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SLEVA NA VÝROBU REKLAMNÍCH MATERIÁLŮ PRO ČLENY AČN 

 
Před koncem loňského roku byla podepsána smlouva 
mezi AČN a společností Q studio s.r.o. z Uherského 
Brodu.  Q studio je komunikační agentura disponující 
velkokapacitním fotoateliérem, upraveným pro 
fotografování nábytku. 
 
Společnost je připravena vytvořit kompletní komunikaci od 
myšlenky, přes špičkovou fotografii, až po tisk či mediální 
nasazení. Společnost má k dispozici fotoateliér s rozlohou 
400m2, fotoaparát s rozlišením obrazu 80Mpx. Služeb Q 
studia využívá např. společnost Dřevojas, která je členem 
AČN.  
 
Konkrétní výši zvýhodnění zjistíte na našich webových 
stránkách www.czechfurniture.com v sekci "výhody členství 
pouze pro členy" po zadání přístupového hesla.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 NAPLÁNOVÁNO SETKÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU FOR FURNITURE   

 
Na prosincové schůzce tajemníka AČN s vedoucími týmu 
projektu výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE, byl 
dohodnut termín na konání schůzky přípravného výboru 
výstavy. 
 
Na schůzce přípravného výboru výstavy FOR FURNITURE a FOR 
OFFICE budou mimo jiné diskutována tato témata:  
• Doprovodný program výstavy FOR FURNITURE 
• Design shaker (koncepce pro letošní rok) 
• Inspirace & Trendy 
• Marketingová kampaň výstavy 
• Práce komise GRAND PRIX a její složení 
FOR FURNITURE a FOR OFFICE je největší přehlídkou nábytku 
v České republice a AČN je spoluorganizátorem výstavy.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

HEVOS INTERIER s.r.o. ZÍSKALI ZNAČKU ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK  

 
HEVOS Interier získali prestižní značku Česká kvalita – 
Nábytek na službu „Zakázková výroba nábytku“. Jedná se o 
první společnost, která značku na službu získala. Veškeré 
dříve udělené certifikáty se vztahují na produkt, resp. 
výrobkové řady. 
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Značka Česká kvalita – Nábytek na zakázkovou výrobu nábytku 
pomáhá zákazníkovi jednoduše identifikovat společnost, která je 
prověřena třetí osobou, co do kvality a spolehlivosti pro 
zakázkovou výrobu.  

 

 

12.12. AČN ODESLALA ODPOVĚĎ NA DOTAZNÍK HK K VÝSTAVÁM SVV 

 
AČN má k výstavám režimu SVV toto stanovisko: Pokud budou 
platné podmínky, které platily doposud, nemá tato podpora pro 
nábytkářský průmysl téměř žádný význam, a jako AČN tento 
projekt nepodporujeme. Pokud by zde ovšem došlo ke zmírnění 
určitých podmínek, tedy bychom projekt rádi přivítali.  
 
Výstavy v režimu SVV nemají pro nábytkářský průmysl význam v 
pojetí, jak jsou koncipovány. Je pro to několik hlavních důvodů: 
 
1. Nutnost společného stánku. Nábytkářské firmy jsou zaměřeny na 
výrobu různých typů nábytku. Bytový, kancelářský, pro zdravotnictví 
atd. A i tyto typy jsou dále děleny. Prestižní výstavy mají oborové 
haly, a v těch nelze míchat různé typy nábytku. Společný stánek je 
odsouzen k tomu, aby byl umístěn v nějaké hale, kde se umisťují 
výrobci z Asie nebo rozvojových zemí, kde je jakýsi mix produktů. To 
znevažuje dobré podnikatelské jméno a značky českých výrobců. Na 
společném stánku se vystaví mix výrobků určený pro různé 
zákaznické segmenty. Pro společnosti, které jsou zaměřeny na 
vybranou klientelu, je rozhodně lepší se do takovéhoto společného 
stánku nepouštět. 
 
2. Druhým důležitým bodem je fakt, že většina výrobců nábytku si 
staví svůj stánek sama. Ladí jej co do designu, aby odpovídal 
produktům, které společnost sama vyrábí. Často i používá shodné 
materiály nebo povrchové úpravy. Pokud je stanoven seznam 
společností, dodavatelů stánku, které je možné pro realizaci vybrat a 
není možnost vybrat společnost mimo seznam, je to nepřijatelné. 
Navíc jsou společnosti v seznamu zařazeny na základě podmínek, 
jako jsou reference, minimální obrat atd. (120.000 Kč podpory bývají 
reálné náklady na stavbu stánku, samotnou výrobní společností. 
V takovém případě potom nedává ekonomický smysl podporu čerpat.) 

 
                           
 
 

 
 
 
 

                   

 

 NA WWW AČN UMÍSTĚNA POPTÁVKA PŘES CZECHTRADE (4. A 9.12.) 

 
4.12. Ukrajina - Sanitární keramika, koupelnový nábytek, vany a 
sprchy. Ukrajinská obchodní společnost hledá evropské obchodní 
partnery, vyrábějící sanitární keramiku, koupelnový nábytek, vany a 
sprchy. 
 
9.12. Dánská obchodní společnost hledá výrobce kuchyňských linek, 
který by měl zájem své výrobky dodávat na dánský trh. Linky budou 
dodávány ve smontovaném stavu, vybaveny úchyty, pracovními 
deskami, dvířky, šuplíky atd. 
Poptávky jsou na www.czechfurniture.com  
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ÚSPĚCHY NÁBYTKÁŘŮ V NEJPRESTIŽNĚJŠÍ PODNIKATELSKÉ SOUTĚŽI 

 
AČN dlouhodobě podporuje soutěž FIRMA ROKU a 
ŽIVNOSTNÍK ROKU. Mezi oceněnými jsou i dva 
výrobci nábytku: Blanář nábytek (3. místo Firma roku 
Jihomoravského kraje + Odpovědná firma 
Jihomoravského kraje) a Petr Vlček (Amaro nábytek; 
3. místo  Živnostník roku Hl. města Prahy). 
 
V osmém ročníku v podnikatelských soutěží o Ceny 
Hospodářských novin Vodafone Firma roku a GE Money 
Bank Živnostník roku uspěli i nábytkáři. V Jihomoravském 
kraji se na třetím místě umístila firma Blanář nábytek a v 
Hl. městě Praha se umístil na třetím místě Petr Vlček 
(firma Amaro nábytek). Soutěže jsou všeoborové a 
přihlásilo se do nich přes šest tisíc firem a živnostníků. 
Přínosem soutěže je pro oceněné publicita, vyšší zájem 
ze strany obchodních partnerů či vyšší motivace 
zaměstnanců. Další ročník soutěží začíná na jaře. Více 
informací naleznete na www.firmaroku.cz . 

 
 

 
 

 

 

 

STUDIE PROVEDITELNOSTI - SOCIAL LABEL ON FURNITURE 

 
Odpověděli jsme zasláním vyplněného dotazníku na „Centre for 
European Policy Studies“ (CEPS), který byl pověřen Evropskou 
komisí, „DG Enterprise and Industry“, aby prověřil okolnosti pro 
studii proveditelnosti o možnostech „Iniciativy EU pro nábytek - (EU 
Furniture Products Initiative)“. Průzkum je realizován v rámci studie 
proveditelnosti Social Label on Furniture. 

                   

 

 

ČESKÉ DNY V MONAKU 

 
Členům AČN byla zaslaná pozvánka týkající se akce „České 
dny v Monaku“ organizované Velvyslanectvím ČR ve Francii, 
která se uskuteční ve dnech 20. - 21. března 2014.  
 
Hlavním cílem akce „České dny v Monaku“ je představení naší 
země v Monaku jako vyspělého partnera, který si váží svých 
tvůrčích a uměleckých špiček a jenž umí nabídnout svým klientům 
zajímavé a originální výrobky s vysokým stupněm tvořivosti a 
puncem luxusu. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


