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SVĚT SPOLEČNOSTI MIELE
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s potěšením Vám přinášíme další číslo Miele á la carte. Budeme rádi, pokud Vám zpříjemní podzimní
a zimní často nepříjemné počasí a vnese do Vašich dní alespoň trochu slunce, inspirace a dobré nálady.
Věříme, že jsme si pro Vás připravili spoustu zajímavých článků. Uvidíte, že s námi se rozhodně nudit
nebudete – posuďte sami.
Navštívili jsme kurzy předváděcího vaření a vaření á la carte v Miele Gallery, které jsme tentokrát zaměřili
na vaření v parní a kombinované parní troubě Miele. Musíme uznat, že tak skvěle připravené masíčko,
zeleninu i dezerty jsme už dlouho nejedli! V showroomech Miele se ale odehrávají i další pozoruhodné
akce, jako bylo např. natáčení reklamního spotu pro projekt scénického čtení Listování, v němž účinkoval
aktuální herecký idol Lukáš Hejlík.
V první polovině roku jsme se zúčastnili dalšího ročníku projektu Unique Unique, tedy dočasného butiku,
v němž se sešly značky představující top kvalitu v oblasti bydlení, designu či módy – a zde nemohlo
Miele pochopitelně chybět. Skutečně významnou událostí druhé poloviny roku byl vydařený slavnostní
večer pod názvem Connection in Action, jehož cílem bylo představit nejvyšší stavbu v Brně – Tower B
ve Spielberk Oﬃce Centre. Hosté se nejdříve mohli seznámit s novinkami Miele – ﬁrma totiž už 111
let přináší do Vašich domovů tu nejlepší péči o prádlo. Řada praček a sušiček Edition 111 byla jasnou
odpovědí na nejnovější trendy.
Trochu radosti jsme snad udělali také „tetám“ v chodovském Klokánku, které se starají o děti vyžadující
okamžitou péči a pomoc. Tři pračky, které jim Miele věnovalo, jim alespoň trochu ulehčí jejich náročnou
a záslužnou práci.
A stejně jako v každém čísle Vám představujeme jednoho z našich obchodních partnerů, kterých si
velmi vážíme. Tentokrát přijal naše pozvání pan Milan Urbášek, majitel úspěšné ﬁ rmy Elektro Urbášek
ze Zábřehu na Moravě.
Velkou porci pohody s aktuálním číslem Miele á la carte Vám přeje
Vaše redakce Miele á la carte

Společnost Miele se zúčastnila
2. ročníku projektu Unique
Unique.

Miele pořádá pravidelná školení
pro své obchodní partnery.

Vaření s Miele může být nejen
snadné, ale také zábavné.

Prezentace novinek v rámci
akce „Connection in Action“.
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>> INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ S BLÍZKOU BUDOUCNOSTÍ
PŘI PŘEDSTAVENÍ NOVINEK MIELE

Program byl zpestřen také performancí Barbory Vackové, která
v průběhu večera tvořila obrazy. Do tvorby jednoho z těchto
artefaktů umožnila se zapojit také dobrovolníkům z řady
přítomných hostů.
Na konci tohoto do jisté míry experimentu stálo velmi zajímavé
a osobité kolektivní umělecké dílo.

KONCEM KVĚTNA PROBĚHLO V PRAZE A BRNĚ
OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ PRODUKTOVÝCH
NOVINEK MIELE. JEŠTĚ NEŽ JE MOHLI ZAČÍT
OBDIVOVAT ZÁKAZNÍCI, SEZNÁMILI SE S NIMI
ZÁSTUPCI MÉDIÍ A OBCHODNÍ PARTNEŘI MIELE.
Jarní tisková konference se setkala s tradičně velkým zájmem
redaktorů z titulů věnujících se bydlení, designu, gastronomii
i dalších oblastí životního stylu moderních žen i mužů. Co především
mohli obdivovat novinářky a novináři? Představeny jim byly
nejnovější vysavače řady S8. Velký ohlas sklidil především model S8
UniQ, který skutečně dělá čest svému jménu. Kromě vynikajících
„pracovních“ vlastností a vyspělých technologických detailů totiž
nabídl jedinečný design v mahagonově hnědé metalíze, evokující
dojem neokázalého luxusu. Volně stojící kávovary CM 5200 zase
přesvědčily i skeptiky, že tak lahodné espresso, cappuccino či latte
macchiato vám nabídnou v málokteré kavárně. K jeho přípravě
mám kromě kvalitní kávy a studeného mléka postačí stisk jediného
tlačítka… Úspěch, který u svých blízkých sklidíte díky své domácí
kavárně, je stoprocentně zaručen.
K jednoznačným trendům poslední doby patří nejrůznější systémy
inteligentní domácnosti, které umožňují velmi efektivně propojit
domácí spotřebiče, audio a videotechniku, rolety, svítidla apod.
Uživatelé pak mohou ocenit nejen časovou, ale i ekonomickou
výhodu těchto systémů.
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O skvělou náladu se postaralo také vystoupení skupin Melody
Orchestra či Malbohar Šumichrást, které v mnoha návštěvnících
probudily téměř nezastavitelnou touhu tančit. Zkrátka nepřišel ani
další ze základních smyslů. O dokonalé chuťové požitky se postaral
tým Valoria. Večer s bohatou nabídkou pro všechny lidské smysly
se bezesporu vydařil a tak nezbývá, než se těšit na další příjemná
setkávání s obchodními partnery, zástupci médií a především
s našimi zákazníky.

Zástupci společnosti ELKO, s níž Miele momentálně v této oblasti
spolupracuje, přítomným ukázali, jak lze pomocí smartphonu či
tabletu velmi jednoduše ovládat přístroje Miele. Firma Miele v této
souvislosti vyvinula vlastní systém inteligentního řešení Miele@home,
kterým se může pyšnit jako jediný výrobce spotřebičů pro domácnost.
Díky němu můžete mj. propojit
své spotřebiče Miele, velmi
pohodlně je ovládat a kontrolovat
stav jejich aktivity na displeji
mobilního telefonu, tabletu či
jednoho z propojených přístrojů.
V tuto dobu zároveň probíhal den
otevřených dveří pro obchodní
partnery (v Brně proběhl o týden
dříve), kteří se mohli nejen
seznámit s novinkami, ale
také se setkat se zástupci
Miele i s kolegy z oboru. Večer pak mohli své dlouhodobé
či zcela nové kontakty upevnit při společenském programu.
Nechybělo na něm slavnostní odhalení a představení zmíněných
novinek s pomocí působivých živých soch. Veškeré přednosti
vysavačů S8, kávovarů CM 5200 i systému Miele@home
si mohli hosté vyzkoušet v rámci jednotlivých stanovišť, kde jim
také zástupci Miele zodpověděli případné dotazy.

>> ŠKOLENÍ S MIELE
NENÍ NIKDY NUDA
MIELE SI VELMI ZAKLÁDÁ NA PROFESIONÁLNÍM
PŘÍSTUPU K ZÁKAZNÍKŮM.
Ti kromě špičkových spotřebičů vyžadují také perfektní přístup
a informovanost personálu. Také proto pravidelně pořádáme
jednodenní či dvoudenní školení pro naše obchodní partnery.
Školení má dvě části – teoretickou a praktickou. Při ní se účastníci
rozdělí do několika skupin, projdou si různá stanoviště věnovaná
jednotlivým produktovým řadám
(např. pračky, vysavače, myčky
nádobí, odsávače par, trouby)
a vyzkoušejí si přístroje v praxi.
U školení týkajícího se vestavby
si společně uvaří chutný oběd
v parní troubě, u vysavačů si
vyzkouší různé části příslušenství a zjistí, že pouhý výkon u nich není
to nejdůležitější. Večer se přemístí do hotelu Kraví hora Bořetice,
kde probíhá relaxační a zábavná část. Zájemci si mohou vyzkoušet
oblíbená vozítka Segway a projet se s nimi po krásném okolí hotelu.
Po večeři následuje degustace vín a tzv. vinná stezka. Při jejím
zdolávání se účastníci rozdělí do skupinek, které se pokusí zvládnout
pět různých úkolů na pěti stanovištích, jako je určování druhů vína,
hádání termínů vinařské hantýrky nebo natahování vína koštýřem.

>> MIELE JE PARTNEREM PROJEKTU LISTOVÁNÍ
MIELE GALLERY JE OD SAMÉHO POČÁTKU MULTIFUNKČNÍM
PROSTOREM. DŮKAZEM JE I NATÁČENÍ DIVADELNÍCH DOTÁČEK
V PODOBĚ REKLAMNÍCH SPOTŮ, URČENÝCH PRO PŘEDSTAVENÍ
CYKLU SCÉNICKÉHO ČTENÍ PROJEKTU LISTOVÁNÍ - TENTOKRÁT POD
NÁZVEM U NÁS V EVROPĚ (EUROKUCHAŘKA). MIELE JE TOTIŽ JEDNÍM
ZE SPONZORŮ TOHOTO CHVÁLYHODNÉHO PROJEKTU.
Listování je cyklus scénických čtení, jehož cílem je každý měsíc představit zajímavé knihy,
které se aktuálně objevují na trhu. Ve zhruba hodinovém divadelním vystoupení plném
rekvizit, kostýmů i hudby působí na obecenstvo děj knihy, jazyk autora a atmosféra
dané literatury. Projekt můžete navštívit na pěti stálých scénách v Praze, Brně, Českých
Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Bratislavě. Průměrně se zde uvádí až 10 premiér ročně,
a to pro všechny věkové skupiny. Ročně se Listování dostane až do 80 českých měst a odehraje
téměř 300 představení. Natáčení spotu v showroomu Miele se ujal štáb ve složení: režisér Karel
Novotný, kameraman Dalibor Černák, modelka Anežka Bzirská a stále populárnější herec
Lukáš Hejlík. V příjemné a profesionální atmosféře, kterou si celý tým velmi pochvaloval,
demonstrovali herci výjimečnost inteligentních systémů komunikujících s přístroji Miele.
Následné představení se poté odehrálo v Brně a dalších městech Česka a v Bratislavě.
2.2012 | à la carte
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>> A VAŘENÍ S MIELE SE STANE VAŠÍM KONÍČKEM
POKUD MÁTE V PLÁNU VYMĚNIT ČI DOPLNIT SVÉ KUCHYŇSKÉ
POMOCNÍKY, MÁTE NĚKOLIK MOŽNOSTÍ. NAVŠTÍVIT SHOWROOM
SVÉ OBLÍBENÉ ZNAČKY, NECHAT SI PŘÍSTROJE UKÁZAT A ZEPTAT
SE NA VŠE, CO VÁS ZAJÍMÁ.
Miele vám ale nabídne to nejdůležitější –
možnost vidět a především si na vlastní
kůži vyzkoušet přednosti pečicích, parních
či kombinovaných parních trub, varných
desek nebo tepanů. Pod vedením špičkových
profesionálů poznáte, že vaření může být
nejen snadné, ale také zábavné.
Pokud dáváte přednost časově méně
náročné variantě, přijměte naše pozvání
na předváděcí vaření. Na něm získáte
podrobné informace o tom, co umějí
jednotlivé kuchyňské přístroje nebo jak
snadno, rychle a správně připravit své
oblíbené pokrmy i netradiční kulinářské
speciality v přístrojích Miele.

DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU POP-UP BOUTIQUE UNIQUE UNIQUE SE USKUTEČNIL V KVĚTNOVÝCH
DNECH V REZIDENCI MOSTECKÁ 21 NEDALEKO KARLOVA MOSTU, TEDY V MÍSTECH, KTERÉ SI
MNOZÍ NÁVŠTĚVNÍCI PAMATOVALI JAKO LEGENDÁRNÍ KINO 64 U HRADEB.

nadsázky k samotné podstatě chuti.
Navštívili jsme předváděcí vaření vedené
šéfkuchařem Chateau St. Havel Michalem
Verébem. Jednoduché, avšak výtečné menu
sestávalo z lososového ﬁlátka marinovaného
v tymiánu s máslovým chřestem, holandskou
omáčkou, pažitkovým baby brambůrkem
a rýží a čokoládového brownie s jahodami
a mátou. Kulinářský večer á la carte
představuje soﬁstikovanější verzi vaření v Miele
Gallery. Na něm se milovníci exkluzivních
gastronomických zážitků naučí pod
vedením uznávaného šéfkuchaře připravovat
čtyřchodové menu, získají cenné kuchařské
rady a ochutnají také špičková vína z vinoték

Letošní ročník se nesl v duchu All For Family
– Vše pro rodinu – a tomu odpovídala skladba
zúčastněných ﬁrem, vystavených produktů
a nabízených služeb. Autorem a organizátorem
projektu byla agentura Dorland.

Ondřeje Slaninu znají mnozí z vás jako aktéra
úspěšné cooking show Kluci v akci. Také
v Miele Gallery dostál Ondřej své pověsti
skvělého profesionála, který své zkušenosti
umí předat odlehčenou a zábavnou formou.
Přijďte si tedy na některém z typů vaření
v Miele Gallery sami vyzkoušet jednoduchost
ovládání, množství provozních způsobů
i speciálních programů přístrojů Miele, které
veškeré vaše kulinářské pokusy dovedou
k naprosté dokonalosti. Stačí k tomu mít jen
čerstvé a kvalitní suroviny, ať už jde o maso,
ryby či zeleninu, a samozřejmě – některý
z kuchyňských spotřebičů Miele.

V letošním roce jsme se zaměřili na parní trouby.
Vaření v páře totiž představuje momentálně
nejzdravější a podle mnohých také nejchutnější
způsob přípravy pokrmů. Suroviny připravované
v páře si zachovávají nejen svou přirozenou
chuť, ale především vitamíny a cenné minerální
látky, navíc není třeba používat tolik tuku či soli
jako při klasickém vaření. Dostanete se tak bez
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Miele. Kromě přípravy menu se zaměří též na
servis pokrmů, prostírání a další aktivity, které
patří k dokonalému kulinářskému večeru.
Přesně v duchu myšlenky, že vaření by nemělo
být povinností, ale radostí. My jsme byli
svědky přípravy výtečného menu, které pro
nás připravil pan Ondřej Slanina, šéfkuchař
zámeckého hotelu Chateau St. Havel.

>> SPOLEČNOST MIELE SE ZÚČASTNILA 2. ROČNÍKU
PROJEKTU UNIQUE UNIQUE

Co si vlastně lze představit pod názvem
pop-up butik? Jedná se o časově omezený
prezentační a nákupní prostor, který
návštěvníkům přináší nejrůznější speciální
nabídky – limitované série, speciální
cenové akce apod. K prvním tvůrcům
pop-upů patří newyorští a britští umělci,
kteří je pořádali od 90. let 20. století,
k průkopníkům komerčních značek
můžeme zařadit módní dům Commes
des Garcons a jeho berlínský pop-up
z roku 2004. Mimořádný úspěch inspiroval
i další značky, např. Gucci nebo GAP. Mezi
Mekky pop-upů dnes patří především New
York, Londýn nebo Berlín.

>> PRAČKY MIELE POMÁHAJÍ
DĚTEM A JEJICH „TETÁM“
V KLOKÁNKU
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2012 POPUTOVALY 3 PRAČKY MIELE
JAKO DAR DO ZAŘÍZENÍ PEČUJÍCÍHO O DĚTI, KTERÉ VYŽADUJÍ
OKAMŽITOU POMOC – DO TZV. KLOKÁNKU NA PRAZE 4.
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní
výchovy přechodnou rodinnou péči po dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny,
nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče,
svěření do výchovy třetí osoby). Chodovský Klokánek vznikl v roce 2003 rekonstrukcí
mateřské školky. Ve dvoupatrovém objektu se nyní nachází dvanáct malých bytů s kapacitou
40 dětí, o 3-4 svěřence se stará vždy jedna „teta“.
Jak říká Zora Vondráčková, která se věnuje PR Klokánku, v zařízení žijí děti, o něž se
z nejrůznějších důvodů nemohou starat jejich rodiny, ať už z důvodů ekonomicko-sociálních
či zdravotních, ale také děti fyzicky a psychicky týrané.
Iniciátorem tohoto daru byl Ondřej Slanina, šéfkuchař zámecké restaurace Chateau St. Havel,
který s tímto zařízením dlouhodobě spolupracuje. Při předání přístrojů byl přítomen také
ředitel společnosti Miele ČR Tomáš Abraham. „Miele si jako celosvětově úspěšná společnost
uvědomuje, že ne všechny děti mají v životě to štěstí, aby mohly vyrůstat v harmonickém
rodinném prostředí. Jsme proto rádi, že naše přístroje pomohou ulehčit zaměstnancům
Klokánku tuto záslužnou a velmi náročnou práci,“ řekl Tomáš Abraham.

V průběhu deseti dnů se v tomto
unikátně
architektonicky
pojatém
prostoru, jehož autorem bylo architektonické
studio Mimolimit pod vedením jedné
z nejuznávanějších současných architektek
Barbory Škorpilové a její kolegyně Kataríny
Varsové, návštěvníci setkali s prezentacemi,
konzultacemi, degustacemi, speciálními
nákupními příležitostmi, soutěžemi a dalšími
aktivitami partnerů, kteří aktuálně představují
top kvalitu v oblasti bydlení, designu, módy,
ﬁnančních služeb či gastronomie.
Prezentace spotřebičů Miele byla rozdělena
na tři části. V první, která představovala
současnou kuchyni pro Miele v netypické
žluté barvě, nechyběly pečicí trouby, varná
deska či kávovar. Skutečně osobité představení
téměř kompletní produktové řady vysavačů
mohli návštěvníci obdivovat v podobě
levitujících pestrobarevných přístrojů, řadu
praček a sušiček Gala zase zpestřila zavěšená
zelená jablka. Letošní projekt Unique
Unique se setkal s velkým zájmem veřejnosti
a navštívily jej i známé osobnosti, jako je
Gábina Partyšová, Štěpánka Duchková,
Olga Menzelová, Lucie Králová, Michal
Nesvadba nebo Jadran Šetlík. Organizátoři
akce mysleli také na ty nejpotřebnější. Na
závěrečné after party proběhla charitativní
aukce předmětů, které věnovali pro tyto
účely partneři projektu. Výtěžek přesahující
80 000 Kč byl předán Nadaci Leontinka,
která se stará o děti se zrakovým postižením.
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>> CONNECTION IN ACTION – SLAVNOSTNÍ VEČER
NA POČEST OTEVŘENÍ NEJVYŠŠÍ BUDOVY V BRNĚ
VE ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ SE ODEHRÁLA PRO BRNO MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST – V AREÁLU
SPIELBERK OFFICE CENTRE, ZA JEHOŽ VZNIKEM STOJÍ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST CTP,
A KDE SÍDLÍ TAKÉ MIELE, BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA BUDOVA TOWER B. TA SE MŮŽE
PYŠNIT MNOHA UNIKÁTNÍMI PARAMETRY – SE SVÝMI 85 METRY A 20 PATRY JE AKTUÁLNĚ
NEJVYŠŠÍ BUDOVOU V BRNĚ.
Celý večer však začal v Miele Gallery. Miele slaví letos 111. výročí
od doby vyrobení první pračky, tedy produktu, který je pro ﬁrmu
téměř ikonický. I to je důvod, proč Miele ústy ředitele Tomáše
Abrahama představilo zbrusu novou, limitovanou řadu praček
a sušiček Edition 111, která v sobě spojuje nejen moderní technologie,
pověstnou kvalitu a dlouhou životnost Miele, ale také velmi zajímavou
cenu. A především pánové se pak dozvěděli jedinou nevýhodu těchto
přístrojů – půvabné promotérky, které je svým tanečním vystoupením
představily, nejsou prý součástí dodávky.
Program poté pokračoval právě před budovou Tower B, kde
bylo vytvořeno improvizované pódium a molo, které vedlo přes
vodní plochu. Ačkoliv bylo stále astronomické léto, teploty tomu
zcela neodpovídaly. Návštěvníky na tribunách však velmi brzy
zahřály jednotlivé části skutečně pestrého a kvalitního programu.
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Hned v úvodu je rozproudilo houslové duo Femme2Fatale,
které při svých vystoupeních dokonale propojuje repertoár
např. starých barokních mistrů s největšími současnými
popovými a rockovými hity. Moderátor Petr Holík poté přivítal
zástupce hostitelské ﬁ rmy, pana Stefana de Goeij z CTP, jehož
nástup byl vpravdě efektní – po vzoru Spidermana (nebo
alespoň Jamese Bonda) slanil právě z této nejvyšší budovy.
Následovala módní přehlídka jedné z našich nejuznávanějších
módních návrhářek – Beaty Rajské. Její kolekce Podzim/zima
2012/2013 s názvem Fascinace ji opět ukázala v té nejlepší
formě. Prvotřídní materiály, skvěle padnoucí střihy, precizní
zpracování a důraz na detaily byly hlavními jmenovateli této
výrazně ženské kolekce. Sama návrhářka si publikum získala
také vtipnými odkazy a nepředstíranou skromností.

Několik stovek přítomných,
sedících na tribunách před
pódiem, pak osobně přivítal
také Tomáš Abraham,
zástupce
generálního
partnera večera, jenž
zároveň
poděkoval
obchodním partnerům
i svým spolupracovníkům.
Následovat pak mohlo
vystoupení, na které se
těšilo asi nejvíc hostů –
koncert skupiny MIG 21.
O tom, že je frontman Jiří Macháček velký showman, pochybuje
málokdo. Zpěvák tomuto svému hodnocení dostál skutečně se
ctí. Skvělá atmosféra vydržela po celou dobu jejich show, někteří
jen litovali, že nebylo více místa pod pódiem pro rozvinutí jejich
tanečních kreací.
Po velmi vydařeném koncertu vedly kroky přítomných hostů na
after party do Tower B (budovu si bylo možné rovněž prohlédnout),
a do Miele Gallery. Zde program pokračoval vystoupením skupiny
The Fireballs, která byla pro některé skutečným překvapením večera.
Skupina mladých mužů, do jejíhož repertoáru patří skladby z období
klasického rock´n´rollu s přesahem do rhytm´n´blues a jump swingu,
roztančila svou energickou show prakticky celý showroom.

Miele se postaralo o další příjemné překvapení. Jeden z účastníků
akce „Connection in Action“ odcházel obohacen nejen o skvělé
kulturní zážitky, ale také jako výherce pračky Miele z edice 111.
Věříme, že se zařadí po bok dalších spokojených uživatelů
Miele, kteří se po zkušenostech s jedním přístrojem této
značky už jen těžko smiřují s kompromisem.
Pro ty největší vytrvalce pak bylo připraveno ještě vystoupení
DJ Carlose v duchu oldies, but goldies. Dokonalou atmosféru
doplňoval také raut, jehož autorem byla osvědčená Valoria,
která opět dostála své pověsti a přichystala množství chuťovek
i skvělých pokrmů teplé kuchyně, a nabídka lahodných vín
z vinařství Lahofer.
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>> CHVÍLE PRO ROZHOVOR S MIELE
V KAŽDÉM ČÍSLE NAŠEHO ČASOPISU VÁM PŘEDSTAVUJEME NĚKTERÉHO Z NAŠICH
OBCHODNÍCH PARTNERŮ. JEJICH PROFESIONÁLNÍ KARIÉRU, S NÍŽ SE MŮŽETE STRUČNĚ
SEZNÁMIT V NAŠEM DOTAZNÍKU, SPOJUJE VĚTŠINOU STEJNÁ CHARAKTERISTIKA:
PRACOVITOST, VYSOKÉ NÁROKY, DŮRAZ NA KVALITU A POCTIVOST K SOBĚ A PŘEDEVŠÍM
K ZÁKAZNÍKŮM. TAKOVÝ JE I PŘÍBĚH PANA MILANA URBÁŠKA, MAJITELE ÚSPĚŠNÉ
FIRMY ELEKTRO URBÁŠEK ZE ZÁBŘEHU NA MORAVĚ.

1. Co Vás motivovalo k založení Vaší společnosti?
S podnikáním jsem začal již v roce 1990, když jsem hledal oblast,
ve které bych se uplatnil a která by mě bavila. Vše nakonec
v roce 1994 vyústilo k založení polečnosti s tímto zaměřením
a v podobě, která přetrvává dodnes. Motivací pro podnikání
pro mě byly změny probíhající v naší společnosti, kterých jsem
se chtěl aktivně zúčastnit. Deset let jsem pracoval ve výrobním
závodě, kde jsem měl své nadřízené a stálé povinnosti. V oblasti
samostatného podnikání se otevíraly obzory něčeho nového,
neznámého, kde si o svém osudu, úspěchu či neúspěchu
rozhodnu sám.

2. Jaké byly Vaše profesní začátky?
Úplné začátky byly skvělé, učil jsem se novým věcem, objevoval
jsem v sobě nepoznané obchodní schopnosti. Hned od
prvopočátku jsem kladl velký důraz na úctu a seriózní vztah
k zákazníkovi a stoprocentní poskytnutí maximálního přehledu
a informací. Tato skutečnost byla a je stavebním kamenem
společnosti. Na tomto základě můžeme již jen přidávat další
kameny v podobě kultury prodeje a maximálních služeb. Na
začátky vzpomínám rád, i když prodej nebyl na dnešní úrovni.
Byly to začátky živelné a dá se říct, že velice jednoduché
v porovnání s dnešními podmínkami. Neexistoval internet, ve
městě byly dvě prodejny namísto dnešních pěti. Existovala velká
poptávka a zároveň malá nabídka. Vrátit zpět bych se ale určitě
nechtěl, protože to, co se podařilo za celá léta v tomto oboru
vybudovat, těší. Těší mě, že cesta výběru značek, které jsem
zvolil do portfolia prodeje, a způsob prezentace, byla správná.

3. Jak vnímáte současné trendy?

5. Považujete sám sebe za gurmána?
Jestli se považuji za gurmána? Mám rád dobré jídlo, umím ho
ocenit, na dovolené rád zkouším místní kuchyni. Na druhé
straně si nevybavuji žádné jídlo, které bych odmítl – tak nevím,
jestli spadám do kategorie gurmán.

6. Kde čerpáte síly a inspiraci?
Určitě to zní jako klišé, ale sílu čerpám v rodině. Jsem 28 let
šťastně ženatý, mám krásnou ženu a dvě chytré děti, kterým jsem
zajistil kvalitní vzdělání. Jsem jednoduchý prototyp šťastného
a spokojeného člověka. Nebudu vše kritizovat a na všechno si
stěžovat, protože to, o co jsem se snažil, se daří. Dnes si přeji pro
všechny jen a jen zdraví.

Z dlouhodobé perspektivy je potřeba prodávat zboží, které vydrží,
zákazník je spokojen s užitnými vlastnostmi a obchodník může
i po letech počítat s jeho přízní. Nemyslím, že je perspektivní
prodej spotřebičů s krátkou životností, protože zákazník se poté
zcela jistě ke svému obchodníkovi již nevrátí.

7. Splnil jste si v dospělosti nějaký sen z mládí?

4. Jaký je podle Vás ideální zákazník?

Vždy jsem měl rád motto „štěstí přeje připraveným“. Myslím,
že když chcete úspěšně zvládat jakoukoli profesi, obor, je nutné
předvídat, vědět a být připraven i na věci, které teprve přijdou.

Dnes máme jméno a široký okruh zákazníků, kteří oceňují
kvalitu námi prodaného spotřebiče. Potěší, když přijde
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zákazník, který mi poděkuje za kvalitní výběr přístroje, který
vydržel mnoho let.
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Sen z mládí jsem si nesplnil, jediný, o kterém vím, je, že jsem
chtěl být dobrý fotbalista. Nebyl jsem ale nějaký zářivý talent,
a tak jsem skončil v okresním přeboru.

8. Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?

Parní trouba Miele okouzlí
vaše chuťové buňky.
Zdravé vaření v parních troubách je trendem domácí gastronomie. Stále více milovníků vaření totiž zjišťuje, že zdravé jídlo
může být zároveň i chutné. S parní troubou Miele DG 1450
zachováte díky technologii Vitasteam při přípravě pokrmů
důležité vitamíny, minerály i chuť surovin. Vaření v páře je navíc
velmi šetrné a rychlé. Přesvědčte se sami: nyní u vybraných
autorizovaných prodejců probíhá předváděcí akce „Vaření
v parní troubě Miele“.
Více informací na www.miele.cz

www.miele.cz

Vše nejlepší!
Již 111 let přináší Miele
prvotřídní kvalitu v péči o prádlo

za výhodnou
akční cenu
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Nyní

