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18.9. DOPLNĚNÍ FUNKCE WWW.NABYTEK-JISTOTA.CZ
Na www.nabytek-jistota.cz jsme zprovoznili funkci
vyhledávání designerů, podívejte se. Pokud vaše
společnost spolupracuje s designéry a architekty, zašlete
nám kontakt, rádi je do adresáře zařadíme. Pomůžeme
designérům získat nové zakázky, které se věřme, projeví
formou zakázek u vašich firem.
Vyhledávač nachází designéry, kteří prošli užším výběrem. Vy
však máte možnost pomoci těm, kteří vám přináší zakázky.
Hlavním smyslem vyhledávače www.nabytek-jistota.cz je
nabídnout zákazníkovi kvalitní službu. Zákazník musí být vždy
na prvním místě. To je samozřejmě potřeba mít neustále na
paměti a při úpravách vyhledávače se této priority se držet.
INFOSTÁNEK AČN NA FOR INTERIOR
Ve dnech 25. září až 28. září 2014 probíhal v pražských
Letňanech veletrh FOR INTERIOR. AČN při této
příležitosti nabídla návštěvníkům, nevtíravým způsobem,
informaci o webovém vyhledávači www.nabytekjistota.cz i značce Česká kvalita – Nábytek. Značka
Česká kvalita - Nábytek byla podpořena reklamou
vysílanou ve veletržním rozhlase.
Cílem akce bylo nabídnout letáky odkazující na
www.nabytek-jistota.cz . Vybídnout zákazníky k tomu, aby
nad nákupem nového nábytku více uvažovali a volili
kvalitnější řešení. Abychom ukázali kvalitní materiály, které
běžnému zákazníkovi udělají jednoduchou představu o
složitosti výroby nábytku, byly představeny usně, dýhy,
kování a různé typy polyuretanových pěn pro výrobu
čalounění.
Společnost Sorensen Leather poskytla vzorky různých typů
usní vhodných pro výrobu kvalitního čalouněného nábytku.
Sorensen je dodavatelem usní. Společnosti Hettich a Hafele
poskytly vzorky kvalitních typů kování. Wiesner – Hager
Bohemia poskytla vzorek kvalitně čalouněného sedáku
kancelářské židle. Společnost Jan Ficek Dřevovýroba, která
je zapojena do projektu Fíha Dýha, poskytla vzorky dýhy. Za
poskytnutí vzorků, zmíněným společnostem děkujeme.
Reklama na značku Česká kvalita – Nábytek, byla v průběhu
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výstavy opakovaně vysílána ve veletržním rozhlase: „Chcete
si koupit nebo nechat vyrobit kvalitní nábytek, který nebude
ohrožovat zdraví Vás a Vašich dětí? Značka Česká kvalita –
nábytek Vám garantuje nadstandardní kvalitu, bezpečnost
konstrukce i zdravotní nezávadnost použitých materiálů. Více
se dozvíte v expozici Asociace českých nábytkářů, stánek
0A1“.

25.9. PROBĚHLA TISKOVÁ KONFERENCE AČN

Porovnání výroby, exportu a importu v mld. Kč
rok 2014 je kvalifikovaný odhad
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Léta 2008 a 2009 byla v České republice ve znamení
poklesu výroby nábytku (v porovnání s rokem 2007). Rok
2010 je možné charakterizovat jako „odražení se ode
dna“ a od roku 2011 zaznamenáváme pravidelný, byť
mírný nárůst. Pro letošní rok (2014) očekáváme poměrně
výrazné oživení tuzemské výroby nábytku. Čísla, která
odhadujeme, vychází z výsledků za první pololetí roku
2014. Předpověď zohledňuje i současnou politickou
situaci a možné problémy českých nábytkářů na ruském
trhu.
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Zdroj: Export / import ČSÚ, produkce, odborný odhad AČN a Apicon Consulting

spotřeba nábytku v mld. Kč

Letošní rok český nábytkářský průmysl zaznamenává oživení
růstu hodnoty produkce. Tento výsledek je ovšem
doprovázen velmi malým nárůstem tuzemské spotřeby
nábytku. Jedná se o podobný nárůst spotřeby nábytku jako v
předchozích dvou letech (2012 a 2013). Vzhledem k tomu,
že dochází k permanentnímu růstu objemu dováženého
nábytku ze zahraničí, a zároveň se zvyšuje podíl importu na
tuzemské spotřebě, je zcela zřejmé, že za pozitivním
vývojem na poli výroby stojí exportní úspěšnost českých
výrobců nábytku. Pro letošní rok odhadujeme, že exportní
výkonnost překročí 17 procentních bodů. Jedná se o strmý
nárůst exportní aktivity za posledních šest let. Největší podíl
na importu nábytku do České republiky mají Polsko, které je
největším dovozcem nábytku do ČR, následované Čínou.
Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně překročí
hranici 44 % podílu na celkovém importu nábytku.
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Exportní výkonnost v %
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Podíl importu na spotřebě v %
43,50

Na tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů při
zahájení výstavy For Interior v Praze – Letňanech
Asociace zahájila
přijímání
přihlášek k ocenění
NÁBYTEK ROKU 2015. Vyhlášení výsledků ocenění
proběhne při výstavě For Furniture, kterou Asociace
spolupořádá.
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Více informací i statistické detaily naleznete na
www.czechfurniture.com . Foto z tiskové konference AČN při
výstavě FOR INTERIOR:

DESIGN – SHAKER 2015 V NOVÉM POJETÍ!
Design Shaker je výběrová přehlídka českého i
zahraničního interiérového designu, která propojuje
designéry, výrobce a jejich zákazníky. Stejně jako v
uplynulých letech, probíhá Design – Shaker v rámci
veletrhu FOR FURNITURE, který je největší akcí svého
druhu v České republice a každoročně jej navštíví
desítky tisíc návštěvníků.
Design Shaker se bude konat již po čtvrté, a ve spolupráci
s odborníky z oboru, připravuje ABF pro příští ročník
výrazné změny. Nejen nová grafika a nové logo, ale i
celkově nová koncepce projektu, si kladou za cíl oslovit a
přivést ty nejvýznamnější tvůrce i prodejce designu. V hale
Design - Shakeru se budou prezentovat 3 základní sekce:
Největší část vytvoří významné české výrobní firmy a
distributoři prestižních zahraničních značek. Druhá sekce
bude tvořena architektonickými studii a designéry interiérů.
Ve třetí sekci se představí produktoví designéři. Letos se
navíc otevírá Design - Shaker i mladým umělcům a
studentům, kteří zde mají možnost prezentovat svoji tvorbu
a rozčeřit tak hladinu zaběhnutých značek.

25.9. PROBĚHL DISKUSNÍ SEMINÁŘ AČN
První den konání výstavy FOR INTERIOR proběhl seminář
„OBCHODNÍ POMŮCKY PRO NASTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍCH
PARAMETRŮ ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU“
Cílem semináře bylo představit zařízení využívané zahraničními
renomovanými společnostmi k lepší komunikaci se zákazníkem.
Podat informaci, jak lze pečovat o zákazníka, který žádá
nábytek vyrobený na míru. Druhým cílem semináře byla
diskuse, zda takovéto přístupy jsou výrobně použitelné pro vaše
společnosti.
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nové logo
Design – Shakeru 2015

Je možné konstatovat, že seminář pravděpodobně splnil svůj
cíl. Sešli se zástupci předních českých výrobců čalouněného
nábytku. Došlo i na diskusi. V současné době ze stany asociace
padla otázka, zda tyto přístupy, známé od silných zahraničních
firem, jsou nějakým způsobem přenositelné na český trh,
respektive, zda jsou použitelné pro asociaci.
V následné diskusi padla řada argumentů. Podle toho co
zaznělo, zkušenosti nejsou jednoduše přenositelné. Nicméně,
hledání řešení je jistě možné.
E-LETTER O NÁBYTKU s jistotou JE ZASÍLÁN DESIGNÉRŮM
E-letter O NÁBYTKU s jistotou, kde publikujeme novinky
členů AČN, jsme od září začali zasílat i na několik desítek
adres designérů. Fyzických osob i studií, které přímo
rozhodují o vybavení různých typů interiérů.
Společnosti, které využily možnosti v zářijovém vydání eletteru, prezentovat své novinky jsou, RIM – CZ spol. s r.o.,
DŘEVOJAS JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU, TON, PROFIL
NÁBYTEK a.s., JECH - CZ. Adresář designérů budeme
samozřejmě aktualizovat a rozšiřovat.
8.9. STÁNEK AČN NA DÉMOS TRADE - DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
AČN využila nabídky společnosti Démos trade a na dni
otevřených dveří realizovala malý infostánek. Smyslem
bylo poskytnout informace o asociaci návštěvníkům, kteří
jsou zákazníci společnosti Démos trade.
AČN se zaměřila zejména na informace o značce Česká
kvalita – Nábytek a o vyhledávači seriozních a prověřených
firem www.nabytek-jistota.cz .
17.9. ÚSPĚŠNÝ GOLFOVÝ TURNAJ AČN A ČMA
Golfový turnaj AČN a ČMA proběhl již tradičně na hřišti
Sand Martin's Holes Mladá Boleslav. A počasí nám vyšlo
na jedničku!
Hrálo se ve třech společných kategoriích systémem hry
stableford s úpravou HCP. Vložené soutěže byly Longest
Drive a Nearest to the Pin. Generálním partnerem turnaje byla
společnost Wiesner - Hager.
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AČN JEDNÁ O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI S BVV
Tajemník AČN jedná s vedením projektu IBF, pod který
spadá výstava MOBITEX o znění smlouvy o spolupráci.
Jednání se blíží k dohodě.
Nový koncept s novým vedením. I tak by bylo možné popsat
čerstvý přístup k jednání. Podle dosavadního vývoje jednání
pravděpodobně dojde k většímu zapojení AČN do příprav
Mobitexu. AČN plánuje informační stánek, jehož cílem bude
podpora značky Česká kvalita – Nábytek a webového
vyhledávače www.nabytek-jistota.cz .

OCENĚNÝ PEDAGOG - NÁBYTKÁŘ
AČN ocenila „Pedagoga roku“ u soutěže SUSO. Historicky
druhým oceněným pedagogem roku při soutěži SUSO se
stal Ondřej Cyprian ze SOU Hluboš.
Ocenění předává Asociace českých nábytkářů z rukou
prezidenta AČN, ing. Martina Čudky ve spolupráci s projektem
SUSO. Získává je učitel nejlepší dvojice oboru truhlář za
pedagogický přínos. Více o něm a jeho učitelských metodách se
brzy dočtete v Dřevařském magazínu.
SUSO VE FINÁLE!
Ve dnech 16. – 19. září 2014 proběhlo na veletrhu FOR
ARCH finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
Skvělá atmosféra střídala napětí mladých řemeslníků z celé
České republiky a Slovenska. Úsilí se vyplatilo a jsou známi
ti nejlepší z nejlepších. Řemeslo předvedlo pestrost,
náročnost a svou krásu.
„Smyslem finálového kola bylo ukázat pestrost řemesla. Proto
zde exhibovali truhláři, zedníci, tesaři, sklenáři, klempíři,
pokrývači, kameníci, malíři či podlaháři. Přípravy byly náročné,
ale pocit, že se to lidem líbí, za to stojí,“ uvedl David Surmaj ze
společnosti ABF, a.s., organizátora soutěže. Mottem letošního
roku bylo „Řemeslo je správná volba“.
Vítězi česko-slovenského finále se mezi truhláři stali Štěpán
Šatava a Karel Turek za SOU Hluboš a na druhých pozicích se
umístili Jiří Válek a Patrik Beránek z SPŠ stavební Valašské
Meziříčí.
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Foto: Dřevařský magazín

POPTÁVKA Z CZECHTRADE ZVEŘEJNĚNA NA STRÁNKÁCH AČN
AČN
na
svých
oficiálních
webových
stránkách
www.czechfurniture.com zveřejnila poptávku ze Saúdské
Arábie.
Společnost ze Saúdské Arábie poptává nábytek a zařízení pro
hotely a obchody. Společnost má zájem o navázání spolupráce
s českými výrobci nábytku a zařízení pro hotely a obchody.
26.9. ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN SOCIÁLNÍHO DIALOGU V BRUSELU
Tajemník AČN se v pátek 26.9. zúčastnil zasedání dvou
pracovních skupin Výboru Sociálního dialogu sektoru
"Nábytek" v Bruselu. Schůzka se konala v kancelářích
partnera Sociálního dialogu EFBWW.
Setkání se konala pro dvě pracovní skupiny a to sice pro
Bezpečnost a zdraví při práci a skupinu Odborné vzdělání a
školení. V rámci pracovní skupiny Bezpečnost a zdraví při práci
se diskutovala témata, Strategický rámec BOZP na léta 2014 až
2020, projekt BOZP kampaně o psychosociálních rizicích a
Studii proveditelnosti o značkách sociální spravedlivosti (Social
Labels) pro nábytkářský průmysl.
Ve skupině Odborné vzdělání a školení se řešila témata
projektu Erasmus Plus, projekt Bolster Up Project a Sektorová
rada.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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