 

„Myslím si, že v prospech našej výstavy v dnešnej
situácií, keď si mnohé firmy selektujú podujatia, na
ktorých sa zúčastnia, rozhoduje vo veľkej miere vyso-
ký stupeň medzinárodnej účasti. Tu, v Riva del Garda

je možné stretnúť zástupcov naozaj z celého sveta.
Navyše, v porovnaní s ostatnými výstavami, kde často
ide iba o návštevu a upevnenie kontaktov medzi vý-
robcami a distribútormi, tu naopak hovoríme
o konkrétnom obchode. Je to náš silný bod.
V priebehu rokov sa vytvorila veľká stabilita, čo sa tý-
ka návštevníkov, takže i vystavovateľ môže rátať
s efektívnym výsledkom, ak sa rozhodne zúčastniť sa
veľtrhu. No a nákupca má zasa zaručený obrovský vý-
ber výrobkov,“ objasnila povôd úspechu Expo Riva
Schuh Carla Costa. A na čom by sa podľa nej mali
v súčasnosti stavať tieto dôležité kanály trhu nielen
v obuvníckom sektore, ale všeobecne? „Výstavy sa
menia. Dnes to nie je o predaji metrov štvorcových,
ale oveľa viac o schopnosti prevýšiť klasický model
výstavy zavedením mnohých inovácií a progresívnych
aktivít. O to sa snažíme aj my. Ako jeden z posledných
príkladov  môžem uviesť, že Expo Riva Schuh od toh-
to roku umožní návštevníkom oboznámiť sa so všeo-
becnými módnymi tendenciami a nie iba s tými, ktoré
súvisia s obuvou.“

V rámci 78. vydania veľtrhu Expo Riva Schuh boli zverejnené výsledky prieskumu  O.V.E.R.S. 77  (Observatórium návštevníkov Expo Riva Schuh), projektu
s detailným prehľadom typológie zúčastnených, vychádzajúceho z online akreditácie na veľtrh v januári tohto roku. “Výsledky O.V.E.R.S., ktoré zahŕňajú analýzu
vzorky návštevníkov a tiež klasifikáciu vystavovateľov, ponúkli zaostrený záber na podujatie, čím sa potvrdili niektoré už predtým známe skutočnosti, ale hlavne sa
objavili mnohé nové a nečakané aspekty. Tieto budú zohrávať dôležitú úlohu i pri organizácií nasledujúcich vydaní,” vysvetlila Carla Costa, zodpovedná za výstavy
v rámci Riva del Garda Fierecongressi.    

Observatórium obuvi
MOK
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SICH

„Je to veľmi jednoduchý ná-
pad, ale nikde ho zatiaľ nevyrobili.
Bola to náhoda, nechcem zo seba
robiť nejakého Einsteina,“ hovorí
autor myšlienky funkčného župa-
nu Jaroslav Šrajer.

Doba, keď športovci a turisti
nosili na sebe studené, spotené

bavlnené tričká, je už dnes minulosťou. Nahradila ich
funkčná termobielizeň, ktorá je na trhu v rôznych cenových
reláciách od domácich i zahraničných výrobcov. Predstaviť
si však župan, ktorý si po kúpeli oblečiete na mokré telo
a namiesto toho, aby zostal vlhký, vás po chvíli začne hriať
– to už  samozrejmosťou nie je. Aj keď sa to zdá nereálne,
presne takýto materiál už má svojho „vynálezcu“. Je ním
konateľ česko-budejovickej spoločnosti TEXSR, s.r.o. pán
Jaroslav Šrajer. Vďaka pomoci Technickej univerzity
v Liberci vytvoril nové vlákno Prowell, materiál exkluzívne
vyrába Veba Broumov. Spôsobil tým doslova revolúciu
v kúpeľniach.  

Ako ste prišli na nápad vymyslieť „rýchlo schnúci župan“?                                             
J.Š.: V podstate úplne náhodou. Potreboval som si do-

kúpiť vhodnú výbavu na lyžovačku a práve pri  kúpe
funkčného trička mi napadlo, že určite musí existovať mož-
nosť vyrobiť na podobnom princípe aj župan. 

Čím je materiál tak unikátny? 
J.Š.: Oproti všetkým ostatným má jednu úžasnú vlast-

nosť. Keď sa namočí froté župan, voda v bavlne zostane,
nasiakne sa ako špongia a chladí to. Zatiaľ čo Prowell je

slučková tkanina, ktorá má rôzne vlastnosti na lícovej
i rubovej strane. Z vnútornej strany je syntetické mikrovlák-
no, ktoré má schopnosť odvádzať vlhkosť z tela a prepúšťa
ho do vrchnej bavlnenej vrstvy, odkiaľ sa veľmi rýchlo od-
paruje. Po minúte až dvoch už župan hreje. Okrem rýchle-
ho schnutia a hrejivého komfortu je výhodou aj tvarová stá-
losť a nízky objem.

Čo znamená názov Prowell?
J.Š.: Že je to „pro wellness“. To nám tak napadlo. Teraz
trošku váham, či to je ten najsprávnejší názov. Možno, že
pre niektoré krajiny, kam budeme vyvážať, značku zmení-
me. Napríklad pre Francúzsko, aby to neznelo tak anglicky.   

Nebojíte sa, že Vám niekto nápad ukradne?                                                              
J.Š.:  Vybavenie patentu trvá tri roky, čo je problém,

pretože za ten čas by nám to mohol niekto okopírovať,
v súčasnosti teda o ňom rokujeme. Zatiaľ sme zvolili mož-
nosť úžitkového vzoru, čo je rýchlejšie. Samozrejme, že
máme chránenú aj technológiu výroby, rovnako ako aj
značku Prowell.  

Dizajn zabezpečujete u vás v spoločnosti alebo ste siahli po exter-
nej spolupráci?       

J.Š.: V podstate využívame obe možnosti. Služby zná-
mych návrhárov vyhľadávame zvyčajne jednorazovo pri
našich prezentáciách na módnych prehliadkach.
Samozrejme, aj vo firme máme vývoj a dizajn, zväčša sa
mu venujú šikovní vysokoškoláci pod taktovkou našich od-
borníkov. Keďže sme malá spoločnosť, v podstate sa
u nás každý rozumie tak trochu do všetkého.           

Vaša spoločnosť dodáva uteráky, posteľnú bielizeň, župany
a ďalší tovar predovšetkým do hotelov. Aká je vaša spolupráca
s veľkoobchodnými reťazcami?  

J.Š.: Voľakedy sme dodávali do veľkých obchodných
reťazcov, dnes už len sporadicky. Stalo sa, že partner ob-
jednal napríklad výrobu určitého produktu na päť rokov
a potom to stopol, zamenili nás za iného dodávateľa. Čo
sa týka dodávky do malých obchodov, v minulosti nám
ich odber tvoril jednu tretinu zisku. Dnes však už mnoho
z nich neexistuje. Aj preto sme začali s výrobou luxusnej-
šieho výrobku, ktorý nebude tzv. masovou záležitosťou. 

Aká teda bude cena pre koncového zákazníka? 
J.Š.: Samotná výroba jedného metra Prowelu nie je

vôbec lacná záležitosť. Pre začiatok sme stanovili maloob-
chodnú cenu županu na 2 799,- Kč (109,- EUR).
Veľkoobchodná cena bude samozrejme nižšia.

Myslíte, že vzhľadom k cene bude o župany Prowell záujem aj
v hoteloch?                        

J.Š.: Myslím, že lepšie hotely a wellness zariadenia
tento produkt určite uvítajú. Tie zariadenia, ktoré obracajú
každú korunu však pravdepodobne zostanú pri klasic-
kých županoch. 

Prezentovali ste tento doslova revolučný produkt už aj na neja-
kých svetových výstavách?         

J.Š.: Chodievali sme pravidelne na svetovú výstavu do
Frankfurtu. Ibaže problémom takýchto výstav je, že ide o,
dá sa povedať,  špionážne výstavy. Takže tu Prowell
predstavíme, až keď bude „zabehnutý“. V každom prípa-
de, sme však privítali možnosť predstaviť Prowell na do-
mácom trhu – na brnianskej výstave STYL, 19.-21. 8.
2012, kde sa budú môcť obchodníci zoznámiť s touto no-
vinkou v pavilóne P, v stánku č. 125. Pre prvých zákazní-
kov je už k dispozícii aj vzorková podniková predajňa na
ul. Antonína Barcala v Českých Budějoviciach.

Značka Geisha byla založena v roce 2001 v Nizozemí Markem Jessurunem.
Původně byla vytvořena jako jeansová značka. V průběhu doby se Geisha se svý-
mi kolekcemi stala jednou z nejoblíbenějších značek dámské módy s vlastní tváří
na Nizozemském trhu. Také proto, že je u ní kladen důraz na osobitý vzhled
a zdůraznění přirozené krásy ženy.

Geisha je určena pro sebevědomé a úspěšné ženy od dvace-
ti let, které dokážou ocenit kombinaci dokonale padnoucího
střihu, luxusních materiálů, osobitého vzhledu a kvality zpra-
cování. Tyto znaky jsou základním krédem kolekce Geisha
a to od tvorby, přes výrobu po marketing a prodej.

Dodržení  kvalitativních hodnot přineslo  značce
Geisha výrazný úspěch nejen v Nizozemí, ale i na
ostatních trzích. Kolekce Geisha byla představena
na prestižním berlínském veletrhu Bread &Butter,
který je přísně selektivní. Veletržní správa si přisu-
zuje právo výběru nových vystavovatelů, aby si
zajistila účast těch, jejichž nabídka odpovídá
koncepci výstavy. Kritéria jsou přísná
a posuzují, zda mají výrobky osobitý
vzhled a odpovídají celkové koncepci
veletrhu. Je přihlíženo i k přístupu
k módě a módní tvorbě. Je třeba,
aby značka měla svou osobitou
tvář. Účast na Bred&Butter byla

pro Geishu nezanedbatelným úspěchem a známkou
správné volby. 

V nadcházející sezóně se zákazníci setkají
s touto značkou ve dvanácti zemích světa, včetně
České republiky. 

Věříme, že příchod značky Geisha bude synonymem
osobitého vzhledu a módní dokonalosti pro všechny módní
nadšence. 

Prezentaci aktuální kolekce na jaro/léto 2013 představí-
me na brněnském veletrhu STYL 19. – 21.8.2012

v pavilóně P, stánek č. 11. Tato kolekce bude ta-
ké představena na módních přehlídkách STYL
SHOW dvakrát denně na přehlídkovém mole

v pavilóně P.

Výhradním dovozcem značky Geisha 
do České republiky je společnost 
Blue Trading Group s.r.o.
Staněk Michal, tel. +420 777 151 734 
stanek@bluetrading.cz
Mooren Rob, tel. +420 777 151 743 
Mooren@bluetrading.cz
www.geisha-jeans.nl 
info@bluetrading.cz

Na srpnovém veletrhu STYL bude představena značka GEISHA. Jedná se o dámskou módu z Nizozemí, která letos vstupuje na český trh.

Revolučný župan  
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Hospodárske prostredie je v Nemecku podľa
Riekera, tak ako doposiaľ, pozitívne. Počet zamest-
nancov v nemeckom obuvníckom priemysle stúpal
v roku 2011 naďalej a dosiahol zatiaľ najvyššiu hod-
notu. Rovnako pozitívny je v nemeckom priemysle
všeobecne nízky počet nezamestnaných, ktorý dosa-
huje hodnotu 7,1 %. Naproti tomu nezamestnanosť
v Európe vzrástla z 10 % na 10,7 %. V EÚ je tak bez
práce 24,3 milióna ľudí. 

„Dobrá zamestnanosť má však aj druhú stranu
mince. Skutočným problémom, a nielen v obuvníckej
branži, sa stalo získavanie mladých kvalifikovaných
síl. Odborné mladé sily sú kľúčom k indiviuálnemu
úspechu v podnikaní a k obuvníckej a kožiarskej
budúcnosti. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily

sa prejavil aj v nemeckom obuvníckom priemysle.
Preto pracujeme na tom, aby sme spolu s našimi
členmi navonok prezentovali naše značky, podniky
a atraktívnosť tohto povolania. Základným kameňom
tejto iniciatívy sa stala pred rokom novo koncipovaná
súťaž Schuh-Award. Ocenenia odovzdávame na GDS
na veľkolepom podujatí najinovatívnejším výrobcom
a najlepšiemu obuvníckemu dorastu,“ vysvetľuje
Ralph Rieker. 

Maloobchod až taký optimistický nie je. Aj v ňom
boli zmeny v jednotlivých polrokoch veľmi turbulent-
né, keď sa obraty od augusta 2011 prudko znížili.
Veľmi zle sa napr. predávali čižmy s teplou podšívkou
a vysoké čižmy. Zákazníčky radšej kupovali ľahké
topánky a krátke čižmičky, čo odborníci vysvetľujú

veľmi netypickým počasím. Za týchto podmienok
dosiahol maloobchod obrat vo výške 7,8 mld. €, čo je
oproti roku 2010 (8,0 mld. €) mierny pokles.
V ankete, ktorú robil Spolkový zväz maloobchodu
Nemecka, sa 71 % maloobchodných predajcov (nie-
len obuvníckych, pozn. redakcie) vyjadrilo, že v roku
2011 mali pokles tržieb a len 17 % opýtaných malo
rast tržieb. Po takom zimnom predaji zostalo na skla-
doch pomerne veľa tovaru, ktorý sa aj napriek vyš-
ším zľavám nepodarilo predať. Ceny v maloobchode
celkom vzrástli o zanedbateľných 1,9 percenta,
v maloobchode obuvi vzrástli v priemere ešte o menej
– 1,4 %. V sortimente vyšších obuvníckych značiek
sa maloobchodný obrat dokonca znížil. 

Nemeckí obuvníci odmietajú krízu 
SPRAC. DV

Rok 2011 bol pre nemecký obuvnícky priemysel dobrý, a to aj napriek tomu, že obrat sa v druhej polovici roka 2011 výrazne spomalil. Oproti roku 2010 sa
obrat v Nemecku zvýšil o 12,1 %. „Podľa mňa o kríze nemôže byť ani reči, aj keď sme v našom priemysle zaznamenali spomalenie. Jeho príčinu treba hľadať
vo výbere sortimentu, v počasí a iných príčinách,“ povedal na tlačovej konferencii veľtrhu GDS v Düsseldorfe Ralph Rieker, predseda Spolkovej asociácie
obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu Nemecka.  
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Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje novelizá-
ciu Zákona o ochrane spotrebiteľa. Návrh už schváli-
la vláda. Zmeny majú nastať najmä pri označovaní
textilných výrobkov, kde na štítkoch sa bude musieť
uvádzať pravosť výrobku. 

Takýmto spôsobom by sa malo zabrániť predáva-
niu fejkov. Pre tých, ktorí by sa tomu chceli vyhnúť,
sú pripravené mastné pokuty. Na etiketách, ako
vieme, sa musí uvádzať zloženie výrobku s rozpisom

vlákien v percentách, ktoré výrobok obsahuje. K nim
pribudne aj nové označenie pravosti, aby spotrebiteľ
vedel, či mu predajca ponúka originál alebo len fejk.
Ak ponúka fejky, vedome klame spotrebiteľa a za to
mu hrozí pokuta až do 66 387 €. Podľa nového
nariadenia EP a Rady bude novela zákona upravovať
aj kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie pri
dohliadaní na správnosť pri označovaní textilných
výrobkov a postihy pri ich porušení. 

Pleas mění majitele
ZDROJ: ATOK

Brodská společnost Pleas, jeden z největších
výrobců textilu v zemi, v tuzemsku výhradně
zastupuje německý textilní gigant Schiesser AG.
Právě ten se v nedávných dnech stal součástí
celosvětové firemní skupiny Delta Galil, která sídlí v
Izraeli a Spojených státech amerických. Nového
majitele tak tedy v podstatě získal i Pleas. Tato
strategická změna se však podle Petra Nobsta,
ekonomického ředitele a člena představenstva
havlíčkobrodské společnosti, samotné výroby a
zaměstnanců firmy na Vysočině nikterak výrazně
nedotkne. Právě naopak. "Mělo by se jít o krok
vpřed. Je to pro nás nová výzva," konstatoval
ředitel Nobst.

Bohatá ponuka sortimentu textilných materiálov                                                                                                                                       
   vhodných na elegantnú a športovú módu.

Materiály sú určené výrobcom odevov, maloobchodným predajniam, 
veľkoobchodom s metrovým textilom a firmám zaoberajúcim sa 

výzdobou a prípravou spoločenských udalostí.

Ponúkaný sortiment:        
Celoročne materiály:

• PODŠÍVKY • VRECKOVINY • SATÉNY • TYLY • ŠIFÓNY • GABARDÉNY

Aktuálna kolekcia vždy jar/leto, jeseň/zima:
• ŠATOVKY – v módnych dizajnoch a farbách

• KOSTÝMOVKY • SPOLOČENSKÉ  MATERIÁLY
• FLAUŠE – jednofarebné, vzorované, flokované

• KOŽUŠINY – jednofarebné, melírované • PLÁŠŤOVKY

Nová kolekcia
• MATERIÁLY NA SVADOBNÉ VÝZDOBY A SLÁVNOSTNÉ DEKORÁCIE

• MATERIÁLY NA VÝROBU SVADOBNÝCH ŠIAT

KONTAKT
Adresa: DIPO, Janka Kráľa 962, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057 – 4424 951, 4422993, Mobil: 0905  - 982 625, Fax: 057 – 4462555
E-mail: dipo@vt.psg.sk, www.dipo.sk

Pripravuje sa novelizácia 
Zákona o ochrane spotrebiteľa
DV
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Žijeme v časoch, kedy sme obklopení konzumom
a dostatkom. Len málo z nás je v situácii, že nevyh-
nutne potrebuje ďalšiu kabelku (hoci tej čiernej
v zľave sa dá len ťažko odolať), už siedmy pár lodi-
čiek (K bordovému kostýmu ale nevyhnutne potre-
bujem tie čierne s bordovou sponou!), či nový par-
fum, ktorý tak sugestívne propaguje herečka
s uhrančivými očami. Naše základné potreby sú
zabezpečené, ale túžba vlastniť čoraz viac spotreb-
ného tovaru akoby nemala konca. Bolo by určite
zaujímavé pátrať po pravej príčine takéhoto správa-
nia, no to je téma na samostatný článok. Teraz sa
spoločne zamyslíme nad tým, ako spotrebiteľa
zaujať v záplave tovaru a značiek a aké prostriedky
môžeme zvoliť na to, aby sme zákazníka vlákali do
predajne a v čo najväčšej miere uspokojili jeho
potreby a očakávania.

V prvom rade je nevyhnutné zamyslieť sa nad
tým, o akého zákazníka máme záujem a kto je naša
cieľová skupina. Sú to mladí ľudia do veku cca 23
rokov, ktorí zväčša utrácajú peniaze svojich rodičov
alebo matky na materskej dovolenke, ktoré (nepo-
chopiteľne) trávia v obchodných centrách čoraz viac
času? Cielený vizuálny merchandising (VM) totiž naj-
lepšie funguje, ak poznáme svojho zákazníka, jeho

zvyky, potreby a očakávania. Iba vtedy je možné
naplno využiť všetky zákonitosti a prostriedky, ktoré
VM ponúka. Na základe týchto poznatkov sa dá ušiť
na mieru celkový outfit predajne – výkladom počnúc
a prezentáciou tovaru končiac. 

Prax ukázala, že najdôležitejšie je zaujať zákazní-
ka práve v čase, keď prechádza okolo predajne.
Máme len krátky čas na to, aby sme ho prilákali,
doslova len pár sekúnd. Ak zákazníka nezaujmeme
zaujímavým a lákavým výkladom, príjemnou vôňou
šíriacou sa z útrob predajne, či hudbou, ktorá ho
pozýva vstúpiť dnu, strácame ho (a šancu má naša
konkurencia). 

Výklad teda musí byť originálny, prekvapivý,
zábavný, musí pôsobiť ako návnada sľubujúca
neodolateľnú „korisť“, ak si len zákazník dá tú
námahu a vstúpi dnu. 

Keď prechádzame popri zástupe predajní, ktoré
majú vo výklade vystavené figuríny v statických
pózach a zrazu míňame výklad, ktorý má mobilný
prvok, zaujímavo riešené osvetlenie či nápaditý
polep, naša pozornosť sa automaticky upriami tým
smerom. Ak dojem umocníme správne umiestneným
centrálnym motívom, môžeme očakávať, že zákazní-
ka zaujmeme natoľko, že minimálne zo zvedavosti

vstúpi dnu. Ak je tovar v predajni umiestnený správ-
ne, zákazník ňou prechádza smerom, ktorý mu bol
v podstate predurčený. Nemalo by sa stávať, že
zákazník vojde dnu a vzápätí predajňu opustí.
Správne vedený VM vie takémuto vzorcu správania
efektívne zabrániť. 

Dnešný zákazník rád pri nákupoch zapája všetky
svoje zmysly. Poteší ho nevtieravá vôňa, ktorú si
začne spájať s produktami i značkou a rád sa nechá
rozmaznávať príjemnou atmosférou pri nakupovaní,
ktorú umocňuje hudobná produkcia podfarbujúca
celkový dojem predajne. Správne osvetlenie tovaru
a vhodne rozmiestnený nábytok zákazníkovi uľahčí
orientáciu a predĺži čas, ktorý v predajni strávi. 

Niekedy sa stáva, že majiteľ obchodu nerozumie,
prečo nedosahuje taký obchodný úspech, aký očaká-
val. Skúsenému vizuálnemu merchandiserovi však
stačí niekoľko minút na to, aby predajňu diagnostiko-
val a pomenoval všetky nedostatky, ktoré môžu byť
príčinou slabého obratu. Je len na samotnom majite-
ľovi, do akej miery je naozaj pripravený prijať
a implementovať zmeny, ktoré vedú k náprave
a k vyšším ziskom. Financie a čas venovaný zmenám
smerujúcim k vyššej ziskovosti sa určite vyplatia!

Viac info na www.sbc.sk.

Vizuálny merchandising 
PAULÍNA FERIANCOVÁ, S.B.C. SLOVENSKO
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Podľa riaditeľa oboch veľtrhov Francesca Malatestu si súčasná ekonomická klíma vyžaduje aktívnu podpo-
ru a rozvoj oboch akcií.  "SIMM, MODACALZADO + IBERPIEL predstavia pri jednotnej akcii väčšiu
a komplexnejšiu výstavu. Okrem toho, našou víziou je posilniť účasť vystavovateľov a obchodníkov z Latinskej
Ameriky, ktorých produkcia je založená na silnom kultúrnom dedičstve, čím sa naše veľtrhy budú jasne líšiť od
ostatných obdobných akcií na svete. V tomto kontexte chceme, aby sa veľtrh stal vstupnou bránou pre všet-
kých výrobcov obuvi a odevov z Latinskej Ameriky, ktorí chcú vstúpiť na európsky trh," vyhlásil F. Malatesta
a dodal, že vzhľadom k súčasnej ekonomickej situácii budú mať budúcnosť len tie výstavy, ktoré sa zamerajú
na pestrú ponuku zloženú z produktov viacerých odvetví či kultúr oproti tým, ktoré predstavia len monografický
rad produktov. Ďalším faktorom, ktorý hral kľúčovú úlohu v súvislosti s myšlienkou na zlúčenie oboch veľtrhov
boli aj požiadavky kupujúcich. Návštevník veľtrhu má dnes tendenciu skrátiť svoj pobyt na výstavách s cieľom
optimalizovať svoj čas i peniaze a zároveň selektuje veľtrhy, ktoré navštívi, podľa toho, kde nájde čo najširšiu
ponuku produktov či služieb. 

Celý marketingový tím v súčasnosti pracuje na všetkých organizačných aspektoch, ako je stanovenie ideál-
neho termínu na konanie akcie, výber vhodných pavilónov v rámci výstaviska Feria de Madrid a zostavovanie
uceleného konceptu novej éry spoločných výstav. Pokiaľ ide o dátum, organizátor chce zabezpečiť spojenie ter-
mínu výstavy s ďalšou významnou medzinárodnou módnou udalosťou – prehliadkami Mercedes Benz Fashion
Week Madrid.  

Tri v jednom – nový 
scénar výstav v Madride 
SICH

Spoločnosť IFEMA pripravuje spojenie medzinárodného veľtrhu módy SIMM, veľtrhu obuvi a kožených
výrobkov Modacalzado + Iberpiel do jedného dátumu. Tento nový projekt si kladie za cieľ zabezpečiť
konkurencieschopnosť a zvýšiť atraktivitu španielskych módnych výstav pre zahraničných i domácich
obchodníkov. Prvé vydanie tejto spoločnej akcie sa bude konať v septembri 2013.  

Otázniky 
nad online 
predajom obuvi
SPRAC. DV

Zdá sa, že Nemci kupujú obuv radšej cez inter-
net. Online obchod s obuvou si v roku 2011 počí-
nal lepšie ako stacionárne maloobchody. Jeho ras-
tový potenciál sa však ešte celkom neprejavil.
Rast e-obchodu spôsobili sčasti aj masívne rekla-
my veľkých obchodov. Uviedla to na tlačovej kon-
ferencii prezidentka Spolkového zväzu maloocho-
du Nemecka (BDSE) Brigitte Wischnewski. 

V každom prípade by mohla dynamika online
predaja v módnej brandži výrazne poklesnúť. Čísla
nemeckého Štatistického úradu za rok 2011 vyka-
zujúce pokojný rast o 3,2 % v internetovom malo-
obchode odevov, topánok a kožených výrobkov
naznačujú, že stromy ani v tomto odbore nerastú
do neba. Nehovoriac o výnosoch. Vysoké náklady
na marketing a návratnosť kvót sčasti 60 %
a niekedy aj viac, výrazne poškodili bilanciu mno-
hým virtuálnym obchodom s obuvou. Podiel online
predaja činí podľa odhadu BDSE asi 10 %. Pritom
treba však brať do úvahy, že nielen výlučne online
predajcovia prevádzkujú e-shopy, ale aj mnohé
stacionárne obchody, ktoré sa na online obcho-
doch podieľajú takmer 18 %, čo je asi jedna päti-
na. 
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Obavy Nemcov sa v porovnaní
s predchádzajúcim rokom výrazne zmiernili.
V aktuálnej štúdii združenia GfK Verein uviedol
každý respondent z Nemecka priemerne 2,6 problé-
mov, ktoré treba riešiť (v roku 2011 to bolo 3,7
problémov). Vďaka tomu sa Nemci dostali dokonca
aj pred Grékov, ktorí uvádzajú v priemere 2,4
výziev. V rámci Európy je priemerom 2,0 problé-
mov, čo je v porovnaní s minulým rokom výrazne
menej (2011 - 2,4). Švédi si s prehľadom udržali
pozíciu národa, ktorý má najmenšie obavy.
Priemerne uviedli 1,1 výziev.

PRACOVNÝ TRH JE V EURÓPE
STÁLE TÉMOU ČÍSLO JEDNA 

Nezamestnanosť sa opäť rovnako ako vlani
umiestnila s 38 % na najvyššej priečke, avšak
zaznamenala mierny pokles, a to o jeden percentu-
álny bod. Bola to téma číslo jedna v 9 z celkovo 12
štátov, v ktorých sa prieskum vykonal.
Pozoruhodné je aj to, že v siedmich štátoch došlo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu
a čísla boli nižšie len v Nemecku a Švédsku.

Tému nezamestnanosti jednoznačne najviac uvá-
dzali občania v Španielsku (79 %), po ktorom nasle-
duje Francúzsko (63 %). Španielsko v súčasnosti
zápasí s nezamestnanosťou, ktorá špirálovito naras-
tá: dnes nemá prácu takmer jeden zo štyroch Špa-
nielov. V Holandsku však táto téma zohráva s 11 %
oveľa menej významnú úlohu.

OBAVY TÝKAJÚCE SA 
INFLÁCIE SA V EURÓPE
O NIEČO ZMIERNILI

Tento rok sa zmenšili aj obavy z nárastu cien.
Dvadsaťdva percent respondentov v Európe (o 4
percentuálne body menej než vlani) v súčasnosti
vníma vývoj cien a kúpnu silu ako dôvod na obavy,
v dôsledku čoho sa táto téma ocitla na druhom
mieste. Inflácia najviac trápi Francúzov – 38 % res-
pondentov uviedlo, že ich táto téma znepokojuje, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje
nárast o 7 percentuálnych bodov. K obavám možno
prispel aj nárast DPH. Na druhej strane, obavy týka-

júce sa inflácie majú s 1 % vo Švédsku a 2 %
v Španielsku takmer nulový význam.

VEĽKÉ OBAVY
Z HOSPODÁRSKEHO VÝVOJA
V TALIANSKU A ŠPANIELSKU

Európanov čoraz viac trápi slabý hospodársky
rozvoj v mnohých oblastiach Európy. Šestnásť per-
cent respondentov uviedlo, že ich trápi hospodárska
stabilita v ich štáte. Vlani to pritom bolo „len“ 12 %.
Vďaka tomu ide o jedinú tému v prvej desiatke,
ktorá v porovnaní s predchádzajúcim rokom zazna-
menala vzostup – v rebríčku znepokojujúcich sku-
točností poskočila z piateho na tretie miesto.

Obavy týkajúce sa ekonomiky sú najvýraznejšie
v Taliansku a Španielsku. Tridsať percent Talianov
(2011 - 22 %) a 29 % Španielov (2011 -  30 %) sa
v súčasnosti veľmi obáva, že tvrdé úsporné opatre-
nia v ich štátoch povedú k ťažkej recesii.
Medzinárodný menový fond vo svojej prognóze
z apríla tohto roku predpovedal, že HDP každého zo

štátov poklesne o niečo menej než 2 %. Obavy
z hospodárskeho vývoja sú v súčasnosti najmenšie
v Rusku a Poľsku, kde hospodárstvo znepokojuje
len 4 % a 5 % respondentov.

OBAVY Z POLITICKÉHO 
VÝVOJA STRATILI V EURÓPE
DO ISTEJ MIERY VÝZNAM

Obavy týkajúce sa politickej stability stratili do
istej miery význam. V súčasnosti táto téma znepo-
kojuje len 8 % respondentov v Európe, v dôsledku
čoho táto téma v roku 2012 klesla na siedme mies-
to, hoci minulý rok bola ešte medzi prvými tromi.
Zníženie o štyri percentuálne body je spôsobené
predovšetkým mimoriadnymi okolnosťami
v Belgicku a Taliansku. Na druhej strane, Belgicku
sa po dlhom období v slepej uličke konečne podari-
lo na konci roka 2011 vytvoriť vládu, v dôsledku
čoho sa počet respondentov uvádzajúcich znepoko-
jenie počas roka znížil z 57 % na 18 %. V Európe
však stále ide o najvyššiu hodnotu.

Európanov najviac trápia 
hospodárske problémy na čele 
s nezamestnanosťou 
ZDROJ: GFK

Štyrom z desiatich Európanov v súčasnosti robí najväčšie vrásky na čele nezamestnanosť, ktorá je dlhodobo najväčším strašiakom Európy. Medzi ďalšie obavy,
ktoré sú na európskom kontinente najčastejšie skloňované, patrí inflácia a hospodárska stabilita. Obavy týkajúce sa politickej stability ustúpili do úzadia. Vyplýva
to z aktuálneho prieskumu združenia GfK Verein s názvom „Výzvy Európy“, ktorý sa realizoval v 12 krajinách Európy na vzorke 13 300 respondentov. Tento rok
sa do štúdie po prvýkrát zapojili aj grécki občania.  
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Rezignácia Silvia Berlusconiho a následné vyme-
novanie Maria Montiho za premiéra v novembri
2011 tiež prispeli k zmierneniu obáv týkajúcich sa
politickej situácie v tejto krajine takmer na nulu. Ich
počet sa znížil z 33 % v roku 2011 na 10 %
v tomto roku.

NEMECKO: ĽUDÍ NAĎALEJ 
NAJVIAC TRÁPI NEZAMESTNA-
NOSŤ – AVŠAK TÁTO 
OBAVA OPROTI VLAŇAJŠKU 
VÝRAZNE POKLESLA

Len tretinu Nemcov stále trápi situácia na pra-
covnom trhu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
ide o pokles o 21 percentuálnych bodov. Od čias,
keď sa prieskum v roku 1990 začal vykonávať
v celom Nemecku, nebola zaznamenaná nižšia hod-
nota, čo svedčí o konzistentne dobrom vývoji na
pracovnom trhu v Nemecku. „Nemecko je jediným
štátom v Európe, ktorému sa počas recesie podari-
lo dokonca znížiť nezamestnanosť. Podľa predpo-
vedí Inštitútu pre hospodársky prieskum (Economic
Research Institute) bude tento trend pokračovať aj
v roku 2012,“ vysvetľuje profesor Raimund
Wildner, výkonný riaditeľ združenia GfK Verein.

Na druhej strane, obavy súvisiace
s hospodárskym vývojom sa značne zvýšili. V roku
2011 boli so 14 % na desiatej pozícii, ale teraz
s 24 % poskočili na tretie miesto. Vyššie čísla sa
vo vzťahu k tejto skutočnosti zaznamenali len
v krízou dotknutých rokoch 2009 a 2010. V rámci
zhoršujúcej sa recesie v eurozóne Nemci vnímajú
veľkú závislosť nemeckého priemyslu od vývozu aj
ako nebezpečenstvo pre svoju osobnú ekonomickú
situáciu.

INFLÁCIA JE PRE NEMCOV 
STÁLE REÁLNYM 
NEBEZPEČENSTVOM

Hoci sa obavy Nemcov z vývoja cien
a kúpnej sily v porovnaní s minulým
rokom zmenšili, táto téma zostala
v rebríčku znepokojujúcich skutočností na
druhom mieste. Každý štvrtý Nemec má
pocit, že cenová stabilita je ohrozená.
Pred rokom to bola tretina. Mnohých ľudí
v Nemecku znepokojujú ceny energií,
ktoré sú vysoké a naďalej stúpajú. Nemci
navyše vnímajú ako narastajúce nebezpe-
čenstvo ohrozujúce stabilitu meny aj širo-
ké spektrum záchranných balíčkov. 

NEMCI SA UŽ 
MENEJ SÚSTREDIA 
NA SOCIÁLNO-POLITICKÉ
TÉMY

Výhrady Nemcov voči sociálnemu
zabezpečeniu tento rok výrazne ustúpili.
Kým v roku 2011 ho s obavami vnímalo
25 % obyvateľov, teraz je to len 11 %, čo
znamená, že táto téma klesla z tretieho

miesta na deviate. Podobný trend
možno pozorovať aj v prípade
zdravotného systému (2012 - 11
%, 2011 - 19 %), ktorý klesol
z piateho miesta na desiate.
Otázka odchodu do dôchodku
tiež zaznamenala pokles: vlani
znepokojovala 17 % účastníkov
prieskumu, tento rok len 13 %.

V roku 2012 sa medzi desať
najviac znepokojujúcich skutoč-
ností dostala prvýkrát chudoba,
ktorá sa v súčasnosti nachádza
na ôsmom mieste. V súčasnosti
trápi dvanásť percent Nemcov,
čo je dvakrát toľko ako
v predchádzajúcom roku. „Zvyšujúci sa počet
neistých pracovných miest a narastajúca chudoba
starších ľudí jednoznačne dávajú Nemcom priestor
na zamyslenie,“ tvrdí Raimund Wildner.

Na rozdiel od toho, Nemcov v porovnaní
s minulým rokom oveľa menej znepokojuje politika
v oblasti vzdelávania. Počet ľudí, ktorých táto sku-
točnosť znepokojuje, sa znížil takmer o polovicu,
z 23 % v roku 2011 na terajších 12 %, čo zname-
ná, že táto téma klesla zo štvrtého miesta na sied-
me.

POHĽAD NA GRÉCKO
Grécko bolo do prieskumu dodatočne zahrnuté

tento rok vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe.
Keďže výsledky nie je možné porovnať
s predchádzajúcimi rokmi, Grécko nebolo zahrnuté
do celkových výpočtov za Európu.

Grécko je s priemerom 2,4 problémov na osobu
po Nemecku a Francúzsku v poradí treťou krajinou,
ktorej obyvatelia majú najväčšie obavy. Vzhľadom
na rozpočtovú krízu a krízu štátneho dlhu v krajine,

ktorá má vplyv na hospodárstvo, politiku
a spoločnosť, je tento mierny výsledok trochu pre-
kvapujúci.  

Štúdiou sa zistilo, že aj Grékov najviac trápi
nezamestnanosť (33 %). Klesajúci význam tém, ako
sú politika a vláda v Európe, neplatí pre Grécko: 
26 % Grékov znepokojuje politická stabilita v ich
krajine. Hrozí, že diskusie o tvrdých úsporných opat-
reniach, ktoré sa zaviedli v Grécku, krajinu politicky
rozdelia. Nedávne parlamentné voľby sa nepremietli
do výsledkov tohto prieskumu, pretože prieskum sa
v tom čase už skončil. Dôsledky volieb, napríklad
neúspešný pokus o vytvorenie vlády a vyhlásenie
termínu nových volieb uprostred júna, pravdepodob-
ne zvýšia obavy týkajúce sa budúceho politického
vývoja.

Hospodárska situácia v Grécku je tiež vnímaná
negatívne. HDP pravdepodobne poklesne o viac než
4 %. Vzhľadom na to neprekvapuje, že menej než
štvrtina všetkých gréckych respondentov uviedla
obavy týkajúce sa ekonomickej stability.
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V/O zastúpenie pre Slovensko:  
kilepa s.r.o., Veterná 25-27, 917 01 Trnava, mobil +421 903 707 888, e-mail: otto@mustang.sk, otto@ttailor.sk



Moneta SK spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 6, 958 01 Partizánske

www.moneta.sk

Tel.: 00421 38 7488 146

e-mail: igor@moneta.sk

POHODLIE 
PRE VAŠE NOHY
Výroba stielok do obuvi

• viac ako 200 druhov

• dámske, pánske, detské

• športové

• pracovné

• relaxačné

• ortopedické

•  široký program 

doplnkového tovaru



RIFLE je nejstarší italskou denimovou značkou založenou v roce 1958 bratry 
Fratini. Dva podnikatelé, kteří dovozem amerických jeansů rozšířili jako první 
jejich kulturu  v Itálii vlastní značkou RIFLE. Od té doby RIFLE nezanikly.

V roce 1968 se RIFLE stává první značkou, která zcela legální cestou vstupuje 
do Československa prostřednictvím státních podniků. A tak, zatímco ame-
rické značky se do východní Evropy nemohou dostat, společnost RIFLE na 
těchto trzích maximálně využila příležitost k rozvoji. 

Další posun nastává v 80. Letech. V té době už je značka rozšířena v západní 
Evropě (především v Beneluxu, Švýcarsku a Západním Německu) a navazuje 
první obchodní vztahy s Východním Německem a Ruskem. Od této chvíle celá 
východní Evropa říká džínům „rifl e“; RIFLE se v podstatě staly synonymem 
slova džíny.

Obdobím největšího nárůstu objemů jsou 90. léta. V roce 2000 dochází 
k přeorganizování společnosti panem Sandrem Fratini (syn jednoho ze 
zakladatelů), který se stává jediným akcionářem a prezidentem společnosti  
Super Rifl e a.s.

Hlavním produktem značky RIFLE jsou džíny. Dámská i pánská kolekce jsou 
založeny na tzv. „total looku“, který umožňuje zákazníkům, aby se do této 
značky oblékl celý (svetry, trička, šaty, sukně či doplňky). Kromě příležitostné 
externí spolupráce je tým designérů a stylistů vlastní, protože RIFLE věří, že 
nejlepších výsledků lze dosáhnout díky práci stálého týmu.

Roman Libiger
Sales Manager, pro ČR a SR

tel.: 737 155 255, email: libiger@innfashion.cz, www.rifl ejeans.com
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IRIDIUM LTD, spol. s r.o.
Hraničná 12
058 01  POPRAD

Tel: +421 52 7721210
Mobil-1 +421 903 641064
Mobil-2 +421 911 645542
email: info@iridiumltd.sk
www.iridiumltd.sk

Vývoj, výroba, predaj a inštalácie 
zabezpečovacích systémov 

na ochranu tovarov
IRIDIUM LTD - jediný výrobca 

na Slovensku s tradíciou predaja 
po celom svete.
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www.anita.com

STYL BRNO
19. –  21.08.2012
Výstaviště, pavilon P



a naViac nové súťaže







KNITTING | WEAVING | FELTING | TUFTING | SEWING

www.groz-beckert.com

Jehlám do šicích strojů a systémovým dílům od firmy Groz-Beckert věří výrobci textilií 

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! 

ROZMANITOST A BUDOUCNOST: 

S GROZ-BECKERT VÁŠ OBCHOD JENOM POKVETE!

NEWSLETTER

REGISTER
ONLINE!

https://news.groz-beckert.com
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