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BRUTÁLNÍ

V B÷ŽNÉ MLUV÷ MÁ TOTO SLOVO
SPÍŠ PEJORATIVNÍ VÝZNAM,
V HISTORII ARCHITEKTUTY ZÁąÍ.

JEN OHLÉDNUTÍ
ZA DESIGNBLOKEM NESTAéÍ

MUŽ S FOTOAPRÁTEM

KOLIK ZNÁTE STAVEB FRANKA GERRYHO?
DAN ALKA VÁM UKÁŽE I TEN ZBYTEK...

Lassen Sie sich von LUXURIÖSEN WOHNEN und Wohnungseinrichtungen,
die bis in die kleinsten Details durchdacht sind, INSPIRIEREN; Relaxen Sie bie
INTERVIEWS mit WENIG BEKANNTEN, aber dafür umso INTERESSANTEN
Personen; kommen Sie mit uns die Galerien besichtigen und lernen Sie Länder
überall auf DER WELT kennen; Probieren Sie UNTRADITIONELLE Speisen,
GETRÄNKE, und sogar Zigarren aus; RELAXEN Sie an Orten, die KÖRPER
und Seele streicheln. Für EXKLUSIVE und originelle Ideen soll man sich nicht
entschuldigen. Sicher kann man nicht behaupten, dass SIE UMSONTS sind.
Jedes UNVERGESSLICHE ERLEBNIS kostet etwas.

WER SIND WIR?

CHOICE ist ein EXKLUSIVES MAGAZIN, das gezielt
in einem Kreis von 9.000 sorgfältig ausgewählten
LESERN verteilt wird. Weitere 6.000 PERSONEN
erhalten die ELEKTRONISCHE Version. Dazu gehören
überwiegend Menchen aus VIP DATENBANKEN etwa
250 VERSCHIEDENEN Firmen, mit denen das Magazin
regelmässig zusammenarbeitet – es handelt sich bspw.
um STARBUCKS, Skoda Auto, DYSON, Tirol Werbung, oder
Modemarken wie FJÄLLRAVEN, Columbia and KJUS.

text SoĀa Hanušová foto archiv

Obødy i veêeĆe. V éerveném Jelenovi nabízí vše, naê si jen
vzpomenete. Nejvøtší poklady ale servíruje šéfkuchaĆ Marek
Fichtner v decentním prostĆedí pár metrĎ od trezorových dveĆí.

udølat
banku

V RESTAURACI éERVENÝ JELEN DOSTÁVÁ ZLOéINECKÝ
ŽARGON JINÉ KONOTACE. DąÍV ANGLO-éESKOSLOVENSKÁ
BANKA SE V ROCE 2019 ZM÷NILA VE éTYąPATROVÝ CHRÁM
GASTRONOMIE, KTERÝ NABÍZÍ ąADU ZCELA ODLIŠNÝCH
KONCEPTč. ZRCADLÍ VŠAK I PčVODNÍ FUNKCI BUDOVY.
ŽÁDNÝ DIV, ŽE SE TO NEJCENN÷JŠÍ SKRÝVÁ V TREZORU.

P

alác hrabøte Františka Antonína Šporka z roku 1790 prošel
na poêátku 20. století radikální zmønou. Architekt Josef Goêár
ho pĆizpĎsobil potĆebám banky a v duchu modernistické architektury otevĆel prostor halou, pod níž pak uschoval obrovité sejfy.
Dnes v místech sídlí restaurace éervený Jelen, jejíž prostory v rámci
nového kola rekonstrukce citlivø upravil architekt Stanislav Fiala.
GRILOVAéKY NEJEN V LÉT÷
Necháte-li se zlákat sochami létajících êervených jelenĎ, zavedou vás
uliêkou svatého Huberta pĆímo ke vchodu. Za ním, kde se dĆíve nacházela hala s okénky, to huêí doslova jako v úle. Prostorem s mnoha stoly
voní moderní êeská gastronomie i grilované speciality pĆipravované
na dvoutunovém „inferno“ grilu. Milovníky spojení low & high ihned
zaujme burger s wagyu, foie gras a s lanýžovou majonézou. Ale nabídka je mnohem pestĆejší a zahrnuje i ryby a zeleninu.
Ke všem tøm dobrotám neodmyslitelnø patĆí pivo, o které se stará
výêepní Míra Nekolný zvaný Pantáta. A pokud vám zbyde místo
na sladkou teêku, doporuêujeme pivní dort šéfcukráĆky Kláry ąezníêkové. Nebo radøji panáêka na slehnutí? Ve spolupráci s palírnou
L’Or nabízí v podniku pod znaêkou Špork Ćadu vlastních likérĎ a destilátĎ. Kromø vymazlených ovocných pálenek tak mĎžete ochutnat
i limitovanou letní edici pampeliškového ginu.

Vznášející se sud s ozdobou dvanácteráka? Proê ne. V éerveném Jelenovi
êepují plzeĀ, která vás i v létø uspokojí, jako by to bylo na podzim, v Ćíji.

|9

8|

CHOICE nutzt seine VERTEILUNGSKANÄLE um eine
VERBREITUNG des Magazins zwischen verschiedenen
Lesergruppen zu GARANTIEREN. Dies ermöglicht
sowohl eine Versendung mittels UNIKATDATENBANK
von PARTNERFIRMEN, als auch die Bereitstellung des
Magazins in Form einer Medienpartnerschaft bei KULTUR,
GESELLSCHAFTS und SPORTAKTIONEN. Die aktuelle
Ausgabe steht den Nespresso-Klienten immer zur Verfügung,
wird in ausgewählten HOTELS, WELLNESS-ZENTREN,
öffentlichen Bibliotheken angeboten. Dank einem breiten
Umfang der Distribution entstehen KEINE REMITTENDEN.

BoConcept

VERTRIEBSWEGE
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text Václav Slabý foto archiv

text Petr TĎma foto archiv

AVANT
GARDA

ZNAéKY MERCEDES-EQ A MERCEDES-AMG ZAHAJUJÍ
PRODEJ NOVÉHO MODELU EQE. JE ORIENTOVANÝ NA TY,
KDO CHT÷JÍ PROPAGOVAT NOVÉ TECHNOLOGIE, UDÁVAT
TRENDY A BRÁT OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTąEDÍ, ANIŽ
BY SE VZDALI LUXUSU. PRESTIŽNÍ SEDAN NAVAZUJE

ZIELGRUPPE

Aktive Leute mit hohem GESELLSCHAFTLICHEN
NIVEAU und einem entsprechenden FINANZUMFELD,
die AUSSERGEWÖHNLICHE Erlebnisse suchen.
LESERCHAFT: Mindestens 60.000 KLAR definierte Leser.

SHOWROOM STEJNOJMENNÉ DÁNSKÉ SPOLEéNOSTI VYRÁB÷JÍCÍ NADéASOVÝ DESIGNOVÝ NÁBYTEK A INTERIÉROVÉ
DOPLÿKY SE PąESUNUL DO KARLÍNA NA RUŠNOU POBąEŽNÍ ULICI PąIBLIŽN÷ PąED ROKEM. A JAKO PąI KAŽDÉM ST÷HOVÁNÍ,
Aċ UŽ LIDÍ, éI V÷CÍ, CHVÍLI TO TRVALO, NEŽ NOVÉMU PROSTąEDÍ PąIVYKL A NAPLNO SE TAM ZABYDLEL. NEŽ SI VYTVOąIL
NOVÉ PąÁTELE A OBDIVOVATELE, NEŽ SI TI DąÍV÷JŠÍ NAŠLI NA PRAHU 8 CESTU. DNES TAM SM÷ąUJÍ PO PAM÷TI, DOSLOVA
JAKO DOMč. TO PROTO, ŽE VÝROBKY BOCONCEPTU UTVÁąEJÍ DOMOV, V JAKÉM BY CHT÷L ŽÍT ASI KAŽDÝ.

text Petr TĎma foto Martin Vítek

NA REVOLUéNÍ MODEL EQS, JEHOŽ HLAVNÍ DEVIZY
SERVÍRUJE V KOMPAKTN÷JŠÍM FORMÁTU.

správný êas

P

odobné proporce, stejnø nápadná pĆíó, nekoneênø dlouhé
a výraznø sklonøné êelní sklo. A také elegantnø splývající
záó zdĎrazĀující tradiênø vytĆíbené aerodynamické vlastnosti:
to je vizitka nového modelu EQE, který se stejnø jako ostatní
plnø elektrické vozy Mercedes-Benz prodává pod znaêkou
Mercedes-EQ. Anebo Mercedes-AMG, to v pĆípadø ostrých
sportovních variant. Ale hezky popoĆádku.
Nové EQE se totiž dodává v provedení EQE 350+, které je
už tak sportovnø naladøno díky výkonu 215 kW (292 k). Ale
pĆi uvedení na trh je k dispozici i ještø „ostĆejší“ verze EQE
43 4MATIC poskytující výkon 350 kW (476 k). Nejen díky
svému zrychlení 0–100 km/h za pouhé 4,2 s je to pomyslná
vstupenka mezi nejdivoêejší cestovní vozy. Zatímco produkêní
varianta se vedle dynamiky a pohodlí zamøĆuje hlavnø na dojezd, který dle pĆísné metodiky WLTP êiní 567 až 654 km, verze
AMG s pohonem všech kol upĆednostĀuje skvølé svezení.
UDRŽITELNÝ LUXUS
EQE má i pod kapotou geny modelu EQS, které se projevují
nejen ve výkonném a hospodárném pohonu, ale i v dalších
technických inovacích a mimoĆádných komfortních detailech.
Takovým pĆíkladem je tĆeba unikátní pĆístrojová deska Hyperscreen, která se táhne napĆíê interiérem a obsahuje hned tĆi
displeje vêetnø samostatné obrazovky pĆed spolujezdcem.
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C

ampari je už jeden a pĎl století symbolem italského životního
stylu. Ikonou svøta módy, umøní, designu. A pochopitelnø
neodmyslitelnou souêástí oblíbených koktejlĎ. Jejich genialita
spoêívá i v tom, že na pĆípravu (êasto) už nic dalšího než právø
lahev Campari nepotĆebujete. Protože sodovku (nebo dnes bøžnøjší soda stream), pomeranêový džus a nøjaké to šumivé víno
vøtšinou už doma máte. A najdete-li nøkde i zaprášenou lahev
vermutu a ginu, jste na nejkratší možné cestø stát se profesionálním barmanem. S jejich pomocí lze totiž namíchat sofistikovaný
koktejl Negroni vytvoĆený poprvé v Caffe Casoni ve Florencii
roku 1919. Právø tehdy požádal hrabø Camillo Negroni svého
pĆítele Forsca Scarselliho, aby mu drink pomyslnø trošku „opepĆil“, prostø aby møl o nøco vøtší grády.
DESIGNOVÝ PREMIX
PotĆebujete-li se víc soustĆedit na pĆípravu jednohubek, které
k „Aperitivo momentĎm“ nutnø patĆí, doporuêujeme sáhnout
po malých lahviêkách s mixem Campari Soda. Jejich tvar vytvoĆil
v roce 1932 jeden z nejvlivnøjších futuristických umølcĎ své doby,

na drink

TO JE APERITIVO MOMENT. ZAéÍNÁ VE CHVÍLI, KDY
RUDÝ KOTOUé SLUNCE ODCHÁZÍ ZA OBZOR A JEHO
POSELSTVÍ PąEBÍRÁ HOąKOSLADKÝ NÁPOJ S CHUTÍ
POMERANéč. VZNIKL ROKU 1860 V ITALSKÉM M÷ST÷
NOVARA A JEHO RECEPTURA JE DODNES STEJNÁ.

Fortunato Depero. Jde o první „ready to drink“ produkt v historii
alkoholických nápojĎ vĎbec. Že na vlnø alkoholu nesurfujete?
Pak je tu ve stejném balení nealko Campari Crodino – v Itálii nejúspøšnøjší aperitiv vĎbec. Tyto rychle a tak nøjak automaticky se
vyprázdĀující lahviêky inspirovaly bezpoêet malíĆĎ, grafikĎ a dalších výtvarníkĎ, ke kterým se êasem pĆidali i spisovatelé, režiséĆi,
fotografové, herci a bytoví designéĆi. NeboČ propadnout unikátní
chuti, která vzniká louhováním dodnes tajné smøsi hoĆkých bylin,
aromatických rostlin a ovoce ve vodø (pĆípadnø v alkoholu), je
více než snadné. Stejnø jako si pĆi aperitivu udølat nové pĆátele
na veêer, noc i roky, které pĆijdou.
Viz: www.warehouse1.cz
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text Petr TĎma foto Tomáš Binter

a zvýšil se poêet tøch, kteĆí mají alespoĀ nøjakou rezervu nebo
si cílenø spoĆí na dĎchod.
Že jsou zamøstnanci spoĆitelny na svou práci
pyšní, jsem párkrát od nich samotných slyšel.
Ale jak si vy sami møĆíte spokojenost klientĎ?
Minimálnø tím, že nám stále pĆibývají. NárĎst osobních úêtĎ
na tĆi miliony je dĎkazem toho, že kombinace digitálních služeb,
poradenství a dostupnosti je správná cesta. Také kontakt tváĆí
v tváĆ na poboêkách nám pomáhá získávat jak nové klienty, tak
jejich dĎvøru. Jako banka s nejvøtším poêtem klientĎ je naší odpovødností být tu pro celou spoleênost. Tedy i pro ty, kdo preferují osobní návštøvu poboêky. SamozĆejmø je pro nás møĆítkem
NPS (Net Promoter Score), které rovnøž poslední roky trvale
roste. Souêasnø chceme møĆit i to, jak jsme klientĎm pomohli.

hráê nejvyšší ligy
ZAéÍNAT Z NULY A DOSTAT SE AŽ NAHORU JE NÁM÷TEM BEZPOéTU HOLLYWOODSKÝCH SNÍMKč. ALE AMERIKA PLNÁ
PąÍLEŽITOSTÍ MčŽE BÝT I U NÁS. POTVRDIL BY TO PETR ROPICKÝ, ąEDITEL DISTRIBUCE V éESKÉ SPOąITELN÷, KTERÝ
ZODPOVÍDÁ NEJEN ZA CELOU RETAILOVOU SÍċ, ALE I CHOD POBOéEK ERSTE PREMIER A KLIENTSKÉHO CENTRA.
DąÍVE PROFESIONÁLNÍ HOKEJISTA NASTOUPIL DO TÉTO FINANéNÍ INSTITUCE, KDYŽ MUSEL UKONéIT KARIÉRU KVčLI
ZRAN÷NÍ A ZAUJAL HO INZERÁT NA SERVERU JOBS.CZ.

Když jste pĆed dvanácti lety zaêínal jako bankéĆ, asi
jste toho moc o finanênictví nevødøl, nebo ano?
Skoro vĎbec nic. Hrál jsem juniorskou extraligu v Hradci Králové
a vše nasvødêovalo tomu, že se hokeji budu vønovat minimálnø
dalších 10 let. Vnímal jsem ale poĆád nøkde v pozadí, jak mužstva „tradovala“ hráêe mezi sebou a já se vlastnø bál, aby nøkdo
podobnø rozhodoval o mém osudu. PĆesto až zlomená noha rozhodla o tom, že vyzkouším nøco jiného.
Co šlo ze sportovní kariéry aplikovat do nové práce?
Hokej je hra o strategii. Je v nøm dĎležitý tah na branku, rychlé
rozhodování i ostré lokty. Souêasnø se hraje v týmu. To jsem
si pĆinesl i do éeské spoĆitelny. I zde je základem spolupráce
lidí, které je tĆeba namotivovat k urêité myšlence a spoluvytvoĆit

strategii. Ale v dobø, když jsem nastupoval, se tu prodávaly hlavnø
vkladní knížky, spoĆitelna byla jen takovou „produktovou továrnou“. Vše dostalo jiný smør až kolem roku 2015.
Co bylo pĆíêinou takového vývoje?
Zmøna ve vedení banky a samozĆejmø pĆíchod nových lidí. Najednou se mohlo projevit urêité vizionáĆství, leadership, zaêal se
mønit pĆístup ke klientĎm, vêetnø samotného poradenství. Už to
nebylo jen o tom, kolik kdo udølal prodejĎ, ale zda vyĆešil potĆeby klienta a jestli mu pomohl. Základem správného poradenství
je totiž správné využití dat s komplexním špiêkovým poradenstvím na poboêkách, call centrech nebo pĆes digitální kanál.
Víme napĆíklad to, že 55 % klientĎ žije od výplaty k výplatø a nijak
si nespoĆí. A našim primárním úkolem je, abychom to zmønili

Takže neplánujete poboêky rušit?
Naší strategií je být nejdostupnøjší bankou na trhu. Vidíme, jak
konkurence zavírá poboêky, a to je pro nás pĆíležitost a zároveĀ
odpovødnost zastoupit ji. Digitální obsluha klientĎ akceleruje, ale
osobní kontakt zcela nahradit nedokáže. Chceme mít co nejvøtší
poêet poboêek, abychom na nich mohli být ještø víc nápomocni
všem tøm, kteĆí potĆebují poradit. Jak se pohybovat v digitálním
prostĆedí a samozĆejmø zlepšovat jejich povødomí o financích.
Proto teó plánujeme na poboêkách zhruba 600 bankéĆĎ klientské
péêe, kteĆí se budou speciálnø vønovat jen tomu.
Pandemie umocnila on-line komunikaci,
co si lze z té doby vzít jako ponauêení?
Že se dá spousta vøcí dølat jednoduše i na dálku. SmøĆujeme
k tomu, aby naše internetové a mobilní bankovnictví George bylo
autopilotem svøta finanênictví, zkrátka dokázalo êlovøka pĆímo
navést k cíli. PĆes mobil ho využívá už cca 1,3 milionu klientĎ,
pĆed rokem to byl jen milion. Pak tu je call centrum fungující 24/7,
zároveĀ se s klienty mĎžeme snadno propojit i pĆes videohovor
v aplikaci MS Teams. A to v dobø, kdy mají poboêky zavĆeno.
Ty se také hodnø vizuálnø møní...
Poboêky procházejí kompletní pĆestavbou, protože nechceme,
aby si tam klienti pĆipadali jako na úĆadø u pĆepážky. Do modernizace investujeme pĎl miliardy roênø, aby se tam cítili dobĆe.

Petr Ropický

Jako Ćeditel distribuce v éeské spoĆitelnø zodpovídá za vedení celé
retailové sítø, vêetnø poboêek Erste Premier a klientského centra. Zaêínal jako bankéĆ s odpovødností za vedení poboêek ve východních
éechách a bøhem posledních 12 let se postupnø vypracoval až na
pozici oblastního Ćeditele retailového bankovnictví, pĆiêemž poslední
tĆi roky vedl celou síČ poboêek v severozápadních éechách.

Proto jsme poboêky vybavili diskrétními zasedaêkami êi kávovary. Chceme každému klientovi poskytnout tzv. afluentní zážitek,
jaký byl dĆív urêený jen nejmovitøjší klientele. Ze 400 poboêek je
už témøĆ 200 upraveno v novém a moderním formátu.
S êím chtøjí klienti nejêastøji poradit?
Loni jsme poskytovali ve velkém poradenství v oblasti úvørĎ
na bydlení. Pak se do popĆedí zájmu dostala ochrana volných
penøz pĆed inflací. A koncem roku se klienti soustĆedili na možnost nákupu protiinflaêních státních dluhopisĎ, které garantují
pokrytí inflace na dalších šest let.
PĆi vstupních pohovorech se êasto klade otázka,
kde se vidíte za pøt let? Jak byste odpovødøl?
PatĆím do takzvané generace X, pro níž je typické, že stĆídá
zamøstnání. Ale sám jsem obrovský patriot. U nás v bance
je stále co dølat a nejen agilní kulturou tu êekají další výzvy.
Léta jsem stĆílel góly, pak je nahradily bankovní produkty
a nyní s 4 500 bankéĆi na poboêkách a call centrech máme
koneênø êas na to, abychom byli uvnitĆ silnøjší a díky tomu
pomohli i celé spoleênosti. Bavíme se normálním jazykem,
sám jsem z poboêkové sítø pĆišel, nebojí se mi tak Ćíct vøci,
které se dají následnø mønit. Možná právø v tom tkví tajemství našeho úspøchu. J
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text Alena Binterová foto archiv

voda, krása,
symfonie

OSMI HEKTARč SE PAK TYéÍ PALAZZO FIUGGI – JEDEN Z NEJZNÁM÷JŠÍCH HOTELč
V ITÁLII. PO NÁKLADNÉ REKONSTRUKCI SE HISTORICKÝ OBJEKT LONI PROM÷NIL
V UNIKÁTNÍ CENTRUM KOMPLEXN÷ ZAM÷ąENÉ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
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text Petr TĎma foto archiv

správný êas
C

DESIGNOVÝ PREMIX
PotĆebujete-li se víc soustĆedit na pĆípravu jednohubek, které
k „Aperitivo momentĎm“ nutnø patĆí, doporuêujeme sáhnout
po malých lahviêkách s mixem Campari Soda. Jejich tvar vytvoĆil
v roce 1932 jeden z nejvlivnøjších futuristických umølcĎ své doby,
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 BEILAGE von “Promo” Firmenmaterialen
 PAPIER-WERBESTREIFEN über die Magazintitelseite
 ERMÄSSIGUNGSKARTE eingeklebt auf einer
Wunschstelle mit einem Sonderangebot nur für
CHOICE-Leser
 Produkt- oder Dienstleistungspräsentation in Form
eines WETTBEWERBS
 THEMATISCHE Advertorials und Produkt-Tipps
 On-line Version mit direkten WEBLINKS auf Firmen
 Verknüpfung des Magazins an SOZIALMEDIA

MIT SCHWERPUNKT
AUF QUALITÄT

HODINKU CESTY OD ąÍMA LEŽÍ LÁZEÿSKÉ M÷STO FIUGGI VYHLÁŠENÉ MINERÁLNÍ
VODOU S BLAHODÁRNÝMI ÚéINKY. NA KOPCI V SOUKROMÉM PARKU VELIKOSTI

ampari je už jeden a pĎl století symbolem italského životního
stylu. Ikonou svøta módy, umøní, designu. A pochopitelnø
neodmyslitelnou souêástí oblíbených koktejlĎ. Jejich genialita
spoêívá i v tom, že na pĆípravu (êasto) už nic dalšího než právø
lahev Campari nepotĆebujete. Protože sodovku (nebo dnes bøžnøjší soda stream), pomeranêový džus a nøjaké to šumivé víno
vøtšinou už doma máte. A najdete-li nøkde i zaprášenou lahev
vermutu a ginu, jste na nejkratší možné cestø stát se profesionálním barmanem. S jejich pomocí lze totiž namíchat sofistikovaný
koktejl Negroni vytvoĆený poprvé v Caffe Casoni ve Florencii
roku 1919. Právø tehdy požádal hrabø Camillo Negroni svého
pĆítele Forsca Scarselliho, aby mu drink pomyslnø trošku „opepĆil“, prostø aby møl o nøco vøtší grády.

IMMER ETWAS MEHR

na drink

TO JE APERITIVO MOMENT. ZAéÍNÁ VE CHVÍLI, KDY
RUDÝ KOTOUé SLUNCE ODCHÁZÍ ZA OBZOR A JEHO
POSELSTVÍ PąEBÍRÁ HOąKOSLADKÝ NÁPOJ S CHUTÍ
POMERANéč. VZNIKL ROKU 1860 V ITALSKÉM M÷ST÷
NOVARA A JEHO RECEPTURA JE DODNES STEJNÁ.

Fortunato Depero. Jde o první „ready to drink“ produkt v historii
alkoholických nápojĎ vĎbec. Že na vlnø alkoholu nesurfujete?
Pak je tu ve stejném balení nealko Campari Crodino – v Itálii nejúspøšnøjší aperitiv vĎbec. Tyto rychle a tak nøjak automaticky se
vyprázdĀující lahviêky inspirovaly bezpoêet malíĆĎ, grafikĎ a dalších výtvarníkĎ, ke kterým se êasem pĆidali i spisovatelé, režiséĆi,
fotografové, herci a bytoví designéĆi. NeboČ propadnout unikátní
chuti, která vzniká louhováním dodnes tajné smøsi hoĆkých bylin,
aromatických rostlin a ovoce ve vodø (pĆípadnø v alkoholu), je
více než snadné. Stejnø jako si pĆi aperitivu udølat nové pĆátele
na veêer, noc i roky, které pĆijdou.
Viz: www.warehouse1.cz
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CHOICE wird durch GROSSFORMATIGE BILDER und
ein luftig ELEGANTES LAYOUT charakterisiert. Die von
Experten vorbereiteten Texte gehen bewusst von einem
unerwarteten Standpunkt aus und werden immer von
PROFESSIONELLEN JOURNALISTEN vorbereitet. Ihre
Texte haben einen zeitlosen Charakter. Visuell wird das
Lesererlebnis durch HOCHWERTIGES KREIDEPAPIER
mit Mattoberfläche und Qualitätsdruck maximiert.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Seitenanzahl: 132 Seiten
Papier:
Umschlag Kreide 250g laminiert matt
Innenseiten Kreide matt 135g
Format:
210 x 270mm
Bindung:
V2

WERBUNG

SLEVA

3 700 EURO
3 000 EURO

1/1 Seite
1/2 Seite
1/3 Seite

2400 EURO
1300 EURO
520 EURO

ej &
prod

cenová nabídka platí do 30. 6. 2021

je m
ná

mimořádná místa pro život | www.satpo.cz

Keramické pánve GreenPan zakoupíte v prodejnách Potten & Pannen - Staněk
Újezd 25, Praha 1 | Vodičkova 2, Praha 1 | Nový Smíchov, Praha 5 | Westfield Chodov, Praha 4
Palladium, Praha 1 | Obchodní 110, Čestlice | Rumunská 43, Liberec | Šantovka, Olomouc
\Vaňkovka, Brno | NC Cetral, Bratislava nebo na www.pottenpannen.cz nebo www.pottenpannen.sk

Choice_V2.indd 1

(es kann sich im Rahmen der Einhaltung von Aktualität und Interessantheit
jeder Ausgabe ändern)
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NOVINKA GREENPAN
ZDRAVÉ VAŘENÍ ZAČÍNÁ
U ZDRAVÉ PÁNVE

Die Preise für die beiliegenden oder anderen
Anzeigenformen (Flugblätter, Kataloge, Geschenke usw.)
unterliegen einer individuellen Preiskalkulation.

DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHIENT IM

„vy podnikáte, my platíme“

pros

Erste zwei Anzeigenseiten
Weitere zwei Anzeigenseiten

50% sleva na nájemném
pro první rok

rčn
í

2 800 EURO
2 800 EURO
3 700 EURO
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Zweite Umschlagseite
Dritte Umschlagseite
Letzte Umschlagseite

tory

REZIDENCE VITALITY
PRAHA
5% sleva z prodejní ceny

10.03.2021 18:15

DOKONALÁ
SOUHRA
HLINÍKOVÁ PERGOLA ARTOSI
SCREENOVÁ ROLETA ALFA-ZIP
Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,
to je dokonalé souznění moderního designu a praktičnosti.

FRÜHLING* Herausgabe Februar 2023

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI i exteriérová látková
roleta ALFA-ZIP jsou ryze českými výrobky přicházející přímo
z vývojového oddělení společnosti ISOTRA. Díky tomuto
jedinečnému spojení bude Váš čas strávený na zahradě
či terase ještě delší a komfortnější.

www.artosi.cz

SOMMER

Herausgabe Mai 2023

HERBST

Herausgabe Oktober 2023

WINTER*

Herausgabe Dezember 2023

* Die Zeitschriften werden elektronisch an 6.000 Adressen gesendet

Sestavte si pergolu na míru
a odešlete nezávaznou
nabídku na www.artosi.cz

INNOVATIVE LOOK
Exceptional bottle

Elegance is an attitude

RONDEJEREMYCZ
Anzeige_LTG_Boots_TOUR_Choice_210x270+5.indd 1

RUMOPOLISCZ

The Longines Master Collection

WWW. 1ER.CZ

www.longines.com

Simon Baker

13.09.21 09:23
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Anzeigen im Format PDF • Größe 1:1 • Auflösung 300 DPI • Farbigkeit CMYK – ohne ICC Farbprofil
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