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SOUTĚŽ NÁBYTEK ROKU 2012 SE OTEVÍRÁ 6.10.2011 v 10:15
6.10.2011 na tiskové konferenci, první den výstavy FOR
INTERIOR v pražských Letňanech, bude odstartován již
třetí ročník soutěže o nejlepší design nábytku NÁBYTEK
ROKU 2012. Soutěže se mohou zúčastnit výrobní
společnosti se sídlem v České republice. NÁBYTEK
ROKU 2012 bude možná poslední ročník, kterého se
budou moci zúčastnit nečlenové Asociace českých
nábytkářů bezplatně. Není vyloučené, že v roce 2013
bude vybírán poplatek sloužící k úhradě nákladů
s organizací soutěže.
15. LISTOPADU ORGANIZUJE AČN SEMINÁŘ O DESIGNU NÁBYTKU
15. listopadu připravujeme seminář, který se uskuteční
v prostorách kavárny EXIT 112 u Jihlavy. Dopolední
program bude zaměřen na bezpečnost práce a
vystoupí prezentující z Belgie, Holandska a Itálie.
Odpolední program bude zaměřen na design nábytku.
Měl by pomoci odpovědět na některé otázky: Má smysl
do nových modelů nábytku investovat. Jak designový
nábytek prezentovat? Je potřebné PR pro výrobce
nábytku?
INCOMINGOVÁ MISE, STÁLE NENÍ JASNO…
9. září jsme odeslali na MPO žádost a rozpočet na
projekt „Incomingové mise“. Věříme, že nám MPO
ještě v letošním roce dá vědět, zda naši žádost vyřídí
kladně nebo nikoliv. Problém je, že rozhodnutí padají
těsně před koncem roku, kdy je jasné s jakým balíkem
financí bude Český stát v příštím roce hospodařit. A od
tohoto faktu se vyvíjí rozdělení podpor.
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AČN SE VYJADŘUJE KE KONCEPCI PROGRAMŮ PODPORY EXPORTU
7. září jsme obdrželi od MPO výzvu a žádost, abychom specifikovali
význam odvětví výroby nábytku vůči českému hospodářství. Zároveň
jsme byli vyzváni, abychom se vyjádřili ke koncepci programů
podpory exportu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem vyjadřujeme
spíše podporu tuzemským akcím. Nepodporujeme systém „Výstav
s českou oficiální účastí“, tak jak je realizován v posledních letech.
Členům AČN můžeme text dopisu na vyžádání zaslat.
PŘIPRAVUJEME ZJIŠŤOVÁNÍ POČTU CZ DODAVATELŮ DO TOP 8 ŘETĚZCŮ
V příštích dnech vás oslovíme s dotazem, zda dodáváte do uvedených
specializovaných nábytkářských řetězců. Není naším zájmem zjišťovat
výši ani historii dodávek. Jedná se nám o to, abychom v našich
mediálních aktivitách nevědomky nepoškodili vaše podnikání. Předem
vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci. Očekáváme, že se počet
českých dodavatelů do těchto řetězců každý rok snižuje. Je proto
zapotřebí upozornit tyto řetězce na fakt, že určitý zákaznický segment
českých zákazníků, žádá i české dodavatele. Tento typ zákazníků je
připraven připlatit za kvalitu. Spolupráce s dodavateli, kteří jsou členy
AČN, je tedy dobrá obchodní příležitost!
MPO NÁS INFORMOVALO O NÁVRHU ZMĚNY NV č.615/2006 Sb.
AČN byla informována, že zmíněné Nařízení vlády bude
nahrazeno jiným. Zatím existují pracovní verze, kde jsou
navrženy emisní limity. AČN prověřuje, zda by návrh mohl
nějakým způsobem ohrožovat podnikání členských firem.

§§§…

29.9. VYŠEL ČLÁNEK PŘÍLOHOU MF DNES
Ve čtvrteční příloze Mladé fronty DNES, Media Planet vyšel
pod hlavičkou AČN článek, který naznačuje potenciální rizika
koupě nábytku vyrobeného v zahraničí. V článku je zmíněn
morální kodex AČN. Členové AČN se tímto zavazují, že jejich
nábytek je nezávadný. Věříme, že pravidelné publikování
článků varujících před nákupem zahraničních produktů pomůže
podpořit zájem o nábytek od členů AČN. Několik členů AČN
využio této příležitosti k umístění své reklamy.
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MEDIAPLANET CZECH s.r.o.
Jilská 353/4, CZ 110 00, Praha 1
www.mediaplanet.com
OFFICE: +420 222 232 715
MOBILE: +420 608 733 694

Pro členy Asociace českých nábytkářů na základě platné smlouvy platí 10% sleva
na nákup kancelářského materiálu od společnosti OTTO OFFICE
www.otto-office.cz:

Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás
kontaktovat.

3

