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PRÍHOVOR
Dostáva sa Vám do

rúk novembrové číslo
Móda revue, ktoré vás
trendovými článkami
prenesie do budúceho
horúceho leta. Ja vás
však pozývam do minu-
losti.

V týchto dňoch sme si mohli zaspomínať na
„nežnú“ a pripomenúť si, okrem iného, kde sa
módny priemysel nachádzal a akým vývojom
prešiel. Môžeme tak sami sebe dopriať aj nos-
talgické spomienky na podnikateľské začiatky
a ľudí, ktorí v tom období mali neuveriteľný
entuziazmus a inšpirovali svojimi skutkami aj
okolie. Pre nás, ako redakciu, to boli módni
redaktori a ľudia z profesijných inštitúcií na
Slovensku aj v Čechách, ako napríklad Linea
Úbok Praha, výskumné a vývojové inštitúcie aj
odborné asociácie, z ktorých mnohé už vôbec
neexistujú. Veľkými udalosťami boli aj módne
veľtrhy a kontrakty, na ktoré sa dalo
s ťažkosťami dostať. Získať miesto v pavilóne 1
na trenčianskom výstavisku alebo v blízkosti
hlavného vstupu bolo pre mnohých iba snom.
Dnes je situácia opačná. Výstaviská, či už
v Brne, Trenčíne alebo Prahe sú pripravené
poskytovať priestor v moderných pavilónoch,
na profesionálnu prezentáciu na medzinárodnej
úrovni. Faktom však zostáva, že situáciu na
trhu, konkrétne v módnom biznise, nie je
možné ani zďaleka prirovnať k eufórii
z deväťdesiatich rokov. A tak postupne
z kalendára slovenských a českých veľtrhov
vymizli módne podujatia. Sito sa zatriaslo
a jediným hráčom zostal ten najsilnejší – veľtrh
Styl a Kabo. Možno ste niektorí v nedávnom
období postrehli v médiách rôzne „šumy“
o predaji areálu brnianskych veľtrhov a jeho
ďalšieho fungovania v pozícii organizátora
výstav. Reálnu odpoveď na túto tému nájdete
na stránkach nášho časopisu aj vo vyjadre-
niach generálneho riaditeľa Veletrhov Brno,
Jiřího Kuliša. Z nich okrem iného vyplýva, že
pre organizátora je STYL a KABO rentabilným
veľtržným projektom a do budúcnosti tak
naďalej zostáva jedinou platformou na prezen-
táciu módnych kolekcií.  

My sa už teraz tešíme na stretnutia na naj-
bližších výstavných akciách v budúcom roku
a keďže nás ešte predtým čakajú vianočné
sviatky, dovoľte mi, aby som vám v mene
redakcie zaželala pokojné Vianoce s plnou
náručou splnených prianí i želaní. 
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Z pohľadu módnych trendov budúcej sezóny sa
zdá, že prázdninový čas zanechá za sebou všetky
strasti súčasného sveta a nechá sa unášať bezstarost-
nou energiou. To je samozrejme šot z ríše snov, ale
ktorá žena by nesnívala aspoň o krásnych textíliách,
modeloch a príjemnom oblečení. Zabudneme pritom aj
na rýdzo ekonomickú stránku, ktorá nie je pre módu
zanedbateľná a tešme sa z nových módnych kreácií.

Dámska móda budúcej jarnej a letnej sezóny nebu-
de jednoznačná, má niekoľko svojich polôh, tém
a štýlov, ktoré sa líšia tak farebnou paletou, ako svo-
jím zameraním. Skrátka niekto je vyhranený typ, iný sa
oblieka podľa momentálneho stavu mysle, ďalší podľa
osobitých kreatívnych nápadov alebo obsahu svojej
peňaženky. Pre niekoho trendy presne definujú štýl,
pre iného sú ponukou na výber. Na to všetko myslia
tvorcovia módnych trendov, aby ich potom
predložili výrobcom odevov a tí ďalej spot-

rebiteľom.

Nápady a námety – trendy na
budúcu jar a leto 2013 sú priro-
dzeným pokračovaním tých mi-
nulých, bez závratne výrazných
zmien.

ZNOVUZRODENIE
Zmyselná téma vznikla na zá-

klade klasických foriem, ktoré v súlade
s novými materiálmi prináša pocit pokoja
a vyrovnanosti, aj keď tu nebude chýbať
náboj zvádzania a ženského kúzla.
Feministické témy sa zamerajú na rad pokoj-
ných pastelových, ľahko zahmlených odtieňov,
ako sú vaječná škrupina, béžová, modrá, zelen-
kavá a zlatistá, ktoré sú zostavené do kompozícií
s jasnými farbami škorice, zelenej, šedej

a hnedej. Formy využijú transparentné materiály
s ich priesvitmi v zmyselných texturáciách tu-
ník, body, širokých nohavíc a sukní, zatiaľ čo
kompaktnejšie typy

budú použité
na klasickú
geometriu pri-
liehavých dru-
hov.

Materiály: voály, batist, krepy, štruktúry,
čipky, výšivky, jersey, pleteniny, pleteni-
nové vzory .

RAJ
Námet predstavuje dekoratívnu

eleganciu v pravom slova zmysle, s citom
pre proporcie

foriem,
doko-

TRENDY

Dámske odevy na  jar a leto 2013

JANA ČÁSTKOVÁ, FOTO: MERCEDES BENZ FASHION WEEK MADRID A ARCHÍV AUTORKY

Módny svet nebude v novej jarnej a letnej edícii šetriť optimizmom, ktorý sa prejaví
najmä vo farbách a ich farebných kompozíciách. Ani šírka záberu z hľadiskami
štýlov nebude zanedbateľná. 

LETNÝ optimizmus
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Farebná paleta obsahuje rad
zelených odtieňov rôznej sýtosti
aj zafarbenia, námornícku mod-
rú, fialovú, orieškovú, telovú aj
jasnú ružovú.

SQUAT
Skupina predstavuje so

svojou divokou rozmanitosťou
zmes kultúr naprieč svetom.
Výsledkom je celosvetová móda,
ktorá sa odvíja od etnických sku-
pín, využíva grafiku Južnej
Ameriky i ozdobné prvky Ázie.
Téma má vo svojej rôznorodos-
ti vysoký energický náboj pre
street štýl so symfóniou fa-
rebných odtieňov, foriem
i materiálov. Do farebnej pa-
lety sa zaradia ostrá modrá,
temná modrá, svetlomodrá,
čierna, cyklámenová, rumelka,
okrová, antracitová aj béžová.
Formy sú uvoľnené – sukne
všetkých dĺžok a tvarov, vyťaha-
né pulóvre, vrstvenie nesúrodých
prvkov, ozdobné doplnky. Nič
k sebe zdanlivo nepatrí, ale do-
hromady tvoria nový štýl.

Viac foto na
www.modarevue.com.

nalé remeslo a vyvážené farebné kombiná-
cie. Farebná paleta je bohatá na sýte odtie-
ne zelených, atramentovú modrú, terakoto-

vú, hnedú a fialovú, jasne červenú, ru-
žovú a béžovú. Ozdobnosť sa uplat-
ní v potlačiach, aplikáciách aj do-
plnkoch. Nedosahuje byzantskú bo-

hatosť, ale vyberanú transformáciu
orientálnych inšpirácií. Formy sú zavi-
novacie, niekedy rozviate, inokedy

priliehavé. Nohavice sú široké alebo
oviazané v členku, ale aj krátke, to-
py sú rozšírené a tuniky predĺžené.
Kabátiky, bundy a malé saká sú

mäkko spracované. Z materiálov vy-
niknú odľahčená bavlna, ľan, hodváb-

ne a viskózové kvality, plátna, gabar-
dény aj satény. Pre túto skupinu bude
charakteristická záplava kvetinových
i dekoratívnych potlačí, bordúry, lemy
z lemoviek a saténových stužiek. 

JAR
Je sezónou kvitnúcich rastlín a zelenej

záplavy, ktorá vyjadruje chlad, jas
a pokoj. Odevný štýl nesie pečať ženskos-

ti, nežnosti i sviežosti. Inšpirácia pochádza
z rastlinnej, ale aj živočíšnej ríše, ktorá je

však posunutá technickými možnosťami
moderných technológií. Poézia sa tu v rovnovážnom
stave mieša s technikou a vedou najmä vďaka mate-
riálom, z ktorých mnohé majú high-tech charakter.

Formy sú lineárne a geometrické,
dlhé nohavice budú zúžené

k členkom, prípadne skráte-
né nad členky, ale aj pi-

rátske a krátke. Sukne
budú dlhé aj mini, topy
priliehavé a kabátiky

skrátené do 
pása.

TRENDY
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Móda vo svojom vývoji za posledných pár desiatok
rokov prešla veľkú cestu, ktorá prioritne reaguje 
na potreby a požiadavky spotrebiteľov a spĺňa pod-
mienky komfortu pri používaní. Nemôžeme na tomto
mieste nespomenúť priamu súvislosť s materiálmi
a krajčírskymi technológiami, ktoré tiež priniesli zásad-
né zmeny pre konečný produkt. Výsledkom sú svieže

pánske odevy, dobre padnúce, slu-
šivé, funkčné a praktické, skrátka
spotrebiteľsky žiadané. A to vo
všetkých mutáciách a smeroch
riadených záujmovými alebo mód-
ne zainteresovanými skupinami.
Pánska móda nie je a nebude
jednosmerná, ale jej nové trendy
možno zhrnúť do niekoľkých cha-
rakteristických skupín.

NOVÁ TRADÍCIA
Tradície krajčírskeho remesla sú

posunuté odľahčenými materiálmi
i technológiami spracovania do no-

vých dimenzií. Výsledkom je dokonalý oblek mestské-
ho charakteru, ktorý si síce ponecháva znaky vysoké-
ho krajčírstva, ale z užívateľského hľadiska má vyššie
hodnoty. Sako ustáleného štíhleho a pohodlného strihu
sa zapína na dva gombíky, má mierne zvýraznené ra-
mená, je ľahko prehnuté v pásovej línii a v zadnej časti
má dva rozparky na pohodlné nosenie. Niektoré saká,
zvlášť určené na letný čas, majú mäkké bezpodšívko-
vé spracovanie, ak však majú saká podšívku, býva
tiež „ozdobným“ prvkom. Klopy sú stále úzke a golier
malý. Nohavice sú napospol rovné, niekedy so zálož-
kou, ale zase veľmi pohodlné na letné nosenie.
Farebnosť oblekov nie je výrazná, skôr sa sústredí na

neutrálne sivé a hnedé tóny obohatené leskom alebo
veľmi nevýrazným vzorom – prúžkom, okenným ká-
rom, drobným motívom či štruktúrou povrchu.
Farebnosť dodáva košeľa, polokošeľa či letný bavlne-
ný pulóver, kde sa farbou príliš nešetrí, ale ani nehýri.
Nemusíme zdôrazňovať, že dokonalosť odevu tvorí ce-
lok s patričnými doplnkami.

TRENDY

Trendy pánskych odevov na jar a leto 2013

JČ, FOTO: ARCHÍV AUTORKY
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Uvoľnenosť a ležérny štýl platí pre súčasnú pánsku módu všeobecne, na letné sezónne
obdobie dvojnásobne. Škrobenosť a odevy ako brnenie sú dávnou minulosťou. Aj typy
predpísané spoločenskými protokolmi prešli veľkými kvalitatívnymi zmenami, a to ako
z hľadiska technológie spracovania, tak použitých materiálov. Tvária sa síce, že je všetko po
starom, ako má byť, ale... nie je! 

Škrobenosť je minulosťou
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MIMO KONVENCIE
Móda pre vyznávačov netra-

dičných, dizajnových či inak ne-
zvyčajných typov odevov je ži-
votaschopná. Jej formy sú veľ-
mi štíhle a predĺžené, alebo na-
opak rozšírené a snaha vyma-
niť sa z histórie, tradícií
i zabehaných poriadkov vidi-
teľná. Veľmi individuálne rieše-
né odevné súčasti aj súbory sa
ponúkajú v malých, niekedy
veľmi pútavých sériách. Celá
rada jeans typov býva doplne-
ná vtipnými potlačami tričiek
i košeľami. Nevyhnutnou sú-
časťou sú vesty, mäkké saká
s predimenzovanými formami
a nevyhnutnými „značkovými“
tvarovými doplnkami, ako
inak, zase mimo konvencie.

Viac foto na
www.modarevue.com.

VOĽNÝ ČAS – 
ŠPORTOVÁ  NÁLADA

Voľný čas dnes nie je žiadne leňošenie
a ničnerobenie. Je vyplnený športovými aktivitami, 
nech je to chôdza, jazda na bicykli, koni, surf, golf, lop-
tové hry alebo jachtenie. Moderní páni prepadli pohybu
i technickému športovaniu a k tomu je potrebné nielen
vybavenie, ale aj patričný odev. Nesmie mu chýbať
predovšetkým funkcia, ktorej je niekedy podriadený aj
vzhľad. Napriek tomu môžeme do tejto skupiny zaradiť
retro nálady – spomienky na dobové a historické špor-

tovanie aj mondénnu atmosféru niekdajších letných
obľúbených letovísk. Aj forma má niekedy trochu
„historický“ vzhľad, ale moderné materiály typu
high-tech dávajú všetkému úplne novú podstatu.
Farby sú jasné aj vyblednuté,  nechýba potlač

s ľadovým motívom, či už na košeliach
alebo aj na dlhých kúpacích trenír-
kach. 

CASUAL
Neformálnosť, uvoľnenosť, nenútenosť sú kľúčový-

mi slovami tejto skupiny. Veľký vplyv tu má mestská
aglomerácia, pre ktorú sú odevy určené. Nosnou odev-
nou súčasťou je opäť sako, veľmi mäkko a ležérne

spracované. Líšia sa predovšetkým mate-
riály, ktoré majú často prírodný charakter
aj výraznejšiu farebnosť: pieskovú, modrú,
ružovú, zlatú, terakotovú... Vzory budú tiež
čitateľnejšie: kára, okenné kára, kocky
a prúžky. Rustikálny povrch sák z prírodných
materiálov sú vítanou pridanou hodnotou.
Sako sa nosí veľmi uvoľnene, niekedy skoro
ako sveter s fazónou a vyhrnuté rukávy nie sú
zakázané. Sako doplnia nohavice všetkých ty-
pov, od tých klasických až po jeans typy, plátené
s vreckami, ale aj skrátené ku kolenám. Tričká,
polokošele aj košele s krátkym rukávom sú nevyh-
nutnosťou v širokej palete živých odtieňov
s trochou patiny. Ležérny vzhľad umocnia dnes
nevyhnutné šály, z veľmi jemných indických bavĺn.

TRENDY
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Na detské odevy sa kladú podobné nároky, ako na
odevy dospelých. Funkcia odevu a ochrana malého
spotrebiteľa je prvoradá, vzhľad oblečenia by mal
vzbudzovať záujem a radosť detského nositeľa.
Zdravotná nezávadnosť je jednou zo základných požia-

daviek, zvlášť keď je trh zaplavený
výrobkami nejasného pôvodu.
Jednoduchá údržba je potom potrebná
kvôli frekvencii úspešného špinenia, čo je pre
deti v tomto veku charakteristické.

Detské odevy sú často kópiou odevov do-
spelých, len v upravených dimenziách. Alebo ide
o tvorbu čisto účelovú, doplnenú potlačami zo
sveta detských záujmov, hier a filmov. Tie sa rôz-
ne striedajú podľa mediálnej sily daného formátu.
A tak sa nám na tričkách striedajú disneyovské fi-
gúrky, práve tak, ako kreslená zver, super bojovníci
či príšerky...

Formy detských odevov nachádzajú vzory vo svete
módy pre dospelých, jeans typy sú naďalej nosnou ka-
tegóriou a netreba azda ani pripomínať, že skladba
a vrstvenie odevných súčastí, vrátane doplnkov do vý-
sledného módneho vzhľadu sú aj tu na poprednom
mieste.

DIEVČATÁ  „PRINCEZNÉ“
Móda s romantickým námetom bude predstavovať

šatôčky rôzneho strihového riešenia: baby-doll, empír,
s bohatšou šikmo strihanou či naberanou sukňou do
pása. Nechýba tu celý rad

tielok alebo košieľok, blúzok s nariasením i žabó
a naberanými balónovými rukávmi, tuniky, bolerka
a malé saká, čipkové legíny, čipkované pletené vesty
aj pulóvre, ale aj klobúčiky. Z farebnej ponuky je dôle-
žitá veľmi nepraktická biela, ružová, svetlomodrá, fialo-
vá, zlatistá aj zelenkavá. Z materiálov prevláda jemná
bavlna, viskóza, čipka, výšivky, potlačené typy

s drobnými kvietkami, krčené typy, 
aplikácie, pletené a háčkované 
doplnky.

TRENDY

Móda pre deti na jar a leto 2013

JČ, FOTO: PITTI IMMAGINE BIMBO

Dovolenkové obdobie je plné voľného času, ako stvoreného na cestovanie, hry a objavy.
Detská móda bude v lete optimistická, veselá, v živých prírodných farbách. Ako inak, veď
detský svet v civilizovaných oblastiach nie je narušený obavami z budúcnosti, vojnami,
stratou blízkych, hladom. Ako reálna je požiadavka, aby mali deti na celej zemeguli
bezstarostné detstvo, plné hier a pekného oblečenia?

Keď sú deti kópiami dospelých... 
a predsa originálne

8 MÓDA REVUE 4/2012
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DIEVČATÁ  „DIVOŠKY“
Niekedy sa aj princezná rýchlo zmení v divožienku,

ktorá potrebuje na svoje prázdninové hry alebo objavy
a cesty „drsný“ šatník. Potom sa uchýli k džínsom,
pláteným nohaviciam všetkých dĺžok a šortkám, pirát-
skym aj tureckým. Doplnia ich polokošele, tričká, safa-
ri kabátiky, pulóvre a vesty. Tu bude farebná paleta vý-
raznejšia a zahrnie odtiene zelenej, cyklámenovej, fialo-
vej, oranžovej v kombinácii s béžovou a khaki.
Výrazné budú aplikácie a symboly, zaujímavé sú aj
kombinácie oboch štýlov.

Pohodlné a funkčné
odevy ozdobia sym-
boly, obrázky

a nápisy. Všetko
akoby o číslo
väčšie – tielka,

tričká, polokošele aj
voľné košele doplnia

džínsové nohavice, vreckové
nohavice všetkých dĺžok, náprsen-
kové typy, ale aj plážové trenírky.
Farebnosť je triezva v modrých,
khaki, béžových a šedých tónoch,

s výrazne živými akcentmi oranžo-
vej, červenej, jasnej modrej i zelenej
farby. Prírodné materiály stoja

v rovnováhe so syntetikou, predovšet-
kým v prípade high-tech typov.

Viac foto na www.modarevue.com.

CHLAPCI „BÁDATELIA“
Ľahko ležérna móda pre chlapcov ako keby vypad-

la z oka pánskemu casual štýlu –  prúžkované aj koc-
kované košele s krátkym rukávom, pletené vesty,
mäkké saká, krátke i dlhé vreckové nohavice, džínso-
vé typy, všetko s mierne ušľachtilým a miernym retro
vzhľadom. Materiály budú jemné, prírodné alebo zme-
sové – pracie kordy, ľahký flanel, jemné plátna aj hrub-
šie bavlny, rôzne modifikácie denimu, menčester, plete-
ný keper, jemný džersej. Oživením budú bavlnené ple-
tené vesty a pulóvre. Živé farebné odtiene budú
v rovnováhe s neutrálnymi tónmi.

CHLAPCI  „ULIČNÍCI“
Nejde priamo o nezbedníkov, ale

o inšpiráciu štýlom ulice, dobovými pra-
covnými odevmi a najmä športom.

TRENDY
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DÁMSKA OBUV
Aj keď sa vo všeobecnosti očakáva

isté obmedzenie excesov, nebudú
chýbať podošvy, klinové
a “sochárske” podpätky stratosferic-
kých výšok, ktoré si budú vyžadovať
schopnosti talentovaného akrobata.
Avšak dominovať bude nízky podpä-
tok, synonymum pohodlia a elegancie
zároveň, skrátka obuv na celý deň. 

Klasiku zastúpia jednoduché lodičky s jemnými
dekoráciami alebo vo verzii ovíjacích sandálikov, na pr-
vý pohľad možno až príliš prostých, ale i tak zanechá-

vajúcich silný dojem. S úspechom napredu-
jú klinové topánky, považované už za

nadčasové. Tentokrát
v mnohých prípadoch výraz-

ne vytvarované a umelecky dotvorené. Uvidíme
rôzne kombinácie materiálov, štvorcové pevné

podpätky, hliníkové podpätky alebo
z priesvitného plastu

s trojdimenzionálnymi efektmi. 
Pri zemi zostaneme aj vďaka

balerínkam. Objaví sa na nich
vplyv rocku, no
výhradne

v zjemnenej
podobe.

Gladiátorske sandále
v čižmovej verzii ponúknu hru

s množstvom šnúrok
a praciek. Vráti sa po-

pulárna metalíza
v zlatom alebo

v striebornom vyho-
tovení. 

Vintage sa preja-
ví v znovuobjavení
a v oprášení zabud-
nutej ženskosti. Novú
bohatú eleganciu bu-
de reprezentovať obuv
určená na koktaily, cesty v prvej triede alebo nakupo-

vanie na hlavnom bulvári. Ako klenot
s rafinovaným a sofistikovaným dizaj-

nom budú pôsobiť aj brokátové sandá-
le s 10 cm lakovaným podpätkom. 

Presným opakom je ležérny štýl,
autentický a drsný, v ktorom na se-

ba narazia mužská klasika
a divoká ženská agresi-

TRENDY

Obuv na jar a leto 2013

SPRACOVALA: MOK, FOTO MICAM

Keď sa povie jar a najmä leto, mnohí z nás si zhlboka vydýchnu a pousmejú sa. Myšlienka na krajšie, slnečnejšie a teplejšie dni v tom
momente osvieži náš optimizmus a prinavráti vôľu vrhnúť sa do týchto dvoch sezón s ľahkosťou motýľa. A práve ľahkosť bude kľúčovou
charakteristikou topánok budúcoročnej jari a leta. Skloňovaná a interpretovaná v rôznych smeroch, od použitých materiálov, ich spracovania,
farebných možností, dekorácií, výšky podpätkov až po duševnú ľahkosť, ktorú zaručí absolútna voľnosť pri výbere toho „naj“ z bezodného
vreca variácií podľa vlastného vkusu. 

Do leta vykročíme s ľahkosťou
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PÁNSKA OBUV
U pánov klasický elegantný štýl zostane verný pra-

vidlám vysokej kvality materiálov a rafinovaným mode-
lom, ale vynasnaží sa dostať i ďalej a odváži sa na

množstvo farebných detailov, kontrastných pod-
rážok, exotickej kože alebo efekt opotre-

bovania. Leto 2013 sa bude sú-
strediť na silu športovej

a neformálnej obuvi, ktorá ako vitamínová injekcia plná
kreativity a farieb oživí pánsky šatník. Naruší sa mono-
pol čiernej a hnedej. Objavia sa zelená, okrová, červe-
ná, ale farba, ktorá prehovorí najviac, bude modrá. Do
obchodov sa dostanú sandále, kožené a semišové šnu-
rovačky aj množstvo sneakrov. Mnoho klasických mo-
delov vyrobených z tradičnej kože bude so zaoblenou
špicou. Ani elegantný muž nevybočí z línie športového

vita. Výsledok – sandále, letné “biker” (motocyklové)
čižmy a klinové unisex mokasíny. Praktickosť
a príjemný pocit budú sprevádzať obuv na každý deň.
Kľúčovým mottom mokasín, trainerov a sandálikov sa
stane – pohybovať sa rýchlo, s eleganciou. 

Bezstarostnosťou a voľnými myšlienkami budú 
inšpirované topánky na dovolenku, k moru. Moderná
a mladá obuv v prostom wi-fi plážovom dizajne, po-
hodlná a ľahko sa kombinujúca s ostatnými do-
plnkami. Pásiky či kvety a mix bielej
s ostatnými farbami dotvoria ich
vzhľad. 

TRENDY
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štýlu. Ozajstným „musím mať“ leta budú kožené san-
dále zdobené prepleteným lankom. Budú sa nosiť
v kombinácii s ponožkami alebo obuté na bosú
nohu, a to  k bermudám i k formálnym no-
haviciam z ľahkých materiálov. 

TRENDY

DETSKÁ OBUV
Trendy detskej obuvi sú ovplyvnené trendmi dospe-

lých, doplnia ju medzi iným fosforeskujúce prvky, pest-
ré kombináce farieb a efekt vyprania. Drobné potlače,
krištáliky, trblietavé ozdoby, kvety a iné dekorácie pote-
šia dievčatá, zatiaľ čo pre chlapcov sú určené odvážne
a praktické modely, zlučujúce viaceré materiály, často-
krát dekorované motívmi obľúbených postavičiek. Ako
vždy, všetko bude postavené na základe pohodlnej
a bezpečnej obuvi. 

Viac foto na
www.modarevue.com.
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Letná sezóna 2013 bude v znamení optimizmu
a nových techník či inovácií. Šport a futurizmus sa
stretne s reto romantikou a expresívnou etno-eleganci-
ou, no retro téma, ako taká, je definitívne na ústupe. 

Farby sa budú pohybovať od sýtych džungľových
cez krehké pastely, až po perlivé. Odborníci tvrdia, že

trendy kabeliek
a obuvi na leto
2013 sú prejavom
sebavedomia, ele-
gancie a sily inová-
cie. Žena môže od-
vahu prejaviť už
výberom farby.
Nemusí byť vždy
len elegantná telo-
vá alebo si-
vá.

Brašnové typy,
ktoré majú byť
v lete 2013 hi-
tom, budú sýtej
koralovej červe-
nej farby, sýtej
žltej a modrej,
a doplnia každý
outfit tak, že zís-
ka módny ná-
dych. Avšak
s farbami sa bu-
de zaobchádzať
opatrne.
Intenzívne tóny,
niekedy až fluo-
reskujúce, sa ne-

budú  aplikovať celoplošne, ale len ako akcenty, naprík-
lad na paspulkách, aplikáciách alebo intarziách. Lesk
spolu s lakom a metalickými úpravami sa razantne vra-
cia do módy kabeliek.

Formy kabeliek budú mať čisté a ostré kontúry
a krátke rukoväte, hitom, ako sme už spomínali,
budú brašnové typy menšej veľkosti, ako sú 
brašny.

Lakovaná koža bude nevyhnutným 
prvkom. Ako intenzívne farby, tak aj paste-
lové tóny sú v lakovanom vyhotovení veľ-
mi efektné. Do leta vojdú bok po boku
s metalickými efektmi. Zlaté, strieborné
alebo platinové, ale aj farebné metalí-
zy silno podporia ich moderný
vzhľad. Športové typy kabeliek budú

farebný mix kombinovať s bielou
a aplikáciami ako pruhy, hviez-
dičky a logové potlače. Kabelky

a vaky v etno štýle budú vy-
zbrojené strapcami, pierka-

mi, drevom alebo 
perlami. 

Pamätáme sa
na časy, kedy

kabelky, topánky,
opasok museli k sebe perfektne
sadnúť. Dnes sa tento trend, navo-
dzujúc dojem dokonalosti, vracia. 

TRENDY
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DARINA VITTEKOVÁ, FOTO GDS/TILLMANN

Kabelky, kabelky, kabelky. Ich rôznorodosť dnes nepozná hranice. Od malých listových cez
stredné veľkosti až po vaky a brašnové typy. Sú také rôznorodé, že aj obchod s obuvou môže
z trendov kabeliek profitovať. Kabelky sú totiž nezávislé od počasia. Lejak môže zákazníčku
odradiť od kúpy letných šiat a sandálikov, ale nie od kúpy kabelky. Kabelky sú tiež jeden
z mála artiklov, pri ktorých mnohé ženy prejavia odvahu a siahnu aj po extravagancii.

Kabelka ako prejav 
sebavedomia a elegancie

MÓDA REVUE 4/2012
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Hala P, najväčšia hala brnianskeho výstavného areálu patrila veľtrhu STYL, hala F bola
lákadlom pre obchodníkov s obuvou a koženou galantériou. Na veľtrhoch svoje kolek-
cie predstavilo dovedna 279 vystavovateľov z 12 krajín, ktorí
obsadili čistú výstavnú plochu 8 224 m2. Počas troch dní si

ich ponuku pozrelo 5 331 odborných návštevníkov. Po prvýkrát sa
v Brne prezentovalo aj 35 nových vystavovateľov. Podiel zahraničných
vystavovateľov presiahol 28 percent. Najviac bolo opäť vidieť stánky firiem zo Slovenska
a Nemecka, ale početnú účasť malo aj Poľsko, nechýbalo Rakúsko, Maďarsko, Grécko
alebo Španielsko. Nákupcovia mohli vyberať z kolekcií 575 odevných,
obuvníckych a kožiarskych značiek.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu boli módne prehliadky, ktoré sa
konali priamo v pavilóne P. Veľký záujem vzbudila prehliadka
„Power of Design“ s inšpiratívnymi kolekciami úspešných návrhárov
z Českej republiky, Slovenska a Poľska. Šesťdesiatimi rokmi a fil-
mom Zväčšenina sa inšpirovalo známe české návrhárske duo, 
Eva Janoušková a Daniela Flejšarová. Práve ich kolekcia na jeseň
a zimu zložená z rôznych farebných kombinácií šiat, sukní, noha-
víc či kabátov otvorila spomínanú prehliadku. Denisa Nová ostala

vo svojej kolekcii verná čiernej farbe, ktorá dala vyniknúť strihom
a perfektnej prepracovanosti jednotlivých modelov. Slovensko na
prehliadke reprezentoval Róbert Bartolen so svojou svadobnou

kolekciou Purely. 
Dôležitou súčasťou sprievodného programu boli odborné semináre,
ktoré sa konali druhý deň veľtrhu a priniesli aj tému, ktorá sa týkala tes-

tovania a certifikácie obuvi a značiek kvality v krajinách EU.  Zaujímavý,
do posledného miesta obsadený, bol seminár o reklamačnom konaní tex-

tilného tovaru v ČR a na Slovensku. K veľtrhom módy samozrejme patria
aj prestížne súťaže. Na výstavisku slávnostne vyhlásili výsledky 6. ročníka

súťaže o Cenu Nadácie Jána Pivečky, ktorá oceňuje kreativitu študen-
tov odborných škôl a mladých dizajnérov obuvi. Víťazné exponá-

ty troch súťažných kategórií si návštevníci veľtrhu KABO
mohli prezrieť v špeciálnych vitrínach. 
Už 23. ročník súťaže TOP MODEL o najlepšie
exponáty veľtrhu KABO priniesli ocenenia

desiatim vystavovateľom. Tri hlavné ceny
udelila odborná porota spoločnostiam
Aspen Šport, Beďa obuv a Svorto CZ,
úspešné boli aj firmy Saltra, Unidax,
Šoporovi, Konzorcium T + M, Dapi, ara
Shoes Czech a Wortmann SR.
Aké by to bolo jubileum bez narodenino-

vej torty? Tú si spolu so zaujímavým
hudobným programom, netradičnou
módnou prehliadkou i ohňostro-
jom mohol vychutnať každý
návštevník narodenino-
vej párty. Všetko chutilo

skvele a tropická horúčava,
ktorá v ten deň lámala
storočné rekordy pre-
svedčila, že nielen

novinky predstave-
né na brnianskych

veľtrhoch  sú horú-
ce....  

SICH, FOTO: VELETRHY BRNO

Augustové veľtrhy STYL a KABO sa ako vždy držali svojej tradície –
ponúknuť čo najširší výber kolekcií na sezónu jar/leto 2013
obchodníkom s módou a obuvou, návštevníkov i vystavovateľov
osloviť bohatým sprievodným programom formou zaujímavých
seminárov a tiež prezentovať jednotlivé kolekcie vystavovateľov
v denných blokoch módnych prehliadok či modelové kolekcie
známych dizajnérov. Tentoraz však boli ešte výnimočnejšie. Práve
v augustovom termíne sa veľtrhy STYL a KABO stali okrúhlymi
jubilantmi. Vystavovatelia a obchodníci mohli spolu s organizátormi
osláviť ich 40. výročie. 

Styl a Kabo slávili jubileum 

Narodeninová torta - zľava Miroslav Bísek, Gabriela Vargová, 
Jiří Kohoutek, Jiří Kuliš
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Spolu bolo na GDS  879
vystavovateľov z 38 krajín.
K tomu musíme ešte pripo-
čítať 360 vystavovateľov na
podružnom veľtrhu Global
Shoes. Organizátor sa 
tento raz rozhodol prilákať
návštevníkov rôznymi podu-
jatiami so známymi tvárami
šoubiznisu. Popri kvalitných
módnych prehliadkach, ktoré bývajú vždy v hale 2, odhalil Tim Mälzer pre firmu Snipe,
o.i. kuchárska televízna hviezda, prvú kompostovateľnú koženú topánku vyrobenú
podľa tradičného výrobného spôsobu. V tejto hale sa tiež rozhodla osláviť svoje 
35-ročné jubileum firma Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta vlastnou módnou 
prehliadkou.

„Spoločne s našimi vystavovateľmi sme sa v ostatných rokoch postarali o to, že
médiá sa módnej obuvi venujú čoraz častejšie. Sme jediný veľtrh, ktorý ponúka módne
prehliadky. Sníma ich aj televízia a jej prostredníctvom sa nové modely topánok dostá-
vajú do povedomia spotrebiteľov rovnako intenzívne ako módne kolekcie z týždňov
módy. To pomáha celej obuvníckej branži,“ vysvetľuje Kirstin Deutelmoserová, riaditeľ-
ka veľtrhov GDS a Global Shoes.

Podľa prieskumu
návštevníkov GDS najväč-
ším trendom v lete 2013
budú snejkre. Kým zahra-
niční návštevníci sa viac
zaujímali o módne snejkre,
nemeckí uprednostňovali
klasické. Druhým dôležitým
trendom podľa prieskumu
budú farby požité ako
akcenty, najmä neónová.

Zo základných farieb bude popri čiernej dôležitá telová a béžová, ale aj modrá, tyrkyso-
vá a tóny červenej. Zaujímavý bol rozdiel v záujme o farby medzi Nemeckom a ostatný-
mi krajinami. Kým nemeckí obchodníci stavili na púdrové a pastelové tóny, inokrajci
uprednostňovali bielu, zelenú a olivovú.

Čo sa týka obchodu, väčšina obchodníkov v prieskume uviedla, že objednávky na
leto 2013 boli slabšie v porovnaní s minulým rokom, alebo sa mu len maximálne vyrov-
nali. Tretina obchodníkov plánovala na základe hospodárskych rámcových podmienok
objem objednávok znížiť. 

Veľtrh veľmi negatívne ovplyvnil aj v tom čase sa konajúci štrajk zamestnancov
Lufthansy.  V posledný deň veľtrhu bolo zrušených 141 spojení s Düsseldorfom, 
čo extrémne ovplyvnilo počet návštevníkov veľtrhu.  Aj zahraniční vystavovatelia 
mali problém dostať sa domov.  Napriek tomu usporiadatelia uviedli, že ich potešila
vysoká odborná úroveň nakupujúcich a veria, že veľtrhy, ktoré sa budú konať 
od 13. do 15. marca 2013 a 11. až 13. septembra 2013 na düsseldorfskom výstavis-
ku, budú úspešné.

Nepriaznivé okolnosti
neovplyvnili kvalitu
veľtrhu GDS 
SPRAC. DV, FOTO GDS/TILLMANN

Na septembrový veľtrh GDS priniesli vystavovatelia inovatívne
dizajny obuvi a kabeliek v najvyššej kvalite. Zručnosť, kvalitné
materiály a perfektné finálne úpravy boli základnými prvkami
kolekcií. Medzi známych vystavovateľov s produkciou na leto 2013
sa zaradili nové značky ako Julian Hakes, Tanya Heath Paris,
RE101, Punto Pigro alebo Eco Green a Purified. 

Informácie pre návštevníkov, 
predaj vstupeniek, komplexné 
cestovné služby:
ALFAcon s.r.o.
Dobšinského 18
811 05 Bratislava
Tel.: +421 2 5262 1232
Fax: +421 2 5244 2291
E-mail: info@alfacon.sk 
www.alfacon.sk

www.globalshoes-online.com
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NOVÉ VIZE 
PAŘÍŽ, ZÁŘÍ 2012/JANA ČÁSTKOVÁ, FOTO PREMIÉRE VISION

Ani si to nechceme připustit, ale my všichni, kteří se
nějakým způsobem „motáme“ kolem módy, stárneme
rychleji. Není divu, aby byly módní oděvy včas v obchod-
ní nabídce, je třeba začít na tomto poli pracovat téměř
dva roky před tím. Tehdy vznikají nové filozofie, nápady,
barvy a kombinace, které se v průběhu času ještě kori-
gují, ale už se s nimi pracuje. Textilní výroba je dlouhá
a složitá, podněty proto musí přijít s předstihem. 

První nabídku v oblasti módních textilií, tisků
a doplňků pravidelně přináší velkolepý veletrh oděvního
textilu Premiére Vision. Je možné ho navštívit dvakrát do
roka, a to v únoru a září v Paříži, kopíruje totiž módní
sezónnost. Na výstavišti Parc de Expozition, na severo-
východním okraji velkoměsta jsou soustředěny všichni
významní výrobci z Evropy, ale dnes už i z Brazílie,
Koree, Japonska a po novotě i Turecka. Ovšem všichni
musí splňovat nemilosrdné podmínky kvality produktu,
včetně dodávkové kázně (to je kvalita dodávaného zboží
v dohodnutých termínech), které jsou požadavkem vele-

tržní správy. Ta výrobcům na oplátku zajistí vystavova-
telský servis, propagaci zboží a konec koncům i obchod-
níky a návštěvníky. Na tomto veletrhu nechybí nikdo,
kdo se textilem a oděvní tvorbou zabývá.

Pečlivě připravená tématická „trendová fóra“ rozmís-
těná po ploše veletrhu jsou spolehlivým vodítkem, kam
pro které typy zajít, vytypované barvy a jejich kombinace
v ústředním trendu zase napovídají barevnost budoucí
sezóny. Krátký film je pak plný inspiračních podnětů pro
novou sezónu. Tady se nikdo splést nemůže, nabídka je
široká, kreativní a zahrnuje jak typy pro slavnostní róby,
civilní oděvy i speciální high-tech kvality pro sportovní
oblečení. Výhodou je i skutečnost, že se vzorky vystave-
né v trendových fórech sice nesmí stříhat ani fotit, ale
fyzický kontakt omakem není zakázaný a každý, kdo
v této sféře pracuje ví, že je nenahraditelný.

Letos v září patřil Premiére Vision sezóně podzim-
zima 2013/14. Zúčastnilo se ho 745 vystavovatelů,
nejvíc z nich (352)  bylo tradičně z Itálie, 90 z France,

32 z Japonska, 29 ze Španělska, 22 z Jižní Korey, 20
z Německa, ..a 2 z České Republiky. Co dodat? Kdysi
jsme byli textilní zemí se slušnými produkty. 

Nabídka měla po přestávce zase trochu dekorativní
ráz s kovovými odlesky a nápaditými vzory. Technické
typy si zachovaly spíš strohý ráz. 

Novinkou bylo oddělení na téma pleteniny – KNIT-
WEAR SOLUTION. Jedná se o specifické regulérní výrob-
ky z plochých i okrouhlých pletacích strojů a oděvy
vytvořené bezešvou technologií. Toto kreativní, technické
a „nové“ odvětví hledá své uplatnění na veletrzích
a našlo ho netradičně právě na  Premiére Vision a prá-
vem tam patří.

Približne tisíc odborných návštevníkov bolo z Európy (Francúzsko, Taliansko,
Portugalsko a Anglicko), Severnej a Strednej Ameriky a boli tu aj oficiálne delegácie

z Blízkeho a Stredného Východu.
Organizátori pripravili pre obchodníkov
aj odborné semináre a sprievodné akcie,
kde sa mohli vystavovatelia a odborní
návštevníci zoznámiť s vývojom v mód-
nom biznise. 

Najväčšie zastúpenie na tomto sviat-
ku módy mali už tradične výrobcovia
dámskej módy a doplnkov, ktorí svojou
prezentáciou oslovovali všetky zmysly
nákupcov z celého sveta. Svoje nezastu-
piteľné miesto na veľtrhu majú aj výrob-
covia a dizajnéri so spoločenskými
odevmi. 

Organizátori dali možnosť asi dvad-
siatke  módnych
dizajnérov, aby
predstavili svoju
tvorbu v sekcii
EGO area, kde
nás upútala expo-
zícia kabeliek

vyrábaných z recyklovaných materiálov. Barcelonskú firmu nám
predstavil charizmatický José Luis López, ktorého výrobky sa pre-
dávajú dokonca aj v Japonsku. Skoro všetky väčšie módne znač-
ky majú vysoký záujem udržať si predovšetkým domácich odbera-
teľov a tomu prispôsobujú aj svoj marketing. Obchodné aktivity

mnohých španielskych výrobcov sa sústreďujú
aj na stále solventnú ruskú klientelu.

Značky zo stredne vysokého segmentu sa
sústredili v samostatnej vedľajšej hale v
Convention Centre v tzv. fashion showroo-
moch. Okolo 100 renomovaných značiek pred-
stavilo modely obchodníkom, ktorí mali záujem
o kvalitnejšie a zvučnejšie módne mená
z tohto segmentu. Mohli sme tu vidieť najnovšie
kolekcie aj týchto značiek: Les Copains Blue,
Byblos, Dismero DP Jeans, Luisa Cerano, Le
Fate, Anna Rachele, Dellaciana, les Copains,
Maria Grazia Severi, Avantgarde, Swing, Bleu
Blanc Rouge, Kiná Fernández a Didier
Parakian...

Pokiaľ ide o rovnaký dátum a miesto, opäť
sa popri veľtrhu konala aj ďalšia významná

módna udalosť, a to  Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid. Táto prestížna akcia priťahuje veľkú pozor-
nosť španielskych i zahraničných médií  a samozrej-
me aj celebrity z rôznych oblastí života. Starostlivo pri-
pravené módne predstavenia dizajnérov očarovalo
všetkých zúčastnených, o čom svedčilo i do posledné-
ho miesta obsadené hľadisko. Vďaka organizátorom
sa tam našlo miesto aj pre našu redakciu. 

IFEMA, ako organizátor módneho veľtrhu SIMM,
vás srdečne pozýva na ďalší ročník, ktorý sa uskutoč-
ní od 8.–10. februára 2013 v halách 12 a 14 na
výstavisku Feria de Madrid.

V septembri ožil Madrid módou
TEXT A FOTO: KAC

V madridskom výstavnom centre Feria de Madrid sme 1. až 3. septembra 2012 navštívili už 68. ročník módneho veľtrhu SIMM, ktorého
organizátorom je spoločnosť IFEMA. V halách 12 a 14 sa predstavilo viac ako 700 španielskych a zahraničných vystavovateľov. Na tomto
najvýznamnejšom španielskom veľtrhu módy vystavovatelia predstavili svoje najnovšie kolekcie na jar a leto 2013 a dúfali v priaznivé reakcie
nákupcov z celého sveta. Cestu si sem našlo takmer 10 000 návštevníkov, ktorí si vyberali z ponúkaných kolekcií a porovnávali kvalitu produktov,
no najmä cenu, ktorá sa stáva dôležitým faktorom na udržanie si konečného spotrebiteľa. 

Z prehliadky MBFWM –  Maria Barros

expozícia Olimara

expozícia Sonia Peňa
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Štvrtkový októbrový večer pútalo pozornosť módnych nadšencov
predstavenie novej kolekcie odevnej dizajnérky Lenky Sršňovej.
Prehliadka sa konala pre Lenku už v tradičných priestoroch – v Galérii
Cvernovka v Bratislave. Magika Fantastika, nová línia na sezónu jar/leto
2013, sa nesie v znamení cirkusu, mágie, zvieracích vzorov a netradič-
ných farebných kombinácií s kvalitnými materiálmi.

Diváci si mohli vychutnať nielen kvalitnú módu, ale aj prepojenie via-
cerých umeleckých disciplín. Grafický dizajnér Ondrej Jób spracoval
Lenkine skice do motívov kolekcie, z ktorých vznikli originálne potlače.
Za návrhom mnohých použitých materiálov z Francúzska stojí aj textilný
dizajnér Juraj Straka, ktorý pôsobí v lyonskej firme Bucol. Scénu, ktorá
pripomínala šapitó, vytvoril ateliér MIMO Architekti. 

V predchádzajúcej Lenkinej kolekcii vládlo srdce, a to nielen vo
výtvarnom stvárnení. Vidieť, že autorka vkladá svoje srdce do všetkých
svojich modelov. V kolekcii Magika Fantastika sa do popredia výrazne
pretláčal vzor mačky, tigrov, ktoré mimochodom tvorili aj ústredné kulisy
prehliadkového móla.

„Témou bol magický cirkus, a tak sa stalo, že výrazným motívom sa
stali šelmy. Mačky, tigre, zvieratá. Chcela som docieliť hru so zvieracím
vzorom, tak som skombinovala existujúcu potlač fialovej zebry na látke
s mojimi šelmami. V niektorých modeloch sa dokonca objavujú ruže,
pásiky, kocky či kolieska a v celej kompozícii sa "prechádzajú" farebné

tigre a mačky. Práve tieto modely som nazvala poeticky Tigre
číhajúce v ružových kríkoch," vysvetľuje Lenka. 

Galéria Cvernovka je už tradičným miestom, s ktorým
spájame aj prehliadky Lenky Sršňovej. „Cvernovka je prie-
stor, ktorý má svojho ducha. Veľká prázdna hala s vysokým
stropom a stĺporadím v strede ponúka nekonečné varianty
ako nakomponovať mólo, ako vytvoriť scénu. Všetci sa tam
cítia dobre a majú pocit akoby boli na zahraničnej akcii. Vo
svete je úplne bežné robiť akcie podobného druhu práve
v starých opustených továrenských halách. Moja prvá veľká
kolekcia bola prezentovaná v Cvernovke, a odvtedy sa tam
rada vraciam. Mám to tam veľmi rada a o to viac ma mrzí
aktuálny pohľad na asanačné práce v areáli,“ dodáva Lenka.

Na záver len dodáme, že Magika Fantastika pozostáva z 32
modelov. Niektoré sú unikátne originály, ktoré existujú v jednom
kuse, ostatné sú časťou limitovaných sérií alebo sú to kúsky,
ktoré sa dajú vytvoriť znova, ale v iných farbách a materiáloch.
Dajú sa zakúpiť v online obchode autorky
(shop.lenkasrsnova.com), do predvianočného obdobia sa ale
dostanú aj do štyroch dizajnérskych obchodov, ktoré ponúkajú
tvorbu Lenky Sršňovej v Žiline, Bratislave a Prahe.

Viac foto na www.modarevue.com.

Hravá a magická 
SILVIA CHMELÁROVÁ , FOTO: BRANISLAV ŠIMONČÍK

V marci 2013 sa podľa slov I. Čarnogurského zo spo-
ločnosti IPEC Group, začne písať história slovenského
outletu D1 Outlet City pri Senci. Za jeho výstavbou stojí
práve spoločnosť Ipec Group, s.r.o.

Zahájenie výstavby ďalšieho outletového centra už
ohlásil aj druhý hráč. Ide o spoločnosť Realiz, ktorá 5.
novembra 2012 spolu so starostom mesta Voderady,
pánom Marekom Turanským slávnostne poklepala
základný kameň One Fashion Outletu pri Trnave. 

PLÁNY A FAKTY 
Výstavba  D1 Outlet City sa začala 1. februára tohto

roka. Spoločnosť IPEC Group doteraz do projektu investo-
vala viac ako 4,5 milióna eur z vlastných zdrojov. Ďalšie
3 milióny eur poskytli finanční investori, ktorí prejavili
záujem podieľať sa na projekte a sumu 2,24 milióna eur
priniesla úspešná emisia dlhopisov. Celkové náklady na
realizáciu 1. fázy projektu by mali dosiahnuť 13 miliónov
eur (vrátane ceny pozemkov).

D1 Outlet City má v prvej fáze ponúknuť mix módnych
i obuvníckych značiek na ploche 10 000 m2, pričom
v súčasnej dobe už nájomcovia potvrdili 60% z tejto plo-
chy. S otvorením prvej fázy sa ráta v marci 2013. 
V druhej polovici roku 2013 počíta spoločnosť 
Ipec Group s ďalšími prevádzkami na ploche 5 000 m2.  

Čo sa týka konkretizácie klientov I. Čarnogurský zo

spoločnosti Ipec Group tvrdí,  že stratégiou jeho tímu nie
je predháňať sa počtom zverejňovaných značiek.
Vyzdvihol však napríklad aktuálne úspešne ukončené
rokovania so zástupcami značky Salamander, United
Colors of Benetton  či odevnou  talianskou značkou znač-
ky Marina Rinaldi, ktorú v SR zastupuje spoločnosťou
Rina Mode, s.r.o.

Manažment prevádzky prvého slovenského outletu
bude zabezpečovať holandská spoločnosť Stable, s kto-
rou investor podpísal zmluvu koncom mája tohto roka.
Stable je významným medzinárodným hráčom v oblasti
developmentu a prevádzky nákupných a outletových cen-
tier.. 

„V prvom roku rátame s návštevnosťou 700 až 800
tisíc zákazníkov s tým, že počas nasledujúcich troch
rokov predpokladáme ročný 20 % nárast. V každom
ďalšom roku by sa krivka návštevnosti mala dvíhať
o 5%,“ uviedol Silvester Petrezsél zo spoločnosti
Ipec Group.  Návštevníci si budú môcť svoje nákupné
cesty rozdeliť do troch zón. Samostatnú ponuku 
predstaví „talianska ulička“, ktorá bude mixom význam-
ných talianskych značiek, „vinárske mestečko“ a zóna
s názvom Ázijská záhrada, ktorá popri gastronomickom
zážitku má  priniesť ponuku niektorých významných
luxusných ázijských značiek. To všetko doplní ponuka
svetových módnych a dizajnérskych značiek. 

Ďalší chystaný projekt ONE Fashion Outlet vo
Voderadoch tiež ohlásil 50-percentnú obsadenosť. Prvá
fáza projektu si vyžiada celkové investície vo výške 30
mil. eur a má ponúknuť takmer 300 pracovných miest.
Termín  ukončenia výstavby prvej fázy  je naplánovaný
na druhú polovicu roka 2013. 

Prvá fáza projektu má  ponúknuť na predajnej ploche
15 000 m2 vyše 70 značkových módnych a športových
obchodov. K už ohláseným prestížnym značkám ako
Adidas, Nike, Puma, Alpine Pro, Benetton, Trussardi,
GANT, Envy, Levi´s, Tom Tailor, Luxury Mall pribudli
ďalšie - napríklad Mustang a multibrandový predajca
Mondo Italia Gallery, ktorý je talianskym zástupcom via-
cerých zvučných značiek, ako napríklad Cerruti, Pal Zileri,
Laura Biagiotti a ďalších.

„Štart výstavby s takým počtom popredných značiek
je signálom, že ONE Fashion Outlet je najsilnejším outle-
tovým projektom na Slovensku, a to nielen vďaka pes-
trosti značiek, ale aj vysokej kvalite architektonického rie-
šenia,“ povedal Iestyn Roberts, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Freeport, ktorá je popredným operátorom outletov
v Európe a bude prevádzkovať aj ONE Fashion Outlet.

Ako sa hovorí – kocky sú už hodené... Ktorý z týchto
hráčov však bude hrať s lepšími číslami, ukáže najbližší
čas. Lineárne otvorenie oboch outletov asi nie je priveľmi
reálny príbeh... 

Ktorý bude skutočný?  
SICH

Outletové centrá sú obľúbenou destináciou všetkých spotrebiteľov, ktorí radi siahnu po kvalitnej a nadčasovej móde za rozumnú cenu. 
Takto orientovaní zákazníci zo Slovenska, presnejšie tí, z jeho západnej časti, sa tejto nákupnej turistike venujú hlavne v rakúskom Parndorfe.
Na Slovensku totiž outletové centrum chýba. Zmena by mala nastať už v budúcom roku. A to hneď v podobe dvoch outletov, ktoré by mali byť 
od seba vzdialené len necelých 20 km. 
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Úspech nie je náhoda

Celú kolekciu oficiálne predstavili na London Fashion Week, Vienna
Fashion Week, Prague Fashion Weeku a Bratislavských módnych
dňoch. V súčasnosti prebieha sériová výroba pre distribúciu v USA,
Kanade, Veľkú Britániu, Holandsko, Rakúsko, Českú republiku
a Slovensko. Symbol, ktorý charakterizuje celú kolekciu, parohy jeleňa,
je inšpirovaný maliarkou Georgia O'Keefe. 

Slovenská značka
Novesta sa dostala
za hranice Česko-
Slovenska a nastavila
tak vysoko latku.
Víziou firmy je spolu-
pracovať so špičko-
vým dizajnérom,
vytvoriť novú značku
a spropagovať ju.
Obuv, ktorú vytvára
Novesta už niekoľ-
ko rokov, sa líši
od konkurencie
najmä tým, že vyrá-
ba modely z prírodné-
ho kaučuku. Základná filozofia
sa skrýva v rukách celého tímu,
ktorý spája spoločný cieľ: vybu-
dovať si meno nielen doma, ale
aj v zahraničí a prinášať kvalit-
nú obuv. Spoločnosť Novesta

vyrába najmä tenisky
a gumáky.

Kolekcie vytvá-
rajú českí
a slovenskí
dizajnéri a príleži-
tosť spolupodieľať
sa na značke môže
dostať každý, kto má
kreatívne myslenie, chuť
a energiu posúvať sa vpred. Momentálne
pracuje v centrále v Partizánskom vyše 400 ľudí. Okrem
projektu CICCONE sa Novesta v lete tohto roku spolupo-

dieľala na kolekcii slovenskej rapovej forámcie H16
(skupina Majka Spirita). Vytvorili spolu šesť mode-

lov tenisiek pre mladých, ktoré sa v limitovanej
edícii vypredali. Spoločnosť plánuje naďalej
spolupracovať s umelcami zo Slovenska

a Česka a priblížiť sa týmto spôsobom svetovým
trendom.

Umelci tak dostali príle-
žitosť priblížiť sa verejnosti aj

formou vlastných produktov.
Dnes sa firma venuje nielen konkrét-
nym projektom, ale vytvára aj
naďalej autorské kolekcie pod hla-
vičkou Novesty a pripravuje svoju
kolekciu na rok 2013. 

Spoločnosť ICCAB s.r.l. z talianskej Florencie, založená
v roku 1972,  patrí medzi úspešných výrobcov športo-
vých a príležitostných odevov. Od roku 2006 je oficiál-
nym držiteľom licencie značky Italian Navy a s ňou spo-
jenými logami – Marina Militare a Aviazione Navale.

Marina Militare je navrhovaná a šitá pre mužov a ženy,
ktorí stále silno veria v také hodnoty, ako sú česť, sláva
a úcta. Je určená pre ľudí, ktorí nikdy nezabúdajú na
svoje korene a tradície, chcú ich zachovávať a odovzdá-
vať ďalším generáciám. Je pre ňu charakteristická vyso-
ká kvalita použitých materiálov a silný štýlový prejav.                                               

Aviazione Navale je značka s vyhraneným štýlom.
Vychádza z rovnakej koncepcie, no bola navrhnutá pre
mladšiu generáciu. Obe kolekcie sa vyrábajú z najlep-
ších prírodných materiálov a high-tech textílií, všetky
odevy sú zdobené  odznakmi a dekoráciami vojenského
aj civilného námorníctva. Ak máte pocit, že nastal čas
priniesť svojim zákazníkom kus originality a kvality, dob-
rou správou je, že do Florencie kvôli tomu cestovať
nemusíte. Značky Marina Militare a Aviazione Navale
majú svoje zastúpenie už aj na Slovensku. 

RM Company, Trnava, mobil: 0903 439 081, 
e-mail: rasto@rmcompany.sk

LUXUS S KAMUFLÁŽOU...  

Slovenská obuvnícka firma Novesta predstavila v jeseni tohto roku kolekciu brata slávnej speváčky Madonny, Christophera Cicconeho.
Dizajnérsky a technický tím nenechal nič na náhodu a spolu s Christopheom poctivo pracoval na kolekcii takmer sedem mesiacov. 
Jedinečné modely, ktorých je vyše 30 druhov, sú zaujímavé najmä kombináciou materiálov ako je koža a prírodný kaučuk. 
Jednotlivé modely sa líšia od ostatných na trhu nielen zložením, ale aj dizajnom. 

Christopher Ciccone
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Nedávno  médiá ohlasovali návrat odevnej značky
OZETA , tradičného slovenského výrobcu elegantnej
pánskej a dámskej módy. Približne 90% jeho produk-
cie smeruje k zákazníkom do západnej Európy, pri-
čom najsilnejšími odbytiskami sú Nemecko,
Holandsko, škandinávsky trh, Rakúsko a Anglicko.
Postavenie na domácom trhu si značka upevňuje pro-
stredníctvom vlastnej maloobchodnej siete. 

Ozeta začala svoju novú éru v marci tohto roka,
s cieľom etablovať sa na trhu a skĺbiť výrobný závod
s predajnou sieťou. Za tento krátky čas bolo do nej
investovaných vyše milióna eur a stala sa najväčšou
maloobchodnou sieťou svojho druhu na Slovensku.
Vytvorili sa nové pracovné miesta, pričom maloob-
chod a výrobný závod aktuálne zamestnáva 450
zamestnancov. K dnešnému dňu značka ponúka svoj
kvalitný sortiment v sieti 17-tich vlastných predajní,
ktorých počet naďalej dynamicky rastie. V poradí
osemnásta predajňa bude otvorená v novembri,
v trenčianskom nákupnom centre Laugaricio. 

Okrem domovského Slovenska
OZETA zamierila aj na český trh,
keďže po páde výrobného závodu
OP Prostějov kvalitný tovar v ele-
gantnej konfekcie chýba. Penetrácia
siete do Čiech bola pôvodne naplá-
novaná na jar 2013, avšak nové
predajne už stihli otvoriť v Prahe-
Čestliciach, v Brne a otvorenie sa
pripravuje aj v Ostrave. 

„Okrem siete vlastných značko-
vých predajní, získavame nové pre-
dajne aj formou franšízových licen-
cií, čo je jednou z najrýchlejších
a najefektívnejších ciest rozširovania pôsobnosti
značky na tuzemskom i zahraničnom trhu. V dohľad-
nej dobe by sme tak chceli mať na Slovensku 40

predajní a v Česku 30. Naši franšízoví partneri si
otvárajú jednak nové predajne, zároveň však ponúka-
me partnerstvo aj tým, ktorí už vlastné obchody

s podobným zameraním majú, no chcú ich dostať na
vyššiu úroveň. Svojim franšízovým partnerom ponú-
kame prvotriedny krásny tovar, marketingovú podpo-
ru, návrh predajne, branding, vernostný systém
a predovšetkým starostlivosť,“ vysvetľuje Miroslava
Krausová, marketingová riaditeľka spoločnosti. 

Viac informácií o franšízovom partnerstve 
so spoločnosťou Ozeta, s.r.o. sa dozviete 

na kubranska@ozeta.sk alebo na webe ozeta.sk, 
prípadne www.facebook.com/ozeta.sk.

OZETA NABERÁ NA SILE – rozširuje
svoju sieť a ponúka franšízové licencie



Nápadité kabelky  
KACH

Jesenný veľtrh SIMM v Madride pripravil pre
návštevníkov pestrú paletu dámskej a pánskej módy,
doplnkov i kabeliek. Nás zaujala barcelonská firma
RUW, ktorá vo svojej expozícii vystavila veľmi zaujíma-
vú kolekciu kabeliek vyrobených z recyklovaných
materiálov. Zakladateľ spoločnosti a zároveň aj hlavný
dizajnér José Luis López začal s produkciou kabeliek
pred siedmimi rokmi a v súčastnosti firma produkuje
20 tisíc kusov ročne. „Našou cieľovou skupinou sú

mladí a moderní
ľudia vo veku 17
až 35 rokov, ktorí
majú radi  špičko-
vý dizajn a chcú
byť odlišní, origi-
nálni. Veľmi pod-
statná je naša filo-
zofia, ktorá sa
nesie v duchu
hesla Be green
fashion. Snažíme
sa byť ohľaduplní

k prírode samotnej, a to tým, že vyrábame výhradne
z recyklovaných materiálov, používame použité poly-
esterové a acrylové látky, zvyšky z džínsoviny a na naj-
novších modeloch sme použili aj dáždnikové materiá-
ly,“ povedal nám majiteľ firmy RUW, J.L.López.  

S kabelkami tejto značky sa spotrebitelia môžu
stretnúť vo viac ako 140 predajných miestach po
celom svete, od Európy (Španielsko, Portugalsko,
Francúzsko, Taliansko...) po USA. Jej dizajn možno
dokonca vidieť aj v Japonsku. Zastúpenie na sloven-
skom či českom trhu ešte spoločnosť nemá, aj keď
cenová hladina kabeliek nie je vysoká. Výrobná cena
sa pohybuje od 25 až po 60 euro, a to v závislosti od
modelu, použitých materiálov a vypracovania. 
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Krížikové stehy v dizajne 
ZDROJ A FOTO: GANDIA BLACSO, SPRAC. SICH

Technika vyšívania krížikovým vzorom je pre
svoju jednoduchosť obľúbená vo všetkých kútoch
sveta a určite ju skúsil každý, kto sa o vyšívanie
pokúšal, i keď napokon svoje dielka nedokončil.
Každá krajina, kraj a dokonca i historické obdobie
majú svoje vlastné vzory vyšívania, typickú fareb-
nosť a niekedy sú doplnené inými druhmi výšivko-
vých stehov.  

Svoju vlastnú identitu pretavila do krížikového
vzoru aj mladá návrhárka Charlotte Lancelot, ktorá
si ako podkladovú látku nevybrala zvyčajnú panamu
alebo plátno, ale plsť. Dôvod? Pod jej šikovnými
rukami totiž vznikla séria kobercov, poťahovej látky
na podušky či gauče. Perforovanú plsť povyšívala
krížikovým stehom z rôznofarebných vlnených pria-
dzí. Produkty sú v ponuke španielskej značky
Gandia Blasco. 

Nová džínsová generácia
vyrastá v Amsterdame
SPRACOVALA: MOK, FOTO: JAMES VEENHOFF

Holandská metropola je už istý čas európskou mek-
kou džínsovej módy. Plejáda značiek, ako napríklad
G-Star, Hilfiger Denim, Scotch&Soda, Blue Blood
a Kings of Indigo, situovala svoje sídlo práve sem.
Najčerstvejším dôkazom, prečo Amsterdam láka
čoraz viac zanietencov denimu je jedna z nedávno
rozbehnutých iniciatív. V septembri na tamojšej
Regional Community College of Amsterdam (ROCvA)
odštartovali nový študijný program Denim Developer,
ktorého hlavným zameraním je detailná analýza džín-
soviny a narábanie s ňou. Dovedna 18 študentov sa
na ROCvA Jean School bude snažiť osvojiť si v prie-

behu troch rokov znalosti strihania, šitia, vyšívania,
prania a taktiež integráciu nových elementov do bizni-
su s touto typológiou výrobkov. Ako potvrdil spoluini-

ciátor projektu
James Veenhoff,
zakladateľ House of
Denim a niekdajší
riaditeľ Amsterdam
International Fashion
Week, osobitný
dôraz budú klásť na
ekologické myslenie
v celom procese
spracovania džínsovi-
ny. A hoci je toto
technické štúdium
zatiaľ určené len
domácim stredoškol-
ským absolventom,
do budúcnosti plánu-
jú ponúknuť účasť aj
záujemcom zo zahra-
ničia.  
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Ten, kto si potrpí na kvalitné ručne šité topánky, neváha precestovať aj zopár desiatok kilometrov. Ak ste aj vy dospeli do štádia, že
v obchodných centrách si márne hľadáte topánky podľa vašich predstáv, prečítajte si o maďarských výrobcoch svetoznámej obuvi
a možno medzi nimi nájdete svojho budúceho osobného obuvníka.

RUČNE ŠITÁ PÁNSKA OBUV 
Z NAJLEPŠÍCH MATERIÁLOV ZNAČKY FABULA

Všetky topánky, ktoré nesú meno jedného z najsľubnejších mladých výrobcov obuvi
v Maďarsku, sú šité ručne a vyrobené z najkvalitnejších materiálov, predovšetkým teľa-
cej, kravskej a kozej kože. Laszlo Fabula vyrába pánsku obuv na mieru a jeho topánky
sa považujú za umelecké diela. Vyhľadávajú ho nielen tí, čo uctievajú luxus, ale aj
tí, ktorí vedia oceniť klasické hodnoty. Ak si už raz kúpite topánky u pána
Fabulu, odloží si napínač obuvi s vašimi mierami a menom, aby pri objed-
návaní ďalšieho páru nemusel znovu brať miery.

PÁNSKA OBUV Z OBUVNÍCKEJ 
MANUFAKTÚRY VASS – LUXUS A KVALITA

V centre Budapešti sídli výrobca exkluzívnej pánskej obuvi Vass. Jeho obchodnou
stratégiou sú špičkové materiály a jedinečné dedičstvo po svojom otcovi – dlhoročné
skúsenosti. V tomto kráľovstve ručne šitých topánok panuje prísna disciplína a počíta sa
tu len s tou najlepšou kožou, najlepšími podrážkami a najlepšími výstelkami. Koža sa naj-
prv dôkladne preskúša a potom sa strihá podľa smeru rozpínania. Ďalej príde na rad
rám, tvaruje sa podrážka a prispôsobuje sa podpätok. Verní zákazníci tejto firmy cestujú
po nové topánky aj stovky kilometrov.

OBUVNÍCKA MANUFAKTÚRA 
A KOŽENÁ GALANTÉRIA KURKOR & RÉTI

Obuvnícku manufaktúru Kurkor & Réti nájdete takisto v centre Budapešti na ulici
Aranykéz a okrem svojich výtvorov ponúka aj obuv ďalších maďarských výrobcov.

Všetky topánky v ponuke sú vyrobené z prírodných materiálov a v kolekcii
sa uplatňujú aj originálne materiály, ako napríklad pštrosie pierka alebo
krokodília koža. Štandardnou súčasťou sortimentu sú aj nepremokavé gol-
fové topánky. Ak si chcete zladiť nové topánky napríklad s opaskom alebo

taškou, v predajni vám radi vyjdú v ústrety.

MLADÍ MÓDNI TVORCOVIA VYRÁBAJÚ 
PESTRÚ A EXTRAVAGANTNÚ OBUV

Popri výrobcoch klasickej obuvi sa nestratia ani mladí
dizajnéri. Napríklad Reka Vago študovala v Londýne a svoju
kolekciu vám predstaví v showroome v piatom obvode
Budapešti. Obuv z obľúbenej kolekcie značky NES od autorky Andrei Szilagyi si môžete
kúpiť v obchode Deluxe Retrock v Budapešti alebo aj v Tokiu, New Yorku a Paríži.
Pôsobivé sandáliky a balerínky ponúkajú značky Kwandera alebo Trenntre. Tisza zasa
prináša na trh hravý maďarský retro štýl.

J’adore Eva – pocta prvej 
československej návrhárke
SICH

Projekt Štýlozofia, kurátorkou ktorého je Miloslava Hriadeľová, vznikol v spolupráci návrhárok troch
generácií – Jany Polakovej, Odette Kmeť Fedorovej a Júlie Zelenej. Jeho cieľ sa dá zhrnúť do jednej
vety – nemôžeme ísť dopredu bez toho, aby sme nerecyklovali minulosť. 

O to sa v tomto projekte pokúsili aj návrhárky a spoloč-
ne hľadali rovnováhu medzi úctou k tradícii a posúvaním
vecí dopredu. V rámci tohto projektu vznikla kolekcia
modelov a tri z nich boli vytvorené podľa návrhov prvej
československej módnej návrhárky Evy Antošovej.
Kolekcia má názov J´adore Eva a bola
súčasťou propagácie mladých návrhá-
rov a výrobcov pôsobiacich na východe
Slovenska v rámci podujatia Fashion
Pop-Up Made in Košice, ktoré sa konalo
9. októbra t.r. v bratislavskej Eurovei.  

Spomínanej akcii predchádzala zaují-
mavá prednáška, ktorú organizoval
Slovak Fashion Council a British Council
v spolupráci s festivalom BLAF a VŠVU.
Témou bola práve osobnosť módnej
návrhárky Evy Antošovej, rodenej
Voskobojníkovej. Pútavý príbeh rodenej
Košičanky prezentovala Miloslava
Hriadeľová. „Po Eve zostalo úžasné
bohatstvo, vyše 200 kresieb, ktoré
majú svoj švih a boli vynikajúco zvlád-

nuté aj technicky. Väčšinu zo svojich návrhov však nikdy
nerealizovala. Študovala návrhárstvo v 50. rokoch
v Košiciach a bola jednou z prvých návrhárok
Československa. Jej móda mala silný „parížsky prízvuk“,
sú pre ňu charakteristické čisté línie narušené asymetriou

zaujímavých prvkov,“  povedala M.
Hriadeľová. 

Veľkým snom Evy Antošovej bolo
vlastniť svoj salón, kde by tvorila pod
vlastnou značkou. Určité obdobie kreslila
návrhy dámskych modelov v známom
budapeštianskom salóne Kláry
Rotschildovej, významnej módnej
návrhárky, ktorá šila aj pre manželky
vtedajších politikov Jozefa Tisa či Josipa
Broz Tita. Eva Kláru veľmi obdivovala,
ale túžba po vlastnej značke ju vrátila
späť do Československa. V socialistic-
kom období však u nás vládla masová
móda, identita návrhárov sa potláčala
a ich potenciál bol obmedzovaný aj
dostupnými materiálmi, ale predovšet-

kým ideológiou. To bol dôvod, prečo Eva ako 46 ročná
definitívne ukončila svoju cestu módneho návrhárstva,
neskôr sa vrátila späť do Budapešti, kde vyštudovala
maľbu a vyučovala deti na umeleckej škole. 

„Našou snahou je zozbierať čo najviac informácii o Eve,
prezentovať ich formou dokumentárneho filmu, podľa jej
kresieb ušiť modely a zorganizovať veľkú módnu šou.
Myslím si, že keby sa narodila inde, bola by ako Karl
Lagerfeld,“ dodala Miloslava Hriadeľová.   

Ručne šitá pánska obuv z Budapešti
ZDROJ: MYCENTROPE, SPRAC: SICH



MÓDNE FÓRUM

MÓDA REVUE 4/201222

Chôdza „na zeleno“
SPRAC: MOK, FOTO: FIGTREE FACTORY STUDIO

Často nám k spokojnosti stačí pekne sa nahodiť.
Ale ak urobíme niečo pozitívne aj v prospech prostre-
dia, naša radosť sa určite znásobí. Dopomôcť k tomu
by nám mohol španielsky výrobca Figtree Factory
Studio, ktorý navrhol a vyprodukoval ekologickú obuv

O1M OneMoment. A nejde
iba o hocijaký nápad v zmysle
„zeleného myslenia“, ale o kom-
pletne biologicky rozložiteľné
topánky. Presný opak syntetických
vlákien a plastov, mnohokrát prí-
tomných v obuvi, ktoré životnému
prostrediu dávajú naozaj dobre
zabrať. Stačí si vybrať zo siedmich
farebných možností a piatich veľ-
kostí a tieto prirodzene pohodlné,
ľahké (jeden kus z páru v najväč-
šej veľkosti váži 160 g) a štýlové
topánky pripomínajúce ochranu
chodidiel amazónskych domorod-
cov, urobia viac služby, ako sa
možno očakáva. A neodradí ani
ich limitovaná trvanlivosť a fakt, že
sa po istom čase nosenia úplne
zkompostujú. Veď cena „low cost“
umožní bez dlhého premýšľania
prežiť ďalšiu príjemnú skúsenosť
v tejto netradičnej a multi-využiteľ-
nej obuvi.

Slovensko
18.-19. 1. 2013 Celoslovenské kontrakty PSKA (KE, NR) –

odevy, textil, obuv, doplnky 

Zahraničie
23.-25. 11. 2012 Modaprima (Miláno) – odevy, 

pletené odevy, kožené odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

28.-29. 11. 2012 Tissu Premièr (Lille) – látky
www.tissu-premier.com

8.-11. 1. 2013 Pittti Women (Florencia) – 
dámske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

8.-11. 1. 2013 Pittti Immagine Uomo (Florencia) – 
pánske odevy, doplnky
www.pittimmagine.com

9.-12. 1. 2013 Heimtextil (Frankfurt nad Mohanom) – 
bytový textil
www.heimtextil.messefrankfurt.com

14.-17. 1. 2013 Hong Kong Fashion Week (Hongkong) –
dámske, pánske, detské odevy, 
spodná bielizeň, obuv a doplnky
www.hkfashionweekfw.tdctrade.com

14.-17. 1. 2013 World Boutique – svetové módne značky 
a návrhári
www.hktdc.com/worldboutiquehk

15.-17. 1. 2013 Premium (Berlín) – pánska, 
dámska móda, doplnky 
www.premiumexhibitions.com

15.-17.1. 2013 Bread & Butter Barcelona (Berlín) – 
športové odevy, džínsy, streetwear
www.breadandbutter.com

17.-19.1. 2013 Pitti Immagine Bimbo (Florencia) – 
detské odevy, doplnky
www.pittiimmagine.com

18.-21. 1. 2013 Eclat de mode/Bijorhca (Paríž) – 
šperky a módne doplnky
www.bijorhca.com 

19.-21. 1. 2013 Salon Interfiliére (Paríž) – materiály 
na výrobu bielizne a plaviek
www.interfiliere.com

19.-21. 1. 2013 Salon International de la Lingerie (Paríž) –
spodná bielizeň, plavky
www.lingerie-paris.com

19.-22. 1. 2013 WHO'S NEXT (Paríž) – dámska móda
(Private), dizajnérska móda, doplnky 
(Fame, Premiere classe), obuv, doplnky 
(Mr. Brown), kožené výrobky (Le Cube)
www.whosnext.com

20.-21. 1. 2013 Mode Fabriek (Amsterdam) – 
pánske a dámske odevy
www.modefabriek.nl 

23.- 25. 1. 2013 Pitti Immagine Filati (Florencia) – priadze 
www.pittiimmagine.com

1.- 4.2. 2013 The Gallery Düsseldorf – dizajnérske značky
dámskej a pánskej módy
http://the-gallery-duesseldorf.com/

2.- 5. 2. 2013 Premium order Düsseldorf – dámska, 
pánska móda, doplnky, obuv
www.premiumexhibitions.com

3.- 6. 2. 2013 ISPO (Mníchov) – športové potreby a odevy 
www.ispo.com

8.-10. 2. 2013 SIMM (Madrid) – dámska, pánska, 
detská móda, doplnky  
www.ifema.es/ferias/simm/default_i.html

10.-12.2. 2013 PURE LONDON (Londýn) – dámske odevy,
dizajnérska móda, doplnky, obuv

17.-19. 2. 2013 STYL, KABO (Brno) – dámska, pánska, 
detská móda, obuv, doplnky
www.bvv.cz/styl-kabo/unor-2013/

VÝSTAVY A VEĽTRHY

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

Športovým obchodom na Slovensku rastie
konkurencia s názvom Decathlon. Športové
obchody francúzskej siete sa usídlia v Košiciach,
Bratislave a Banskej Bystrici.

Prvá predajňa Decathlon bola otvorená už 
v roku 1976 pri Lille a odvtedy sa sieť predajní
rozrástla po celom svete, a Decathlon sa stal naj-
silnejším hráčom na európskom trhu. Obrovské
predajne športového oblečenia, športového nára-
dia a športových potrieb pre šesťdesiat druhov
športov zaujali zákazníkov aj výhodnými cenami.
Decathlon je od roku 2008 vlajkovým maloob-
chodným reťazcom francúzskej siete Oxylane.
Okrem Francúzska pôsobí v ďalších 17 kraji-
nách, kde má viac ako 535 obchodov a zamest-
náva 50 tisíc ľudí. 

Poznávacím znakom predajní Decathlon je
priľahlé ihrisko, na ktorom si tovar môžete okam-
žite vyskúšať. Decathlon ponúka zákazníkom
obligátnu vernostnú kartu s možnosťou zbierania
bodov a získavania poukážok na nákup a výme-
nu tovaru bez pokladničného dokladu. Okrem

toho budú verní zákazníci informovaní o novin-
kách a získajú aj pozvánky na športové akcie.
Počítať môžu aj so zárukou vrátenia peňazí na
základe pokladničného dokladu alebo karty
Decathlon do 30 dní od dňa nákupu, a to v kto-
rejkoľvek predajni Decathlon. Predajne sú navy-
še zariadené dielňami, v ktorých si zákazník
môže dať upraviť, zveľadiť alebo opraviť športo-
vú výstroj akejkoľvek značky. K dispozícii býva
aj kaviareň a rýchle občerstvenie. 

DECATHLON NA SLOVENSKU
A V ČECHÁCH

Na Slovensku sú naplánované zatiaľ tri pre-
dajne: v Bratislave v rámci projektu Pharos
Business Park (pri letisku s rozlohou 6 000 m2),
v Košiciach pri obchodnom centre Cassovia a v
Banskej Bystrici (Radvaň park). Decathlon počíta
do budúcnosti s 30 predajňami na území Českej
republiky. Prvé sú už otvorené v Liberci a
Ostrave, do konca roka má nasledovať Plzeň,
neskôr Brno, Praha atď.

Decathlon – športový supermarket 
SICH
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Keď sa z topánok
zakrúti hlava
ZDROJ:PAMBIANCODAILY

Ak sa v najbližšej dobe chystáte do Dubaja a patríte medzi topánkových
maniakov, nenechajte si ujsť návštevu najväčšieho obchodného centra na
svete, v ktorom je na ploche 96 tisíc m2 sústredených viac ako 15 tisíc
párov obuvi rôzneho štýlu i osobitého dizajnérskeho príbehu. Reč je
o nákupnom centre Level Shoe District.

„Toto je miesto ako stvorené pre ľudí, ktorí majú neuveriteľnú vášeň pre topánky,
ktorí sú na nich závislí, ktorí sú nimi posadnutí,“ povedal Patrik Chalhoub, generálny ria-
diteľ spoločnosti Chalhoub Group, ktorá za týmto projektom stojí. 

Obchod je rozdelený do štyroch zón: značková dámska obuv, dámska, pánska tren-
dová obuv a dizajnérska obuv, ktorú realizovalo štyridsať významných dizajnérov, vráta-
ne Louis Vuittona, Prady a Gucciho. Zaujímavosťou je, že napríklad jarná kolekcia znač-
ky Louis Vuitton tu bude predstavená v štvor- až šesť týždňovom predstihu ako kdekoľ-
vek inde na svete. Novinkou je aj zóna ZOO, kde sa sústredia značky a výrobcovia so
Stredného východu, ktorá sa stane odrazovým mostíkom pre regionálnych talentova-
ných dizajnérov a výrobcov. Spoločnosť Chalhoub Group považuje tento projekt za „míľ-
nik“ v rámci svojho rodinného podniku. Ten doposiaľ prevádzkuje viac ako 450 luxus-
ných predajní na Blízkom východe.

Práve ti volám 
ZDROJ: HI-FUN, SPRAC. MOK, SICH

21. storočie je storočím, kedy high-tech naplno zasiahla do všetkých oblastí
ľudských činností. A preto nie je prekvapením, že si našla svoje miesto aj v takej
bežnej komunikácii,
akou je telefonovanie,
dnes už aj pomocou
značne rozšírených
smartfónov. Práve
o nich bude reč.

Od hi-Fun prichádza
na trh produkt prináša-
júci revolúciu v použí-
vaní smartfónov. Je to
hi-Call rukavica
a súčasne reproduktor,
ktorý obsahuje blueto-
oth elektroniku. Tá
umožňuje prepojenie s prístrojom priamo
z ruky. Vďaka špeciálnemu materiálu na
špičke prstov je s hi-Call rukavicou
možné telefonovať tak, že prostredníc-
tvom rukavice imitujeme volanie so slú-
chadlom. Kedysi známy posunkový signál
– zavolaj mi, nadobúda dnes už nový
význam – práve ti volám...

www.anita.com
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Světový odborný veletrh sportovních potřeb a sportovní módy ISPO Mnichov,
rozšiřuje své portfolio inovací a textilií o nové fórum – ISPO Textrends Forum.
Výrobci textilií, látek, membrán a zapínání dostanou tak poprvé možnost pre-
zentovat své vlastní inovace mezinárodním profesionálům z oblasti sportovního
businessu ve vlastním fóru. Designéři a produktoví manažeři se mohou rychle a

efektivně informovat o textilních novinkách
na jednom určeném centrálním místě na
veletrhu ISPO MUNICH 2013.

Nově vzniklý koncept tohoto fóra se sklá-
dá ze tří hlavních pilířů. Ze struktury, centra
zájmu a podpory. Hlavním cílem je představit
odbornému publiku nejlepší inovace v tak
důležitém oboru, jakým je oblast sportovního
zboží. Společně s mezinárodní trendovou
expertkou, Louisou Smithovou, vyvíjí vybraní
zástupci veletrhu ISPO pět textilních trendů
jakožto i vzorníky pro sezónu podzim/zima
2014/15, které slouží jako základní podklad
pro ISPO Textrends Forum a také k orientaci

pro výrobce. Každý výrobce zde může dodat pět produktů v sedmi kategoriích
(First Layer, Second Layer, Accessoires Outer Layer, Technologien, Fasern,
Membranen und Schweißtechniken, Accessoires) a je tak vyzván, aby se sou-
středil a zaměřil na definitivní trendy a barvy. Nejlepších šedesát produktů z
každé kategorie bude vybráno odbornou porotou složenou z designérů, expertů,
zástupců z textilních institucí, novinářů a představeno na fóru v hale C2.

Posuzovat se bude například optika, kreativita, inovace, udržitelnost, multi-
funkčnost.

Markus Hefter, vedoucí projektu veletrhu ISPO MUNICH, je přesvědčen: „ISPO
Textrends Forum se stane prvním styčným bodem designérů, produktových
manažerů a novinářů.“

Další informace ohledně 
ISPO Textrends Forum najdete na
www.ispo.com/textrends_forum 
a na facebooku:
http://www.facebook.com/ispo. 

Veletrhu ISPO se účastní rekordních
2.000 vystavovatelů z 50 zemí a oče-
kává se návštěvnost přes 70.000
odborníků z celého světa. Využijte i vy
této příležitosti k návštěvě! 

Veškerý návštěvnický servis (vstu-
penky se slevou, ubytování) na veletrh
ISPO zajišťuje www.expocs.cz.
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ISPO Textrends Forum

Zaměřeno na trendy v oblasti textilií
• Výrobci představují inovace v oblasti textilií na podzim a zimu 2014/2015
• Nová pomoc v orientaci pro designéry a produktové manažery
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V prepočte na populáciu existuje na Slovensku
viac predajných plôch v nákupných centrách než
v ČR. Na tisíc obyvateľov pripadá v SR takmer 210
metrov štvorcových plochy v nákupných centrách,
zatiaľ čo v Čechách je to mierne cez 200 metrov.
Vyplýva to z aktuálneho vydania štúdie European
Shopping Centre Development Report, ktorú pravi-
delne spracováva Cushman & Wakefield. 

„Príčiny nájdeme v rozdielnom vývoji maloob-
chodného trhu. V Českej republike sa už od deväť-
desiatych rokov stavali nákupné centrá aj nákupné
parky. Maloobchodné plochy sú rozdelené medzi
tieto dva obchodné formáty. Na Slovensku však
rástli prevažne nákupné centrá, preto majú
v pomere k populácii hustejšiu sieť.
Nákupné parky sa na Slovensku začali sta-
vať až v období pred krízou,“ hovorí Jan
Kotrbáček, vedúci maloobchodného odde-
lenia Cushman & Wakefield.

František Paračka, vedúci maloobchod-
ného tímu spoločnosti Cushman &
Wakefield na Slovensku, súhlasí a dodáva:
„Na Slovensku sú takmer všetky veľké
mestá s výnimkou Trnavy, Popradu,
Banskej Bystrice a Prešova zahustené
novými predajnými plochami. V porovnaní
s Českou republikou, kam mieria develo-
peri najprv do miest s minimálnym poč-
tom obyvateľov 50 000 a až potom sa
zameriavajú na menšie mestá, je u nás
trend iný. Na Slovensku sa postavili a stále
stavajú nové nákupné centrá v menších
mestách s len 30 000 až 40 000 obyva-
teľmi, ako napríklad v Liptovskom
Mikuláši, Leviciach, Zvolene, Spišskej
Novej Vsi a pod. Na druhej strane sa stre-
távame s nezáujmom medzinárodných

značiek, ktoré vnímajú ako prekážku na vstup do
slovenských miest práve ich nízku populáciu. Veľa
medzinárodných módnych značiek ale prihliada aj
na fakt, že Slováci míňajú na módu viac ako Česi
a odvážia sa napokon otvoriť predajňu aj
v menšom meste.“ 

Tento rok na Slovensku pribudlo cez 54 tisíc m2

nových obchodných plôch v nákupných centrách –

otvoril sa Europa Shopping Center, prvá fáza vo
Zvolene, v októbri Central v Bratislave a tiež bola
ukončená štvrtá fáza Avionu.

V Českej republike sa v roku 2012 obchodné
plochy rozrástli o 104 tisíc metrov2. Otvorené bolo
Fórum Nová Karolina, rozšírilo sa Futurum v Hradci

Králové a Avion Ostrava. V novembri sa očakáva
ešte otvorenie nákupných centier Breda &
Weinstein (Opava) a Galéria Moritz (Olomouc).

Pre rok 2013 sú developeri optimistickí
a chystajú v ČR 150 tisíc metrov štvorcových
nových obchodných plôch v nákupných centrách.
Na porovnanie, len o niečo väčšiu plochu má tento
rok najväčšie nové nákupné centrum OZ mall
v ruskom Krasnodare.

V Európe ťahá rozvoj nových nákupných centier
stredo- a východoeurópsky región. V prvom polroku
sa tu otvorilo 53 z celkovo 71 nových európskych
nákupných centier. Vyhliadky na nasledujúcich 18
mesiacov sú podobné – najviac nových plôch sa
plánuje v Rusku, Turecku, Poľsku, Francúzsku a na
Ukrajine.

Na českom investičnom trhu je tiež pomerne
živo. „V súčasnej dobe prebiehajú rokovania
o predaji šiestich nákupných centier. Len Cushman
& Wakefield pracuje na štyroch z nich. Investori sú
pri vyjednávaní veľmi opatrní a uzatvorenie tran-
sakcie trvá dlhšie. Napriek tomu záujem o kvalitné
nákupné centrá trvá a veríme, že do konca roka
ich niekoľko zmení svojho majiteľa,“ hovorí
Jonathan Hallett, výkonný riaditeľ Cushman &
Wakefield v Českej republike.

V minulom roku sa predalo v Českej republike 8
nákupných centier v celkovej hodnote 981 miliónov
eur. Rok 2011 bol z hľadiska investícií do maloob-
chodných plôch mimoriadny.

SLOVÁCI MAJÚ VIAC MOŽNOSTÍ
utrácať ako Česi 
ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD
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• Slováci prvýkrát predbehli Čechov v hustote nákupných centier – v prepočte 
na populáciu majú viac predajných plôch ako Česi.

• Kúpna sila v Bratislave je vyššia (9 730 euro na osobu ročne) než v Prahe 
(8 670 eur na osobu ročne).*

• V Európe sa tento rok počíta s rozšírením plôch v nákupných centrách 
o 4,5 milióna metrov², z toho 2,4 milióna metrov² sa otvorilo počas prvého polroka.

• V Čechách pribudne do konca roku 2012 niečo cez 100 tisíc m² nových plôch, 
plány na budúci rok sú ambicióznejšie.

• Na Slovensku tento rok pribudne niečo cez 54 tisíc m² nových plôch 
v nákupných centrách.

Etikety pro každou p íležitost

Etka s.r.o.Etka s.r.o.
Lojovice 76 I 251 69 Velké Popovice I eská republika eská republika
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Až trištvrtina Slovákov navštívi nákupné centrum
aspoň raz do mesiaca. Vyplýva to z aktuálnej štúdie
GfK Nájomný mix nákupných centier 2012, ktorá
poskytuje komplexný prehľad o nákupných cen-
trách na Slovensku vrátane prehľadu sortimentu 
a nájomníkov. 

Na Slovensku je momentálne 79 novovybudova-
ných formátov nákupných centier, ako sú napríklad
nákupné centrá, promenády, galérie či nákupné
móla alebo tzv. stop shopy, v ktorých si priestory
pre svoje predajne prenajíma takmer 4000 nájomní-
kov. V porovnaní s rokom 2009 je to nárast o 27
novootvorených nákupných centier. Pribudlo tiež
viac ako 500 nájomníkov, ktorí sa rozhodli otvoriť
prevádzku v nákupnom centre najmä pre jeho vyso-
kú návštevnosť, ktorá je daná množstvom ďalších
obchodov v nákupnom centre, otváracie hodiny aj
cez víkendy a tiež pre dobrú dostupnosť s bezplat-
ným parkovaním. 

Najviac, 49 nákupných centier, je na západe kra-
jiny, kde za posledné dva roky pribudlo až 14
nových nákupných centier, z toho tri v Bratislave.
Nákupným rajom pre Slovákov je tradične hlavné
mesto, keďže tu stojí 17 centier, čo je najväčšia
koncentrácia nákupných centier v jednom meste na

Slovensku. „Najmenej nových formátov nákupných
centier je na strednom Slovensku, kde ich nájdeme
14. Za posledné tri roky tam pribudlo šesť nových
centier, pričom sa o tento nárast zaslúžila najmä
sieť stop shopov, ktoré sa postavili v štyroch okres-
ných mestách. Na východnom Slovensku je
momentálne 16 nákupných centier, pričom za
posledné tri roky sa možnosti východniarov pre
nákupy pod jednou strechou rozšírili o sedem
nových centier,“ hovorí Anna Buzinkayová, vedúca
tímu v oblasti Consumer Goods & Retail v spoloč-
nosti GfK Slovakia. 

V rámci nájomného mixu má najväčší, až 36 per-
centný podiel, kategória oblečenie, do ktorej spada-
jú predajcovia módneho oblečenia pre deti a dospe-
lých, obuv a športový tovar. „Napriek tomu, že 
v oblasti oblečenia je stále najvyšší počet prevá-
dzkovateľov, celkový podiel tohto segmentu klesol
oproti roku 2009 o 4 percentuálne body,“ hovorí
Anna Buzinkayová. 

Spokojnosť nájomníkov so vstupom svojej prevá-
dzky do nákupného centra je relatívne vysoká, pri-
čom výrazne nižšiu spokojnosť vykazujú nájomníci,
ktorých doba prenájmu je nižšia ako dva roky. Viac
ako polovica nájomníkov by sa opätovne rozhodla

vstúpiť so svojou prevádzkou do daného nákupné-
ho centra a pre iné nákupné centrum by sa rozho-
dol každý štvrtý nájomník. Najväčšia nespokojnosť
je dlhodobo s vysokým nájomným a návratnosťou
týchto nákladov. „V porovnaní s rokom 2009 vidí-
me zlepšenie v oblasti komunikácie a v marketingo-
vých aktivitách zo strany prevádzkovateľov, ktoré
nájomníci hodnotia pozitívnejšie,“ hovorí Anna
Buzinkayová. 

Skladba nájomného mixu je v nákupných cen-
trách rôzna, stále je však priestor na jej optimalizá-
ciu. „Na Slovensku je iba 11 nákupných centier,
ktoré pokrývajú všetky monitorované kategórie pre-
vádzok. Nachádzajú sa tam teda pod jednou stre-
chou nájomníci z kategórií oblečenie, tovar, služby,
stravovanie, zariadenie (bývanie, elektro) 
a zábava. Vzhľadom na rozdielny charakter a veľ-
kosť nákupných centier prevádzkovatelia centier
volia rôzny nájomný mix, kde zastúpenie niektorých
kategórií chýba – napríklad prevádzkovatelia zába-
vy sa nenachádzajú až v 30 nákupných centrách,
rovnako skupina služieb nie je zastúpená v každom
treťom centre. Takmer tretina sledovaných centier
tiež neponúka žiadnu formu občerstvenia,“ analyzu-
je situáciu Anna Buzinkayová. 

Kde a koľko nakupujú 
slovenskí spotrebitelia   
ZDROJ: GFK

Na Slovensku sa s pribúdajúcimi nákupnými centrami mení kultúra nakupovania. Návštevníci, v prevažnej miere rodiny, v nich zvyknú tráviť voľný čas nákupom,
zábavou a oddychom pod jednou strechou a tento trend už zďaleka nie je markantný len v Bratislave. Na štýl obliekania Slovákov vplýva vyše 1430 predajní
s módnymi značkami v nákupných centrách na Slovensku. 
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Dovedna 150 obchodov prináša aktuálne kolekcie
medzinárodných, ale i lokálnych značiek. V prvý deň
otvorenia prilákal Central 50 tisíc zákazníkov, investor
očakáva do budúcna návštevnosť od 20 do 25 tisíc
návštevníkov denne.  

Najväčšiu predajňu na Slovensku tu má značka
ZARA, ktorá do Centralu priniesla nový koncept preda-
ja, známy zatiaľ len spotrebiteľom vo vybraných sveto-
vých mestách. Absolútnu premiéru na Slovensku
ponúknu vo svojich predajniach aj značka Marella
z portfólia Max Mara, U.S. Polo, Pery, Vagabond, tiež
predajne šperkov a doplnkov Overnight, Parfois,
Domani a Presénce. Svoje prevádzky majú v Centrále
i obľúbené obuvnícke značky slovenských spotrebite-
ľov ako Geox, Salamander, Deichmann, Humanic, Aldo,
CCC obuv, Reshoes, Obuv Soňa či odevné značky
Mango, Gant, H&M, C&A, New Yorker, Blažek, Chantal,

Tally Weijl, Street One, talianska kvalitná móda Lui Jo
a mnohé iné. 

Návštevníkom sú k dispozícii dve parkovacie podla-
žia s celkovým počtom cca 1000 parkovacích miest.
Prvé tri hodiny parkovného sú pre zákazníkov zdarma,
cez víkend sa táto doba predlžuje na 5 hodín. Nad
tento časový limit bude musieť zákazník siahnuť do
svojej peňaženky a za každú hodinu si priplatiť tri eurá.   

Investorom projektu Central je Immocap Group,
jedna z najväčších developerských spoločností na
Slovensku. Celkovo sa do projektu preinvestovalo 200
mil. eur, pričom táto suma bola kombináciou vlastných
zdrojov investora a syndikovaného úveru štyroch bánk
(rakúskych a slovenských). Táto investícia, okrem
nákupného centra, zahŕňa aj financovanie výstavby
kancelárskych priestorov najvyššieho štandardu (16
tisíc m2 – ORANGE), medicínskeho súkromného centra

(4 tisíc m2) a 4-hviezdičkový hotel, ktorého otvorenie
je naplánované na marec 2013. Ako povedal na tlačo-
vej konferencii Martin Šramko z Immocap Group
návratnosť investície očakávajú v rozsahu 10 až 12
rokov.

Správu nákupného centra prevzala spoločnosť ECE,
ktorá je najväčším prevádzkovateľom a vlastníkom
nákupných centier v Európe. Pod jej správou je 183
centier a ďalších 29 projektov je v štádiu prípravy.
„Projektom Central sme vstúpili na slovenský trh a je
skvelým doplnkom k našej existujúcej sieti nákupných
centier v Európe,“ povedal konateľ ECE
Projektmanagement Bratislava, s.r.o., Rüdiger Dany.  

Nákupné centrum Central má ešte jednu výnimoč-
nosť – tento projekt získal aj certifikát zelenej stavby
LEED, čím sa stal prvým zeleným multifunkčným pro-
jektom na Slovensku. 

Central už otvoril svoje brány 
SILVIA CHMELÁROVÁ

Na mieste niekdajších známych bratislavských kúpeľov na Trnavskom mýte rozbalilo 18. októbra 2012 svoju ponuku nové nákupné a spoločenské centrum CENTRAL
s wellnes zónou a plaveckým bazénom, ktorého súčasťou je aj najväčší strešný park na Slovensku. Celková predajná plocha 36 000 m2 sa nachádza na štyroch
podlažiach a ponúka mix módnych a odevných značiek, množstvo služieb, reštaurácií i kaviarní. 
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Je zrejmé, že takéto akcie sa nedajú urobiť iba
raz. Treba v nich neustále pokračovať, čo si samo-
zrejme vyžaduje neustále nové a originálne nápady.
Ako teda motivovať zákazníkov? Faktorov ovplyv-
ňujúcich vzhľad maloobchodu je viacero. Ku kľúčo-
vým si treba vybrať vhodnú skladbu doplnkových.
Odborníci na maloobchod hovoria o štyroch fakto-
roch ovplyvňujúcich úspech konceptu: sortiment,
atmosféra obchodu, programy, resp. dianie
v obchode a zákaznícky servis. Tento základ treba
stále dopĺňať novými zaujímavými nápadmi, ktoré
ukazujú, že v obchode sa deje stále niečo nové. 

Životný štýl sa zmenil a ako vieme, mnohí ľudia
chápu nakupovanie ako spôsob trávenia voľného
času. Napriek tomu, hlavným dôvodom,  prečo idú
ľudia nakupovať je, že potrebujú alebo chcú kon-
krétny produkt. Expertka na maloobchod Patricia
Norinsová, poradkyňa vo firme American Express,
uviedla pre časopis Sportwear International, že sor-
timent v obchode musí hovoriť jasný príbeh:
„Ideálne je, ak obchodník dá obchodu istý druh
osobnosti, jeden kľúčový vzhľad a pocit, ktorý sa
prejaví sortimentom a vizuálnym meschandisin-
gom. Len tak môže zákazník rozoznať starostlivú
skladbu tovaru.“  Niektoré firmy si na to vybrali
„svoje“ farby, ktoré ich charakterizujú a ktoré roz-
hodujúcou mierou prispievajú na prezentáciu život-
ného štýlu určitej značky. Tie sa môžu sezónne
obmieňať. V lete napríklad jasné a žiarivé tóny,
v zime zemité a veľa kožušiny. Na získanie zákazní-
ka sú tu však ešte ďalšie prostriedky. 

ATMOSFÉRA A AKTUÁLNOSŤ
Jedným z nich je atmosféra, ktorá k sortimentu

alebo značke zákazníka láka. Tommaso Pecchiolli,
majiteľ značky Gerard Loft z Florencie, hovorí:
„Hlavnou atrakciou obchodu je jeho imidž.
Originalita a kreativita sú základné elementy, ktoré
sa musia zákazníkovi sprostredkovať. Treba ho
pozvať na cestu do sveta obrazov, tónov a celkom
neočakávaných dojmov.“ 

Dôležitým faktorom je tiež aktuálnosť. Zaujímavý
sortiment treba mať v obchode stále. To, čo je tren-
dové a je o to záujem, to treba v obchode mať. Kvôli
takémuto tovaru bude zákazník chodiť do obchodu
častejšie aj v priebehu sezóny. Napríklad Evelyn
Hammerströmová z More Jades v Düsseldorfe pre
ten istý časopis hovorí: „Mať v obchode výnimočný
tovar skôr a rýchlejšie ako iní je síce dobré. Pri plá-
novaní skladby sortimentu je však potrebné zohľad-
niť aj ďalší aspekt, a tým je kvalita.“ 

Aj umiestnenie pokladnice sa dá využiť na nové
nápady. Apple napríklad zaviedol mobilné pokladni-
ce, ktoré sa dajú pri platení posunúť do úzadia alebo
sa dá tiež vytvoriť pevný priestor na diskrétny akt
platenia. Mnohí odborníci sú zajedno, obchod by mal
byť v prvom rade miestom stretnutí, a až potom

miestom konzumu. Jednoducho, mal by poskytovať
istý pocit spoločenstva alebo komunity, ku ktorej sa
hlásime.

PODUJATIA
Podujatia alebo eventy sú tiež jedným z nástrojov

na oslovenie zákazníka. Dnes je nevyhnutné prepo-
jiť tieto aktivity s on-line komunikáciou. Koniec kon-
cov, on-line komunikácia s klientmi platí na maloob-
chod všeobecne, nielen na podujatia. Časy, kedy
stačilo ponúknuť malé občerstvenie sú preč.
Odborníci v psychológii predaja sa zhodujú na tom,
že treba vzbudiť záujem, vášeň a vyvolať energiu.
Na to je potrebné niečo výnimočné, niečo, čo vybo-
čuje z vyjazdených koľají. Prieskumy ukazujú, že
výpredaje a akcie už nie sú to, čo bývali. Potvrdzujú
to aj obchodníci. Preto výpredaje robia ako zábavné
podujatia, to znamená, že tu ide o zážitkové naku-
povanie a nielen o cenovo výhodný predaj.
Napríklad stretnutie pri bare pre zákazníkov so
zákazníckymi kartami, nočné nakupovanie len pre
ženy, workshopy životného štýlu pre mužov, módne
prehliadky, jeden deň v týždni otvorené do neskoré-
ho večera, niekdy aj do polnoci, alebo stretnutie
milovníkov jedného druhu tovaru nielen z mesta,
kde sa obchod nachádza, ale aj z okolia alebo celej
krajiny. Eventy bývajú spojené s občerstvením
a malými darčekmi. Je logické, že takéto podujatia
robia väčšinou len veľké značky. Prinášajú, okrem
iného, prospech celému regiónu. Ďalším účinným
nástrojom, ako presvedčiť zákazníka na nákup, sú
prominenti a tváre šoubiznisu. Predpokladom je, že
návšteva známeho športovca alebo herca sa „roz-

nesie“ v médiách a na druhý deň je v obchodoch
plno. Dnes sa návštevy prominentov robia plánova-
ne, prípadne aj s podpisovou akciou.

No nie je jednoduché neustále udržiavať zákazní-
kovu pozornosť. Zákazníci sú atakovaní podobnými
pozvánkami, ponukami, zľavovými kartami
a akciami z každej strany. Preto je treba neustále
vymýšľať nové. Dnes ťažko vieme odhadnúť, kam
až kreativita obchodníkov môže zájsť.

SERVIS
Osvedčeným spôsobom na zdravý a dlhodobý

vzťah so zákazníkom je perfektný servis. Experti
hovoria, že čím je servis osobnejší, tým lepšie.
Idividuálny prístup je dôležitý. Ľudí sa týmto učíme
poznávať, dozvieme sa, čo radi robia, čo ich zaují-
ma. Stará dobrá kartotéka klientov, ak je dobre spra-
vovaná a aktualizovaná, je hodná zlata. Zákazníka
poteší, ak napríklad dostane poštou alebo e-mailom
poďakovanie za nákup či blahoželanie k meninám
alebo ak je jeho fotografia v predajni či na blogu ako
inšpirácia pre iných. 

Experti hovoria, že aj osoba majiteľa je dôležitá.
Mal by byť osobne v obchode, hovoriť so zákazník-
mi, radiť na základe svojej odbornosti a ponúkať ser-
vis. Je to najefektívnejší spôsob ako vybudovať sil-
nejší dôverný vzťah so zákazníkom, ako keď to
robia spolupracovníci.

Nech už máme akokoľvek výnimočný sortiment,
veci sa samé od seba nepredajú. Podľa odborníkov
je práve toto cesta ako si získať nových a udržať
verných zákazníkov.

Maloobchod potrebuje stále nové nápady 
SPRAC. DARINA VITTEKOVÁ, FOTO: BENETTON,  FRED CHAPOTAT

Odborníci sa zhodujú v jednom. Frekvencia zákazníkov v maloobchdoch je nízka, je potrebné ju zvýšiť. Dá sa to dosiahnuť dobrými nápadmi a riadnou dávkou kreativity.
Nápady od nakupovaniu pri raňajkách alebo nočných nákupov, cez podpisové akcie s celebritami či nahými modelmi vo výkladoch, siahajú až k tanečným maratónom.
Takéto zábavné akcie sú presne tým, čo už v roku 1999 označil Georg Ritzer vo svojej knihe o revolúcii, v názore na konzum, ako „retailtainment“. 
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Do druhého ročníka súťaže bolo prihlásených spolu
22 výkladov obchodných prevádzok a reťazcov znač-
kového tovaru z celého Slovenska, z toho 11
z Bratislavy, po dvoch prevádzkach z Košíc, Prešova
a zo Žiliny a po jednej z Nitry, Martina, Banskej
Bystrice, zo Skalice a z Popradu. Zapojili sa prevažne
značkové predajne s odevmi a módnymi doplnkami,
ktoré sú súčasťou nadnárodných reťazcov a na
Slovensku majú svoje prevádzky vo viacerých obchod-
ných centrách. Odbornej porote najviac imponovali
najmä výklady s vyváženým konceptom a originálnou
štylizovanou grafikou.

Odborná porota, zložená z dizajnérov, marketérov
a odborníkov na visual marchendising, hodnotila cel-

kové riešenie výkladu – jeho dizajn, aktuálnosť, vec-
nosť, nápaditosť, využitie rekvizít, spôsob vystavenia
tovaru v danom výklade a silu jeho posolstva zákazní-
kovi. Spoločným znakom všetkých ocenených výkla-
dov bola vyvážená kompozícia a farebnosť. Ako deko-
rácie boli najčastejšie použité backroundy, bannery,
nalepovacie fólie s modernou grafikou, založenou na
výrazne štylizovaných kresbách.

Víťazom súťaže Výklad roka 2012, ktorú vyhlásil
odborný časopis Obchod, sa stala predajňa značkovej
módy Marks&Spencer v bratislavskej Galerii Eurovea.
Na druhom mieste skončil výklad predajne Tally Weijl
v obchodnom centre Tulip v Martine. Tretiu priečku
obsadil výklad predajne značkovej módy pre mladých

– Cropptown v Shopping parku Avion v Bratislave.
Porota udelila aj špeciálnu cenu za kreativitu, ktorú

získala malá nezávislá predajňa ručne maľovaných tri-
čiek Cocopinda na Ferienčíkovej ulici v Bratislave.
Vtipná a nápaditá grafika výkladného okna oslovila
porotu svojou originálnosťou. Keďže tento špecifický
kreatívny čin nebolo možné objektívne porovnávať
s výkladmi veľkých nadnárodných spoločností
s prepracovaným korporátnym dizajnom, porota sa
rozhodla ich tvorkyniam udeliť špeciálnu cenu poroty
za kreativitu. „Nechceli sme urobiť klasický výklad,
ktorý len ukazuje produkt. Chceli sme vytvoriť inštalá-
ciu, ktorá sama hovorí za produkt. Vtipnou grafikou,
ktorá štýlovo rozvíja grafiku webu, ukazujeme zákaz-
níkovi celý proces výroby trička. Inštaláciou sme
vytvorili ilúziu Cocopinda factory, z ktorej vychádzajú
hotové voňavé tričká priamo na vešiak. Výkladné
okno sa v konečnej fáze stalo opäť „akoby“ obyčaj-
ným oknom, pod ktorým sušíme nové tričko. Fázu
sušenia sme umocnili 2D objektmi kvapiek padajú-
cich z mokrého trička na zem,“ približujú ideu výkladu
jeho tvorkyne Michaela Čulíková a Andrea Kotulová.

Zapôsobil vyvážený koncept 
a originálna grafika 
TS, ECOPRESS, SPRAC. SICH

Každý maloobchodník otvára každý deň svoju predajňu s prianím vlákať do nej čo najviac zákazníkov.
Samozrejme, že veľmi dôležitá je skladba ponúkaného tovaru, prípadne značka so svojim príbehom či originálne
doplnky a tiež celková atmosféra v predajni. Aby toto všetko zákazník vôbec pocítil na vlastnej koži, musí do
predajne vojsť. A tak pokojne môžme povedať, že výklad sa stáva vstupnou bránou úspechu každej
maloobchodnej prevádzky a pre zákazníka je mnohokrát výzvou, ktorej neodolá. Samozrejme za predpokladu, že
je koncipovaný na princípe priameho útoku na zmysly zákazníka. A ako bojovali slovenské predajne o svojich
zákazníkov? O tom vypovedajú výsledky súťaže Výklad roka 2012, ktorú vyhlasuje odborný časopis Obchod. 
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To, čo v obchode fungovalo v minulosti, dnes už
nestačí. Dnes jednoducho potrebujeme urobiť viac,
ako iba zákazníkovi vymenovať hŕbu predností pro-
duktu. Ako teda úspešne predať? 

Mnohí z vás sú sami obchodníkmi, niektorí máte
svojich dílerov či obchodné oddelenia. Zdokonaľujete
svoje obchodné zručnosti a zručnosti svojich kolegov
alebo sa spoliehate na zdravý sedliacky rozum?
Kultúra v predaji u nás rozhodne má kam rásť a ten,
kto sa bude systematicky zdokonaľovať, má veľkú
šancu predbehnúť ostatných. 

Motiváciou pre obchodníka, okrem finančného
bonusu, je určite aj dobrý pocit počas samotného pre-
daja. Veľa kurzov organizovaných rôznymi školiacimi
spoločnosťami sa zameriava na to, aby sa obchodníci
naučili zvládať prípadné odmietnutia. Kurzy Dale
Carnegie sú však iné – obchodník sa na nich naučí,
ako slovu NIE predchádzať. „Kto z vás má rád
odmietnutie? Oveľa radšej počúvame áno. Štúdie
hovoria, že tzv. polčas rozpadu pre aktívneho
obchodníka je obdobie 3 až 7 rokov, pretože práve
odmietnutie veľmi vyčerpáva,“ objasnila Irena
Ritomská.  

„Predchádzať slovu NIE sa dá docieliť dobrou prí-
pravou na obchodné stretnutie. Dôležité je aj vytvoriť
si systém na vyhľadávanie tých klientov, ktorí nám
NIE nepovedia. Pritiahnuť správnych klientov môžete
aj prostredníctvom aktívneho využívania sociálnych
médií a využitím ich pákového efektu. Naučte sa
klásť správne otázky a pozorne počúvať klienta.
Vďaka tomu potom môžete prezentovať produkt tak,
aby zasiahol do potrieb a záujmov klienta. A najviac
zo všetkého, ak chcete byť dlhodobo úspešní, predá-
vajte produkt alebo službu, ktorým skutočne veríte,“
dodala.

ŽIADAJTE OD 
ZÁKAZNÍKA NÁMIETKY

Úspešní predajcovia využívajú overené  postupy
od vyhľadávania príležitostí až po samotné uzavretie
obchodu. Obchodný kurz spoločnosti Dalea Carnegie
ponúka unikátny predajný postup. Čo máme konkrét-
ne na mysli? Tu je len zopár rád, ktoré na kurze pre-
zentovala Irena Ritomská.

• Určite je dobré nepodceňovať aktívnu prípravu
na stretnutie so zákazníkom, či už získaním informácii
o spoločnosti cez jeho webovú stránku, rôzne vyhľa-
dávače, výročné správy spoločnosti či sociálne siete.  

• Po dohodnutom konkrétnom termíne schôdzky
si urobte čas a pošlite jeden deň vopred krátky 
e-mail, kde v stručnosti navrhnete program vášho
stretnutia. 

• Podobný e-mail by mal nasledovať aj po ukon-
čení schôdzky, tentoraz v ňom stačí zhrnúť priebeh
stretnutia. Možno sa vám to bude zdať zbytočné, ale
okrem slušného dojmu si s klientom vzájomne utriedi-
te obsah stretnutia a budete si istí, že ste ho správne
pochopili, resp. dobre počúvali. Vaša samotná ponu-
ka, ktorá bude vypracovaná na takomto základe má
potom výraznejšiu šancu na  úspech. 

• Pri prezentácii produktu predstavte zákazníkovi
riešenie, ktoré je unikátne, šité na mieru a ukážte,
ako pomôže riešiť klientov problém alebo naplniť jeho
ciele (tie budete poznať, ak predtým položíte tie
správne otázky).

• Preukážte, že máte dobré referencie od konkrét-
nych klientov a najmä vysvetlite, aké hodnoty kliento-
vi vaša ponuka prinesie.

• Nezabúdajte, že okrem logiky musíte osloviť aj
zákazníkove emócie. Nebojte sa námietok od zákazní-
ka, skôr si ich žiadajte. 

Znie to zvláštne, ale námietka je nákupný signál.
Ak je oprávnená, treba ju prijať, ak je to len predsu-
dok zákazníka, snažíme sa ho vyvrátiť. Pri nedorozu-
mení určite nezačínať výrazmi typu „ale to nie je prav-
da“.  Skúsme radšej niečo v štýle „aha, vy máte takú-
to informáciu“ , prípadne „aj takto sa to môže javiť“.
Uvidíte, že tento postup obráti zákazníka opäť na
vašu stranu. „Sú situácie, ktoré dostanú človeka pod
tlak a vtedy ich nevie riešiť. Dobré, kvalitné a pre obe
strany víťazné riešenie pod tlakom nevymyslíte. Je
dobré vyzbrojiť sa na takéto situácie tréningom. Stačí
využiť komunikačný postup, ktorý klbko rozmotá a
objaví sa riešenie,“ spresnila Irena Ritomská. 

Väčšina z uvedených postupov bude úspešne fun-
govať aj v maloobchodnej predajni. Predajne, ktoré
ich využijú sa viditeľne odlíšia od priemeru, pritiahnu
zákazníkov a zvýšia obrat. Možno si teraz poviete, že
mnohé z týchto postupov podvedome robíte. O niek-
torých ste však možno nevedeli alebo ste im neprikla-
dali žiaden, alebo len minimálny význam. Je určite
lepšie trénovať ich v simulovaných situáciách, ako
pohorieť pri obchodnom stretnutí. A ak tréning prebie-
ha pod dohľadom skúseného lektora, máte vyhraté.
Netvrdíme, že kurz z vás za tri dni spraví kúzelníka,
ale s určitosťou vás, vďaka úlohám i osobným, nieke-
dy i netradičným prezentáciám, ktoré tu budete absol-
vovať, postaví tvárou v tvár k sebe samému a pomô-
že vám definovať, čo zvládate na výbornú a kde ešte
treba popracovať. Získate sebadôveru a... konkuren-
cia sa môže triasť.  

Čo sa na kurze naučíš, 
v podnikaní akoby si našiel
SILVIA CHMELÁROVÁ

Určite každý z vás pozná staré známe porekadlo Čo sa za mladi naučíš, v starobe akoby si našiel. My sme si ho dovolili
pozmeniť na Čo sa na kurze naučíš, v podnikaní akoby si našiel. Zdalo sa nám to samozrejmé po absolvovaní
intenzívneho trojdňového kurzu spoločnosti Dale Carnegie, ktorý sa konal začiatkom októbra v Tureckej. Kurz pod názvom Ako
úspešne predávať viedla skúsená lektorka a zároveň riaditeľka Dale Carnegie Training of Slovakia, Irena Ritomská. 

NÁZORY NIEKTORÝCH 
ABSOLVENTOV KURZU: 

Filip Kubovič, konateľ centra zdravia a krásy 
Clinica Medica:
„Na tréningu som sa naučil, ako čo najľudskejšie
vyriešiť problémové situácie tak, aby nedochádza-
lo ku konfliktom. Zaujal ma postup vybavovania
námietok a sťažností aj úspešné vyriešenie vznik-
nutej situácie. Tréning Ako úspešne predávať mi
ukázal, ako a čo si mám všímať, čo mám počúvať
a najmä, ako mám reagovať. Pri aplikovaní do
praxe mi získané techniky šetria čas na stretnu-
tiach a tiež aj pri riešení vzniknutých situácií.
Tento tréning odporúčam každému, kto sa stretáva
s ľuďmi či už za pultom, v zamestnaní alebo 
v podnikaní.“

Eva Marková, konateľka PR agentúry MEDIADOM
„Dôležité je počúvať. Ako povedala trénerka
Irenka, človek za minútu môže povedať 150 slov,
ale vypočuť si môže až 200. Prejaviť záujem 
o toho druhého, pochopiť jeho situáciu a správne
reagovať na ním položené námietky je skutočne
v podnikaní a obchode dôležité. Mne tento tréning
dal viac, ako som očakávala. Od rýchlych protistre-
sových techník, cez rozhadzovanie sietí, prípravy
na obchodné stretnutie, cez zvládanie námietok až
po samotné získanie objednávky a následnú sta-
rostlivosť o klienta. Treba veriť tomu, čo predávate
a cítiť sa prirodzene.“ 

Petra Bohuslavská, account executive Mediadom
„Na simulovaných rozhovoroch s klientmi som si
uvedomila, aká je dôležitá príprava na rozhovor.
Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Na kurze
v krásnom prostredí Tureckej sa stretla výborná
partia, jeden od druhého sme sa niečo naučili.“

Spoločnosť Dale Carnegie Training je významnou
americkou spoločnosťou so 100 ročnou tradíciou,
ktorá pôsobí v oblasti vedenia ľudí, komunikácie,
prezentácie a predaja. Ponúka špecifické firemné
programy a kurzy pre jednotlivcov a tímy. 
Má zastúpenia v 80 krajinách po celom svete,
programy tejto spoločnosti absolvovalo už viac
ako 7 miliónov ľudí v 30 jazykoch.
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„Príťažlivosť najlepších nákupných destinácií neustá-
le rastie a spomalenie globálnej ekonomiky ani trva-
júca neistota ju nijako neohrozuje.“ K tomuto ziste-
niu dospela zverejnená najnovšia štúdia „Hlavné
nákupné ulice sveta“ (Main Streets Across the
World) spoločnosti Cushman & Wakefield. 

SITUÁCIA V HLAVNÝCH
MESTÁCH ČR A SR 
Nájomné v najdrahšej pražskej lokalite, ulici Na
Příkopě a na Václavskom náměstí, sa stabilne drží.
„Pražská centrálna pešia zóna má rozlohu viac ako
150 000 metrov štvorcových, pričom ide
o najväčšiu nákupnú zónu Českej republiky. Na roz-
diel od niektorých iných miest ju mala Praha vždy
presne určenú, a to je významné plus. Ďalšou výho-
dou pražských obchodov je otváracia doba 365 dní
v roku. Napríklad v Rakúsku alebo Nemecku to
nepovoľujú miestne predpisy,“ hovorí Jan
Kotrbáček, vedúci maloobchodného oddelenia spo-
ločnosti Cushman & Wakefield v Prahe.
Centrálnu pešiu zónu v Prahe tvorí tzv. zlatý trojuhol-
ník medzi Námestím republiky, Národným múzeom
a Národnou triedou. Ďalej sem patrí Pařížska ulica
zameraná na luxus. „Praha má zavedené hlavné
nákupné ulice, ktoré priťahujú globálne značky aj
zákazníkov. Preto je tam nájomné oproti Budapešti
či Varšave dvojnásobné,“ dodáva Jan Kotrbáček.
Do Prahy ročne pricestuje približne 3,8 milióna zahra-
ničných turistov, kdežto do Budapešti, druhého naj-
atraktívnejšieho mesta strednej Európy, každý rok
zavíta "len" zhruba 2,6 milióna turistov. Pražské hlav-
né nákupné ulice sa za posledných 20 rokov vyvíja-
jú smerom k lepšiemu mixu nájomcov, ide teda skôr
o "leštenie drahokamu", ako o jeho opätovné obja-
vovanie. Je to zrejmé aj z aktivity na trhu v ostatnej
dobe. V oblasti ulice Na Příkopě a Václavského
námestia bola otvorená vlajková predajňa firmy
Pandora a prevádzky firiem The Body Shop, Carpisa,
Reserved, Paul Bakery a Burger King. Pařížska zase
privítala firmy Tiffany & Co., Chopard, Loro Piana,
Omega a na budúci rok sa plánuje otvorenie predaj-
ne Jimmy Choo. Pražské hlavné nákupné ulice majú
navyše veľmi jasnú štruktúru: ulica Na Příkopě,
Václavské námestie a Palladium sú zamerané na
masový trh, Palladium navyše ponúka aj prémiové
značky. Pařížska ulica sa orientuje na luxusný seg-
ment.
Na Obchodnej ulici v Bratislave zostáva nájomné v
obchodoch stabilné, hoci na menej navštevovaných
častiach ulice nájmy v obchodoch mierne klesli.
Priemerné ročné nájomné na Obchodnej sa pohybuje
okolo 504 eur za m2. „V minulosti bola Obchodná
ulica populárnou nákupnou lokalitou, ale
s príchodom moderných nákupných centier prišla
o svoj status. Napriek tomu niekoľko medzinárod-
ných značiek nedávno otvorilo svoje predajne na

Obchodnej ulici a ich koncepty fungujú úspešne,“
povedal František Paračka, vedúci maloobchodného
tímu v Cushman & Wakefield Slovakia.
„V porovnaní so stredoeurópskymi krajinami, slo-
venský trh a hlavné nákupné ulice sú výrazne men-
šie, na druhej strane tento fakt môžu medzinárodné
značky vnímať ako výhodu, pretože môžu testovať
svoje predajne na Slovensku s relatívne nízkymi
vstupnými nákladmi a v prípade úspechu expando-
vať do ďalších väčších európskych krajín,“ dodáva
Matúš Furman, senior konzultant  v maloobchodnom
tíme Cushman & Wakefield Slovakia.

NAJDRAHŠÍ NÁJOM JE
V HONGKONGU 
V Hongkongu vyvolal rastúci záujem o prenájmy na

ulici Causeway Bay zvýšenie nájomného o 35 per-
cent na 22 307 eur za meter štvorcový ročne.
Newyorskú Piatu avenue s 21 204 eur za meter
štvorcový ročne tak po 11 rokoch kraľovania pripra-
vil o titul najdrahšej maloobchodnej lokality sveta.
Praha postúpila na 27. miesto s nájmami vo výške 
2 100 eur za meter štvorcový ročne (v roku 2011

bola na 28. mieste i s nájomným 2 040 eur za m2

ročne). Centrum Bratislavy sa s priemerným ročným
nájmom 504 eur za m2 posunulo z 54. miesta na 57.
miesto.
Najvýznamnejšie zvýšenie v prvej desiatke rebríčka
štúdie Hlavné nákupné ulice sveta zaznamenala
parížska Avenue des Champs-Élysées s nájomným
vo výške 9 573 eur za meter štvorcový ročne.
Poskočila tak o dve miesta na tretiu pozíciu
a tokijskú štvrť Ginza s 8 962 eur za meter štvorco-
vý ročne odsunula na štvrtú priečku.

DOPYT ŤAHÁ LUXUS
Na globálnom trhu súperia obchodníci s luxusným
tovarom o najžiadanejšie nákupné adresy
a spôsobujú rast nájomného za prvotriedne priestory.
Luxusný segment zostáva napriek všetkému silný
a aj naďalej bude hrať zásadnú úlohu v celkovej
výkonnosti špičkových lokalít na celom svete.
Hongkong je maloobchodníkmi stále vnímaný ako
ideálny odrazový mostík na prenikanie do kontinen-
tálnej Číny. A to bez ohľadu na spomaľovanie eko-
nomickej aktivity. Na Ďalekom východe sa nachádza
päť z 10 najdrahších lokalít sveta. O prvotriedne prie-
story v žiadaných lokalitách, akými sú Hongkong
a Južná Kórea sa súťaží.

PIATA AVENUE UŽ NIE JE 
najdrahšia na svete 
ZDROJ: CUSHMAN & WAKEFIELD
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• Hongkonská Causeway Bay zosadila newyors-
kú Piatu Avenue z pozície najdrahšej nákupnej
ulice sveta, a to prvýkrát za 11 rokov.

• Nájomné v obchodoch na Avenue des Champs-
Élysées v Paríži narástlo o 30 percent.

• Dopyt po priestoroch v najlepších lokalitách
naďalej ťahajú obchodníci s luxusným tovarom.

Najdrahšie nákupné ulice sveta 2012 (za každú krajinu súťaží jedna lokalita)

2012 2011 Krajina Mesto Ulica euro/m2/rok Zmena nájomného

1 2 Hongkong (Čína) Hongkong Causeway Bay 22,307 35%
2 1 USA New York Piata avenue 21,204 11%
3 5 Francúzsko Paríž Av. des Champs-Élysées 9,573 30%
4 3 Japonsko Tokio Ginza 8,962 0%
5 4 Austrália Sydney Pitt Street Mall 8,077 0%
6 6 Veľká Británia Londýn New Bond Street 7,942 3%
7 8 Švajčiarsko Zürich Bahnhofstrasse 7,243 9%
8 7 Taliansko Miláno Via Montenapoleone 7,000 3%
9 9 Južná Kórea Soul Myeongdong 5,822 16%
10 10 Nemecko Mníchov Kaufingerstraße 4,200 6%
27 28 Česká republika Praha Na Příkopě/Václ. nám. 2,100 3%
41 40 Maďarsko Budapešť Váci utca 1,080 - 10%
43 41 Poľsko Varšava ul. Chmielna 1,020 0%
57 54 Slovensko Bratislava centrum 504 0%

Zdroj: Cushman & Wakefield

Hong Kong - Causeway Bay



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

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

výzdobou a prípravou spoločenských udalostí.

Ponúkaný sortiment:        
Celoročne materiály:

• PODŠÍVKY • VRECKOVINY • SATÉNY • TYLY • ŠIFÓNY • GABARDÉNY 
• VZOROVANÉ A JEDNOFAREBNÉ BAVLNY

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

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

• KOŽUŠINY – jednofarebné, melírované • PLÁŠŤOVKY

Nová kolekcia
• MATERIÁLY NA SVADOBNÉ VÝZDOBY A SLÁVNOSTNÉ DEKORÁCIE

• MATERIÁLY NA VÝROBU SVADOBNÝCH ŠIAT – Tyly, Satény, 
Tafty, Organzy, Aplikácie, Krajky

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

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

POSTREHY

MÓDA REVUE 4/2012

Jakou jste v poslední době udělali zkušenost s provozováním vašeho interne-
tového obchodu? Možná se za poslední rok stal nezanedbatelným zdrojem
vašich zisků. Nachází se současně možná ve stádiu, kdy nějak běží, ale zároveň
si kladete některou z následujících otázek.    

Je můj e-shop právě ten nejvhodnější k prodeji oděvů nebo obuvi?
Internetový obchod, který dobře prodává elektroniku, knihy nebo hračky

nemusí být ideální pro prodej obuvi nebo oděvů. Náš segment má svá specifika
například ve velikostech a barevných variantách zboží, a to je potřeba zohlednit
i při prodeji na internetu. Vždyť vaše tištěné katalogy se vytvářejí také podle
jiných zásad, než pro jiné zboží. 

A nejedná se zde jen o grafickou podobu. Váš e-shop by měl zákazníkovi
umožnit vybrat jednoduše správnou velikost. A nejen to. Měl by nabídnout
doplňky, které se k prodávanému zboží opravdu hodí barevně, materiálem nebo
určením použití. Pokud e-shop správně funguje, minimalizuje hendikep, který na
internetu zákazník má, a to, že si zboží nemůže vyzkoušet ani dobře prohléd-
nout nebo osahat.    

Jaké jsou nyní moje skutečné náklady na provozování e-shopu?
Náklady na údržbu dnes zdaleka nespočívají jen v platbách za internetovou

doménu, hosting nebo počítačové služby spojené se samotným během e-shopu
na internetu. Pokud má být e-shop aktuální a plnit dobře svoji funkci, je potřeba
jej zásobovat aktuálními údaji. Tam leží obvykle největší část nákladů, vaše
práce. S příchodem každé nové kolekce je potřeba data na webu aktualizovat,
stejně tak je potřeba průběžně aktualizovat dostupnost nabízených položek
a jejich ceny. Všechna tato data obvykle již někde máte k dispozici, např. ve
svém skladovém systému (čísla artiklů, názvy, popisy), nebo jste schopni je zís-
kat v elektronické podobě (obrázky z katalogu dodavatelů). Práci vám jistě

usnadní různé převodové můstky. Nejlepší řešení e-shopu je ovšem takové,
které čerpá přímo on-line aktuální data z vašeho skladového systému, zobrazuje
je na internetu a automaticky přímo vkládá objednávky od zákazníků zpět do
systému. Může se zdát zpočátku oproti ostatním třeba i několikrát dražší, ale
nakonec po realizaci a ladění všech potřebných datových můstků, vyjde levněji,
je hlavně takřka „bezúdržbové“ a šetří tedy náklady.

Co když se připravuji směřovat prodejní aktivity do zahraničí?
Pak potřebuji plnohodnotný nástroj, který moji snahu podpoří. Nejedná se jen

o překlad samotného prostředí e-shopu. Součástí by měl být nástroj pro jedno-
duchou jazykovou lokalizaci názvů a popisů jednotlivých nabízených položek do
cizího jazyka. S doplněním každé nové položky musím totiž umět snadno
a rychle přeložit všechny její atributy do požadovaných jazyků. Ideální řešení je
to, které podporuje rovněž cizojazyčnou verzi dokumentů pro zákazníka, jako
jsou dodací list a faktura a umí zároveň zpracovávat platby ze zahraničí.
Elektronická komunikace s přepravci, kteří jsou schopni zboží do zahraničí
dodat za přijatelných cenových podmínek, vzhledem k jeho vlastní hodnotě, je
rovněž vítanou podporou.

Potřebuji specializovaný B2B obchod?
Obchodování na internetu dnes nejsou jen internetové obchody pro koncové

zákazníky, tzv. B2C obchody, ale také aplikace pro podporu velkoobchodu, tzv.
B2B aplikace. Pokud provozujete velkoobchod, plnohodnotnou a funkční aplika-
ci pro B2B prodej, lze jen velmi těžko postavit úpravami běžného e-shopu, pro-
tože se buduje na jiných základech. Taková aplikace není jen o prezentaci
zboží. Měla by respektovat obchodní politiku a ceny, které mají zákazníci s vámi
dojednány prostřednictvím ceníků a slev za určitých podmínek. Zákazník přihlá-
šený do B2B obchodu by měl mít rovněž možnost zjistit skutečnou dostupnost
konkrétních položek a možnost si pro sebe zboží na vašem skladě přímo závaz-
ně rezervovat kdykoliv ze svého počítače. 

Pokud je hledání úplné odpovědi na některou z těchto otázek pro vás aktuál-
ní, chtěl bych doporučit do vaší pozornosti moduly našeho informačního systé-
mu benefit 2000 Plus. Myslím si, že firma Benefit CZ poskytuje v rámci těchto
modulů kvalitní řešení za dostupné ceny i v této oblasti.      

Kontakty:
benefit CZ, s.r.o., Hrubého 11, 612 00 Brno, Czech Republic, www.benefitcz.cz
tel : +420 541 219 098, fax : +420 541 215 886, mob : +420 603 844 297

E-shop podle vašeho střihu   
RADOMÍR BENEŠ
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Voľba nového prezidenta
ZDROJ: ATOK, SPRAC. SICH

Na valnom zhromaždení
Asociace textilního, oděvního
a kožedělného průmyslu
(ATOK), ktoré sa uskutočnilo
dňa 7. novembra 2012, bol
v nadväznosti na skončenie
mandátu doterajšieho
prezidenta Ing. Jiřího Kohoutka
zvolený nový  prezident ATOK-
u. Je ním Ing. Jozef Novák,
generálny riaditeľ spoločnosti
Veba, textilné závody,
a.s. Ing. Jiří Kohoutek na
základe voľby valného
zhromaždenia zostáva vo
funkcii čestného prezidenta.

Ing. Josef Novák je absolventom VŠE v Prahe, odbor ekonomika zahraničného obchodu.
Po nástupnej praxi v spoločnosti VEBA zastával funkcie samostatného referenta predaja,
neskôr vedúceho útvaru predaja, námestníka pre výrobu a predaj, námestníka pre výrobu
damašku a riaditeľa divízie damašku.

Od júna 1992 vykonáva funkciu generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti  VEBA. 
Tu pôsobí aj ako predseda predstavenstva.

Ing. Josef Novák bol v roku 2008 uznaný ako manažér odvetvia a v roku 2009 získal 
2. miesto v absolútnom poradí v súťaži Manažér roka.
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V októbri tohto roka zastupiteľstvo mesta Brno na svojom rokovaní schválilo
spoločnosti Veletrhy Brno zámer odkúpiť majetkový podiel v hodnote 61% akcií
od Messe Düsseldorf. Znamená to, že mesto Brno začína aktívne rokovania
o tejto transakcii. Na tento účel bola zriadená expertná pracovná skupina, ktorá
pripraví všetky právne a ekonomické podklady kolektívnym orgánom mesta Brna
na ich ďalšie rozhodovanie.

„Mesto Brno vždy podporovalo veľtržný priemysel v areáli BVV a začatie
rokovaní o uskutočnení transakcie tento fakt len potvrdzuje. Sme na začiatku
celého vyjednávania, ale od začiatku ponuky od Messe Düsseldorf na odkúpenie
61 percent akcií som bol presvedčený o tom, že ako mesto musíme túto ponu-
ku vziať vážne a postupovať tak, aby sa Brno stalo väčšinovým vlastníkom
firmy,“ povedal primátor mesta Brna Roman Onderka.

Generálny riaditeľ Veletrhov Brno, Jiří Kuliš, k tomu dodáva: „Odhodlanosť
mesta Brna na odkúpenie akcií vítam. Som presvedčený, že to prispeje k väčšej
súčinnosti mesta a BVV a súčasne je to významná garancia na zachovanie veľ-
tržného programu.“

Treba dodať, že momentálne rokovania o zmene vlastníckej štruktúry nemajú
na fungovanie spoločnosti Veletrhy Brno žiadny vplyv a prípadnou zmenou vlast-
níka sa prakticky nemôže nič zásadné zmeniť. Predkupné právo podľa akcionár-
skych zmlúv má mesto Brno a následne Juhomoravský kraj. Oba subjekty si uve-
domujú dôležitosť veľtrhov pre mesto, jeho ekonomiku a podporu cestovného
ruchu. V médiách sa objavujú aj názory, že ak by predmetnú opciu mesto Brno či
Juhomoravský kraj nevyužili, je celkom možné, že nový developer by mohol na
týchto pozemkoch realizovať úplne iné projekty. „Tieto špekulácie sú vylúčené,“
hovorí Jiří Kuliš a dodáva, „nie je možné, aby v areáli brnianskych veľtrhov
mohlo byť čokoľvek iné, ako veľtrhy. Na to slúži v túto chvíľu blokujúca akcio-
nárska minorita mesta Brna v spoločnosti Veletrhy Brno a tiež územný plán,
ktorý jasne stanovuje, že v areáli brnianskych veľtrhov je možné rozvíjať výhrad-
ne veľtržné podnikanie. Nie je teda možné premeniť pamiatkovo chránený areál
na tržnicu, developerský projekt alebo čokoľvek iné.“

Počas uplynulých rokov niektoré veľtrhy z portfólia spoločnosti zmizli, niekto-

ré pribudli. Spoločnosť Veletrhy Brno má naplánovaný kalendár veľtrhov do roku
2015. Vyvstáva tak otázka, či predaj väčšinového podielu akcií bude mať vplyv
na zostavenie kalendára výstav po roku 2015. „Na chod výstaviska nemá predaj
žiadny vplyv. Ani Messe Düsseldorf program neovplyvňovalo, je to naša obchod-
ná politika, my vieme, ktoré veľtrhy majú potenciál a ktoré nie,“ hovorí Jiří
Kuliš.  

Módne veľtrhy STYL a KABO v auguste oslávili svoje okrúhle jubileum – 40.
výročie. V zostavenom kalendári výstav do roku 2015 zatiaľ svoje miesto majú.
„Styl a Kabo je pre nás rentabilný veľtržný projekt, preto v našom kalendári veľ-
trhov zostane aj v budúcnosti,“ hovorí David Pokorný, tlačový hovorca spoloč-
nosti Veletrhy Brno, a.s. a dodáva „a samozrejme budú prechádzať postupnými
obmenami podľa požiadaviek trhu a vystavovateľov. Prvou požiadavkou trhu je
návrat výrobcov látok a metrového textilu do výstavných expozícií veľtrhov
STYL a KABO, ktorých výroba sa navracia z Číny, Indie a Pakistanu do Európy.
Táto expozícia sa objaví už na budúcoročných februárových veľtrhoch Styl
a Kabo.“ 

Mesto Brno chce prevziať 
akcie Messe Düsseldorf  
SPRAC. SICH, FOTO VELETRHY BRNO
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Väčšinový vlastník spoločnosti Veletrhy Brno, nemecký výstavný kolos Messe Düsseldorf, predáva svojich 61 percent akcií. Ich predbežná
cena sa odhaduje na niekoľko stoviek miliónov českých korún. Záujem o ich odkúpenie má samotné mesto Brno i Juhomoravský kraj, ktoré
majú podľa akcionárskych zmlúv predkupné právo, čo znamená, že spoločnosť Messe Düsseldorf ani s nikým iným o predaji akcií nejedná.
Brnianske výstavisko patrí medzi uznávané výstavné areály a radí sa medzi prvých 25 najväčších výstavísk sveta. Z odborného hľadiska má
najlepšie parametre a infraštruktúru medzi výstaviskami v strednej Európe (ČR, SR, PR, MR). 

Nové módní značky otevřou své prodejny
v nákupním centru Olympia Teplice. V průběhu října se
zákazníci mohou těšit například na Tally Weijl a Envy.
Všechny jednotky určené k pronájmu tak budou mít své
nájemce.  „Nákupní centrum Olympia Teplice má své
pevné místo na místním trhu a stoprocentní obsazenost
je toho důkazem. Máme radost, že je mezi obchodníky
o pronájem ploch zájem a věříme, že velký výběr reno-
movaných značek ocení i návštěvníci centra,“ říká
Tomáš Stárek, ředitel centra. K dalším novým značkám
patří móda TimeOut, Urban Store a Maribo, dále Eiffel

optik, Planeo Quick Time (hodinky, klenoty), Fortuna,
Peal, Vino&Destilaty a Coradia Cafe. Olympia Teplice je
obchodní centrum s velkým regionálním významem, leží-
cí na východním okraji Teplic. Centrum má rozlohu při-
bližně 32 000 metrů čtverečních a skládá se z 85 pro-
dejen včetně hypermarketu Albert. 

Centrum Olympia Teplice vlastní skupina CPI Group,
která jej získala do svého portfolia v létě roku 2011. Od
ledna 2012 je centrum spravováno společností
Cushman & Wakefield, která také zajišťuje jeho proná-
jem.

OLYMPIA TEPLICE JE PLNĚ PRONAJATÁ  
TS, CUSHMAN & WAKEFIELD
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 FELINA /Slovensko/, s.r.o., 
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
tel.: 02/43 42 61 14, fax: 02/48 28 23 91, 
www.felinainternational.com
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V/O zastúpenie pre Slovensko: 

RM Company, Trnava, mobil: 0903 439 081, e-mail: rasto@rmcompany.sk





VÁŽENÍ VYSTAVOVATELIA,

ZABEZPEČTE SI VČAS ÚČASŤ NA 41. ROČNÍKU 
VEĽTRHOV MÓDY STYL a KABO!

Potrebujete náklady za veľtrh zahrnúť
do svojho rozpočtu na rok 2013 a súčasne 
potrebujete šetriť?

•  PRIHLÁSTE SA NA VEĽTRHY V TERMÍNE DO
11. 11. 2012 a získate prenájom výstavnej 
plochy s 10 % zľavou, t.j. za 1 791 Kč/m².

•  NEVÁHAJTE! Po dátume 11. 11. 2012
platí základná cena, a to 1 990 Kč/m²
za  prenájom výstavnej plochy.

•  VYUŽITE ŠPECIÁLNU PONUKU „BALÍČKOV“
– zúčastnite sa veľtrhu jedným podpisom
– stánok aj plocha v cenách od 19 100 Kč.

Uvedené ceny nezahŕňajú DPH.

Na jediných kontraktačných veľtrhoch MÓDY 
A OBUVI V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
PREDSA nemôžete chýbať!

Ak potrebujete poradiť, sme pripravení Vám 
pomôcť s Vaším rozhodnutím.
On-line prihlášku k účasti, kontakty na tím
STYL KABO a ďalšie dôležité informácie nájdete na: 
www.styl.eu alebo www.kabo.cz.

41. mezinárodní veletrhy módy a obuvi
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