Časopis o úspěšných, pro úspěšné

Business

úšpěšným titulem ze světa obchodu a financí
oslovíte nejbonitnější klientelu v ČR. Lídři firem,
podnikatelé, top manažeři, obchodníci – to jsou
VIP zákazníci skupiny Havel & Partners, kteří
dostanou časopis Luxury Business až na
pracovní stůl.

Svět obchodu je dynamický a plný výzev.
Snad právě proto nás tolik fascinuje...
Zeptáme se významných českých podnikatelů na jejich osobní příběhy. Bude nás zajímat, jak
dlouho jim trvalo dostat se na výsluní, co museli podnikání obětovat, co získali a hlavně, co jim
jejich práce přináší. Pro někoho to jsou peníze, pro druhého uznání, pro jiného být součástí
úspěšného týmu.
Časopis plný rozhovorů i zajímavých článků o české a světové ekonomické situaci vyjde
na konci října 2018.
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Kontakt: VYDAVATELSTVÍ LUXURY GUIDE, Na Maninách 14, Praha 7 - Holešovice, www.luxuryguideint.cz
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Tipy a novinky

Levná a drahá města z pohledu turistů

Cestovat pohodlně, užívat si výhody, které nabízí
moderní svět, u toho třeba nakupovat... Dělat byznys
není těžké, jen je nutné vědět, co se kolem nás děje.

Ubytovací zařízení v Praze si na první pololetí letošního roku nemohou
stěžovat. Nárůst turistů je zhruba desetiprocentní a už několik let
meziročně stoupá. Ale nejsou to jen hoteliéři, kdo si díky zvýšenému
počtu hostů může mnout ruce. Na zisky si nestěžují ani obchodníci
a restauratéři zaměřující se na narůstající počet turistů z Ruska a Asie.

připravila KATEŘINA DAŇKOVÁ

PFB Concierge

PREMIUM FASHION BRANDS,
GSM: 736 523 464, WWW.PFB.CZ

Hráči na poli luxusu

Americká společnost Bell Helicopter, zaměřující se na výrobu letadel, především
vrtulníků, zahájila spolupráci s firmou Uber Technologies. Mezinárodní agentura,
která se zabývá zprostředkováním služby taxi, má zájem doplnit působiště pozemní
dopravy o tu vzdušnou. Oficiální představení nové služby Uber je plánováno na
rok 2020, za další tři roky by už měly létající taxíky brázdit nebe v plném provozu.
Bell Helicopter si od tohoto projektu slibuje rozšíření bezpečné a spolehlivé dopravy
letouny s vertikálním vzletem i přistáním mezi širší veřejnost.

připravila KATEŘINA DAŇKOVÁ

J

e jen málo módních, hodinářských a šperkařských
značek, které movitým Čechům, potažmo turistům,
v Praze chybí. Jistě, stále postrádáme věhlasný módní dům Chanel, ten se však v dohledné době u nás
zřejmě neotevře. Dorothée Marcuzzi, pověřená
stykem se zahraničními novináři, to stručně zdůvodnila: „Praha je pro nás rozhodně zajímavá, ale není tu zatím
ideální prostor pro otevření butiku.“ A maison Chanel
nepatří mezi ty, kteří dělají kompromisy. Ovšem i bez
Chanel je Praha skutečným rájem módy. S rozšířením
obchodního centra Chodov se na trhu objevují nováčci,
jako je například Armani Exchange, od dubna oslovuje
mladistvou klientelu v nákupní galerii Myslbek brand
KARL LAGERFELD, v OC Palladium, OC Chodov
i OC Nový Smíchov zas prodejny HUGO by HUGO
BOSS nabízí volnočasové kolekce pro muže i ženy. Celkem
je v centru přes šedesát monobrandů s luxusní a prémiovou
módou, jež denně otvírají dveře našincům i cizincům, a na
nezájem ze strany zákazníků nebo propad tržeb si letos
rozhodně nemůžou stěžovat.

NOVINKA

Přivítejme PDG

Nová prodejna Bezobalu
Důkazem toho, jak funguje dobrota lidí v reálu, je otevření vlajkové prodejny Bezobalu v Praze
6. Do sbírky se na crowdfundingovém portálu HitHit zapojilo téměř dva tisíce lidí a vybralo se
přes milion korun. Ty byly potřeba k vybavení největšího obchodu a školicího centra, kde si lidé
mohou koupit veškeré zboží v top kvalitě, ovšem bez obalu. Koncept obchodů je jasný, nezatěžovat především plasty, ale ani kartony přírodu a ulevit životnímu prostředí.

Nová skupina na poli interiérového designu
pro náročnou klientelu nese název Premium
Design Group a stojí za ní Jaroslav Havel. Ten
se spojil s dalšími investory, s Janem Fidlerem
a Petrem Němcem z developerské skupiny
Sebre a s Jakubem Křížkem, dlouholetým partnerem společnosti Venture Investors Corporate
Finance, jenž se stal novým generálním ředitelem PDG. Úkolem firmy je konsolidovat
a ucelit místní trh, který se zdá být skupině
PDG značně fragmentovaný. Během tří až pěti
let se PDG chce stát leaderem na českém i slovenském trhu.

BEZOBALU, POD KAŠTANY 5, PRAHA 6, WWW.BEZOBALU.ORG
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P

odle Prague City Tourism, neziskové organizace spadající pod Magistrát hlavního města Prahy, monitorující
turismus v metropoli, se za první pololetí 2017 ubytovalo v Praze celkem 3 451 526 hostů, přičemž téměř
85 procent tvořili návštěvníci ze zahraničí. Celkový
přírůstek byl za toto období ve srovnání s tím loňským 9,2 procenta, a to není zanedbatelné číslo: šlo o dalších 290 tisíc lidí,
kteří museli někde přenocovat, najíst se a napít, ale také se pobavit
a nakupovat. Celkový počet nocí, kdy byla od ledna do června
pražská ubytovací zařízení vytížená, je 8 084 643. Nejdéle u nás
zůstávají Rusové, a to čtyři noci, Izraelci tu zůstali dvě noci, turisté
z dálné Asie pak v průměru 1,5 noci. Červen to v letošním prvním
pololetí vyhrál na plné čáře, v měsíci, jenž ukončuje jarní období,
byl zaznamenán nejvýraznější nárůst klientů v pražských hotelech.
Už historicky k nám jezdí nejvíc lidé z Německa, Ameriky, Ruska
a Velké Británie, pokud jde o největší nárůst v kontextu k minulému období, zaznamenán byl nejvyšší příval Asiatů, skoro 25,6 procenta, a po celé sledované období také „návrat“ Rusů.
Ale jak si vede Praha ve srovnání s jinými světovými městy?
Evropský kempingový server campsy.de si před pár měsíci nechal
udělat průzkum trhu: aby zjistil cenovou politiku jednotlivých zemí,
porovnal aktuální cenové hladiny ubytování ve více než sto padesáti
světových metropolích a regionech. Z jeho obhlídky trhu vyšla
zajímavá čísla. Ukázalo se, že nejdražší metropolí na světě je Monte
Carlo a hned za ním následuje další město na Azurovém pobřeží
– St. Tropez, což není až tak překvapivé, ceny pětihvězdičkových
hotelů v těchto dvou destinacích přesahují většinou 2 000 eur na
noc. Na třetí pozici je trochu nečekaně islandský Reykjavík, v zálivu Faxaflói se v pětihvězdě ubytujeme v průměru za 1 500 eur,
ovšem ani čtyřhvězda nebo tříhvězda nás nevyjde nějak dramaticky
levněji. Následují tři severoamerická velkoměsta, San Francisco,
New York a Boston, na pozicích 7 až 10 se střídá Evropa s USA.
Oblíbené evropské metropole jako Londýn, Barcelona nebo Paříž se
umístily na 15., 19. a 20. místě. Praha obsadila 125. místo, to ji řadí
k levnějším destinacím ve světě. Ubytování v pětihvězdičkovém
hotelu se pohybuje kolem pěti set eur, čtyřhvězdičkové pokoje vyjdou zhruba na polovinu. Mezi ještě levnější města, co se týče ubytování, patří bulharská Sofie, turecká Antalya, makedonská Skopje
či albánská Tirana. Co možná nejednoho cestovatele překvapí, je
úplně poslední místo tabulky, které ukazuje, že nejméně za noc
v hotelu dáme v malajském Kuala Lumpuru.

Ten, kdo se alespoň trochu zajímá o byznys s módou a doplňky,
zřejmě zaznamenal, že se během loňského a letošního roku
udály na českém trhu zajímavé změny. Kdo je dnes králem
Pařížské ulice a jak se vůbec daří tomuto odvětví?

Uber & Bell Helicopter

VÍCE NA WWW.BELLHELLICOPTER.COM

Podnikají pět let a za tak krátkou dobu
vybudovali prestižní a uznávanou firmu
v oblasti designu. Synonymem pro jejich
značku Gravelli je beton, který však v jejich podání dostává úplně nový rozměr.

připravila KATEŘINA DAŇKOVÁ

Dnes je možné objednat si až do domu opravdu cokoliv. Největší česko-slovenský řetězec
s dostupnou luxusní módou Premium Fashion
Brands na to reaguje programem Concierge.
Módní požadavky a představy bude individuálně řešit VIP service manager. Ten doručí výběr
outfitů vytvořených dle přání klienta domů či
do kanceláře do osmačtyřiceti hodin od zadání
vlastní poptávky.

18.10.17 9:21
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Pařížská, to je luxus
Praha je jedním z mála středoevropských měst, která
se mohou pochlubit monobrandy fashion značek jako
Prada, Fendi, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Bottega
Veneta nebo hodinářských brandů, jako jsou Patek
Philippe, Audemars Piguet, Breitling, Rolex, Hublot…
Těchto luxusních butiků je ale mnohem víc a všechny
je najdeme v Pařížské nebo v její těsné blízkosti. Avenue
luxusu však za poslední rok a půl opět změnila tvář.
Asi nejvíc se obměnila „sekce B“, tedy část blíž k vodě.
Začátkem minulého roku zabrala dominantní prostory
domu s číslem 23 značka s dostupnou módou COS,
a trochu tak změnila pověst této ulice. Před rokem
zakotvily v Pařížské ještě jiné dvě relativně dostupné
značky, a to Pinko a Longchamp, a v roce 2016 se po
rekonstrukci hotelu InterContinental zabydlely v jeho
pasáži nazvané Luxury Shopping Galery módní butiky Bally či Uomo Napoletano nebo česká hodinářská
firma Prim. Koncem letošního léta jsme na stejné ulici
přivítali francouzskou značku s luxusními doplňky

18.10.17 13:25
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Jiří Peters
a Ladislav Eberl
připravila KATEŘINA DAŇKOVÁ

J

iří Peters a Ladislav Eberl se seznámili
úplnou náhodou. Před šesti lety se
při škole živili tím, že obráželi castingy a hledali uplatnění v televizní
reklamě. Právě na jednom takovém
konkurzu se potkali a dali se do řeči. Zjistili, že
mají stejný smysl pro humor, a časem si uvědomili, že je pojí i podnikatelský sen. Navštívili jsme je
v pražských Vysočanech, kde mají výrobní haly,
zázemí i prodejnu svých výtvorů z betonu.

Zdroj: campsy.de

Kdo z vás přišel s nápadem vyrábět betonový nábytek?
Ladislav Eberl: Jirka měl know-how, je to technolog, vystudoval ČVUT, kde se technologií
betonu hodně zabýval. Už tehdy chtěl vyrábět
průhledné betonové tvárnice, kterým dnes říkáme LiCrete. Já zase viděl v betonu potenciál.

Celkově zaznamenává Česká republika stálou turistickou oblibu
a meziroční zlepšení. Je jasné, že si největší podíl „koláče“ každoročně ukrojí Praha (63,4 %), druhým nejnavštěvovanějším regionem je dle očekávání Karlovarský kraj (7,1 %). Do Česka přijelo
za první pololetí téměř 8 838 983 hostů a počet přespání překonal
hranici 23 milionů! Nejvíc k nám jezdí naši sousedé z Německa,
Polska a Slovenska, čtvrtí jsou Rusové a po nich následují Asiati.
Je tedy jasné, na koho se zaměřit a kam směřovat byznys, pokud
se v segmentu služeb pro cizince pohybujeme.

Zdroj: Prague City Tourism
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A dnes máte ve firmě rovnocenný podíl?
Jiří Peters: Přesně tak, oba máme stejně, ovšem
od letoška jsme do firmy přizvali nového investora, který má v Gravelli 45 procent.

FOTO: ARCHIV
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Můžete prozradit, kdo je tím investorem?
A není výhodnější si půjčit v bance než se
s někým dělit o zisk?
LE: Máme letos velké plány a částka, kterou
potřebujeme na to, abychom si je splnili, je poměrně vysoká. Banky řeší hlavně čísla, nikoli
vize nebo nápady, pro ně nejsme dostatečně bonitní a nepůjčí nám tolik, kolik bychom chtěli.
JP: Novým investorem je Václav Dejčmar, spolumajitel finanční skupiny RSJ.
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Pro něj bonitní jste?
LE: Rozhodně. Je to člověk, který má už hodně věcí za sebou, dělá v různých odvětvích
– rozjíždí resort na Zanzibaru, je pořadatelem
prestižního týdne módy Mercedes Benz Prague
Fashion Week, rád investuje do věcí a firem,
které mají potenciál. Sledoval nás už dlouho
a líbí se mu, co a jak děláme. Viděl dva nadšené
kluky a mladou úspěšnou firmu.
Takže najít investora není problém?
LE: Problém to asi není, ovšem dobrých investorů, kteří vám nechají volnost, zase není tolik.
Jak se vlastně takový investor hledá?
JP: Většinou přes známé. My se díky svojí práci
pohybujeme mezi úspěšnými lidmi z oblasti
byznysu. Václav patří k našim dlouholetým
zákazníkům, vlastně byl jedním z prvních lidí,
kteří nám ze začátku projevili důvěru, a mohli
jsme mu vyrobit několik prvků do interiéru.
Řekli byste o sobě, že jste úspěšní?
JP: Dosáhli jsme už řady úspěchů. K dnešnímu
dni máme za sebou víc než tři sta projektů, které jsme připravovali zákazníkům na míru. Byla
to spolupráce se značkami Porsche, Preciosa,
Bang & Olufsen, s restauracemi a hotely u nás
i v zahraničí. Významní čeští architekti od nás
pravidelně odebírají naše zboží.
LE: Zakázky na míru byly tím, čím jsme se doteď zabývali asi nejvíc. Ovšem nyní se chceme
zaměřit především na výrobu Gravelli Objects.
Tak říkáme kolekci, do které zařazujeme jen ty

Jiří Peters (31) a Ladislav
Eberl (27) založili v roce
2012 společnost Gravelli.
Jiří má na starost výrobu
a technologie, Ladislav se
stará o obchod a provoz.
V pražských Vysočanech mají
výrobní firmu i prodejnu
a ve svém portfoliu třeba
stylová betonová umyvadla,
stoly, osvětlení, ale i bytové
doplňky.
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O společnosti Havel & Partners
Přední právnická společnost v ČR a SR a nejdynamičtěji rostoucí právní firma v regionu střední a východní Evropy.
Klienti kanceláře Havel & Partners jsou velké mezinárodní společnosti, středně velké firmy i individuální podnikatelé
a investoři. Firma byla mnohokrát oceněna jako nejlepší právnická firma roku, která poskytuje své služby v deseti
světových jazycích.
Kontakt: VYDAVATELSTVÍ LUXURY GUIDE, Na Maninách 14, Praha 7 - Holešovice, www.luxuryguideint.cz

