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SEMINÁŘ JAK VYTVOŘIT DOKONALOU FOTOGRAFII INTERIÉRU – 2.9.2015!
Na žádost AČN připravil Institut bytového designu
seminář o fotografování nábytku a interiéru. Jedná
se o kurz stylingu a fotografování z pohledu
zákazníka, tedy co má výrobní firma od fotografa
žádat…
Kurz ukáže co je práce fotografa, jak ho vybrat a jak s
ním spolupracovat. Proč je vůbec pro výrobce a
prodejce tak důležité vytvořit dokonalou fotografii
interiéru? Na kurzu budou probírány dekorace a
staging při image fotografiích, druhy fotografií a jejich
užití, výběr nasvícení, práce s lidmi, jídlem, dobrá
fotografie pro média, katalog, poster atd.
Z obsahu semináře: jak cílit podobou a kompozicí
fotografie na čtenáře konkrétního tiskového média,
tisková kvalita není jen 300 dpi, co dělá fotografii
skvělou fotografií, styling při focení, jak na spolupráci
s fotografem, komentované ukázky dobrých a špatných
fotografií, diskuze a konzultace nad přinesenými
podklady.
Členové AČN, jsou cenově zvýhodněni, vstupné na
kurz stojí 1.990 Kč, pro nečleny 3.490 Kč.
5. ROČNÍK MANAŽERSKÉHO TURNAJE AČN A ČMA – 30.9.2015
5. ročník Manažerského golfového turnaje
Asociace
českých
nábytkářů
a
České
manažerské asociace proběhne tradičně na
hřišti Sand Martin's Holes Mladá Boleslav dne
30. září 2015. Hlavním partnerem je společnost
Wiesner-Hager.
Budeme hrát ve třech společných kategoriích
systémem hry stableford s úpravou HCP. Pozvánky
na turnaj jsou rozesílány jmenovitě pozvaným
hostům z řad členů i nečlenů AČN a ČMA. Máte-li
zájem o další místa v turnaji pro nečleny AČN a
ČMA nebo pro své obchodní partnery, bude toto po
individuálním projednání možné. Omezeni jsme
kapacitou turnaje 72 hráčů. Startovní listina, složení
flajtů, bude respektovat přání vás účastníků.
Startovné je 900 Kč za osobu.
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FOR ARCH A FOR INTERIOR CHARITY SHOW
For Interior Charity Show, to jsou od 1. do 4. 10. 2015, 3
interiéry, 4 dny, 3 architekti a 3 vizualizátoři ...
Jako samostatný doplněk k 2015 For Arch Charity Show
bude v rámci následující akce For Interior probíhat také
Charity Show, tentokrát zaměřená na interiéry soukromých i
komerčních nemovitostí. Chystáte se vybavit či rekonstruovat
interiéry svého bydlení či interiéry komerčních prostor?
Chcete se svěřit do rukou špičkových architektů, ale máte
obavy z ceny? V rámci charitativního projektu 2015 For
Interior Charity Show se můžete zúčastnit výběru zadání
navržení domu podle svých představ zdarma. Stačí vyplnit
do 30.9.2015 interaktivní formulář na www.forshow.cz a
zapojit se tak do charitativního projektu organizace Surya Škola v Barmě.
Dne 1. 10.2015, první den veletrhu budou vybráni celkem tři
vyvolení, jejichž projekty budou zpracovány mistry
architektonického a designérského umění z pražského studia
de.fakto společně s mistry vizualizace studiem neoVISUAL.
Finanční příspěvek je zcela dobrovolný a bude poskytnut na
charitativní projekt organizace Surya - Škola v Barmě.
www.forshow.cz design by de.fakto.
For Arch Charity Show bude 8 domů, 5 dnů, 4 architekti
a 4 vizualizátoři... v termínu 15.-19.9.2015. Charity Show
v rámci veletrhu For Arch 2015! Přímo před vašima
očima vytvoří tým špičkových architektů návrh pro váš
dům.
Chystáte se stavět rodinný dům, sídlo společnosti, fabriku či
upravit veřejné prostranství? Chcete se svěřit do rukou
špičkových architektů, ale máte obavy z ceny? V rámci
charitativního projektu 2015 For Arch Charity Show se
můžete zúčastnit výběru zadání Vaší vize zdarma. Stačí
vyplnit do 15. 9. 2015 interaktivní formulář na
www.forshow.cz a zapojit se tak do charitativního projektu
organizace Surya - Škola v Barmě. Dne 15. 9. 2015, v první
den veletrhu bude vybráno celkem osm vyvolených, jejichž
projekty budou zpracovány mistry architektonického a
designérského umění z pražského studia de.fakto společně s
mistry vizualizace studiem neoVISUAL. Finanční příspěvek je
zcela dobrovolný a bude poskytnut na charitativní projekt
organizace Surya - Škola v Barmě.
23.6. ZASLÁN MATERIÁL Z MPO, STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE
Dne 19. 6. 2015 byl předložen do meziresortního
připomínkového řízení materiál nelegislativní povahy
„Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality
ovzduší v České republice“.
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Materiál byl členům AČN zasílán na vyžádání (z důvodu
velkého rozsahu) a uplatnit k tomuto materiálu připomínky
bylo možné do 26.6.2015 paní Ing. Jitce Loosové.
AČN vznesla připomínku. Rozporujeme odstavec 9, strana 9:
„Nalézt a definovat další způsoby omezení znečišťování z
některých průmyslových zdrojů, a to nad rámec požadavků
platné legislativy a mezinárodních závazků ČR (např.
revidovaného Göteborského protokolu; scénář „with
additional measures“). Pozornost je věnována zejména
(nikoliv však výhradně) zdrojům, které nejsou dostatečně
řešeny a jejichž podíl na znečištění ovzduší v podmínkách
České republiky je významný, tj. lokálním topeništím a
dopravě“. Takto definovaný cíl přímo ohrožuje vynaložené
investice do technologického vybavení na dosažení limitů
TZL stanovených pro rok 2018. Nelze připustit stav, kdy nově
instalovaná zařízení (splňující limity TZL pro období 2018+) s
životností minimálně 10-15 let, nebudou principiálně schopny
splňovat „operativně“ zpřísněné limity TZL.
Tento stav následně způsobí nerovnost tržních podmínek na
evropském trhu a znevýhodní české exportéry, kteří budou
nuceni vynaložit vyšší náklady na produkci výrobků, než
zahraniční konkurenti. Což je z hlediska principů rovnosti
příležitostí v EU nepřijatelné.
FOR FURNITURE ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
Dovolujeme si upozornit na možnost se přihlásit za
zvýhodněnou cenu na veletrh FOR FURNITURE a FOR
OFFICE. Uzávěrka přihlášek s nejvýhodnější cenou je
do 15.11.2015.
Pro členy AČN platí cenové zvýhodnění, které je zjistíte po
zadání hesla na www.czechfurniture.com v sekci „výhody
pouze pro členy“ nebo kontaktujte tajemníka AČN.
3.6. SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ
Členům AČN byla v květnu e-mailem zaslána pozvánka
na seminář zaměřený na technické vzdělávání
s názvem SPOLUPRÁCE VE VZDĚLÁVÁNÍ.
Seminář organizovala Economia s podporou Svazu
průmyslu a za podpory Škoda auto. Semináře se zúčastnil
tajemník a prezident AČN. Na pódiu vystoupil zástupce
MŠMT. Převratných změn se ve školství v dohledné době
nedočkáme, ale pozitivní je, že se o tématu mluví, diskutuje
a je zmiňována jeho palčivost a naléhavá potřeba řešení.
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23.6. ZASLÁNA ČLENŮM AČN POPTÁVKA Z BELGIE
Členům AČN byla zaslána poptávka z Belgie na dětský
nábytek.
Belgická
společnost
hledá
menšího
spolehlivého
dodavatele svého dětského nábytku ze dřeva. Společnost
též poptává i dřevěné hračky.
11.5. ZASLÁNA POPTÁVKA Z CZECHTRADE
Členům AČN byla zaslána poptávka z CzechTrade,
která je zveřejněna na www.czechfurniture.comn .
10.6. zveřejněna poptávka, pákistánská obchodní firma
hledá dodavatele koupelnového nábytku a vybavení
koupelen.
16.6. zveřejněna poptávka, firma z Maroka má zájem o
kancelářský nábytek na zakázku.
V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI:
Své novinky v červnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“
představily tyto společnosti:
AHORN, POLSTRIN DESIGN, WIESNER - HAGER BOHEMIA,
JECH-CZ, HANÁK NÁBYTEK, TON.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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