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Výběr z klientů, pro které jsme pracovali
(tedy ne že jsme pro ně udělali samolepku nebo katalogový list, ale pracovali jsme pro ně na
strategických projektech):

Sony
Velkopopovicky Kozel
Seat
Daewoo Motors
UCB Pharma
3M
BIOCEN Laboratories
Sabris
IMG
Silicon Graphics
Oracle
Setuza
Eurotel
STRABAG

HI-TEC
Cisco Systems
Hoya
Visimpex
AU Portal
VZP ČR
SECA - Serafin Campestrini
Agrofinal
Citroën
Stada Pharma
WEBDISPEČINK
SODI Race Tech
...a řadu dalších

Přinášíme změnu
Přinášíme věci, které skutečně fungují.
Prodejní materiály, které opravdu prodávají.
Webové stránky, které přímo a intenzivně oslovují zákazníky.
Na rozdíl od běžného grafika nebo webdesignéra vidíme souvislosti.
Pracujeme strategicky. Analyzujeme. Přemýšlíme nad tím, co klientovi
skutečně přinese hmatatelné výsledky.
Prodeje a zákazníky.

Máme 20 let zkušeností
Máme 20 let zkušeností s prací pro klienty od malých firem až po
nadnárodní společnosti.
Díky těmto zkušenostem víme, jak funguje trh, jak fungují zákazníci.
Uvidíte to na všem, co pro Vás uděláme.

Jsme srozumitelní
Hovoříme česky.
Jsme srozumitelní. Nepoužíváme žádné fráze, kterými
bychom vycpali naše strategie.
Nechceme Vás okouzlit hezkými nebo rádoby odbornými řečmi,
ale tím, co umíme.
Výsledky, které rozhýbou Vaše podnikání.

Jsme úspěšní

www.strabag.cz

www.strabag.cz

STAýÍ ZNÁT SPRÁVNÝ SMüR.

VÝROüNÍ ZPRÁVA 2011

DYNAMIKA NA
SPOLEHLIVÝCH
ZÁKLADECH

VÝROýNÍ ZPRÁVA 2010

Naše nabídka činností v oblastech dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství je
stejně široká jako požadavky našich zákazníků. Cokoliv děláme a vytváříme podřizujeme naší
ﬁlozoﬁi, jejímiž základními kameny jsou kvalita, odbornost, inovace, bezpečnost a spolehlivost.
Realizujeme projekty všech velikostí. Díky široké síti poboček po celém území České republiky
jsme svým zákazníkům z řad soukromých i veřejných investorů vždy na blízku.

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 • 150 00 Praha 5
tel.: +420 222 868 111 • fax: +420 222 868 211
e-mail: pr@strabag.com • www.strabag.cz

Jedna z největších evropských stavebních společností, v ČR patřící mezi nejsilnější trojku.
Po vítězství ve výběrovém řízení jsme vytvořili množství různých materiálů (výroční zprávy, brožury, inzerci
apod.), díky kvalitě a nápaditosti naší práce s námi začaly spolupracovat i dceřiné ﬁrmy společnosti, a to
dokonce i ze Slovenka.
Vytvořili jsme kompletně nové texty pro webovou prezentaci, takové, které odpovídají velikosti a významu
ﬁrmy, a připravili i podklady pro novou graﬁku webu.

Výroční zpráva

za rok

2008

2009

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Výroční
zpráva
Výroční zpráva

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

za rok

Všeobecné
zdravotní pojišťovny
České republiky
za rok 2011

2009

Opakovaně jsme zvítězili ve výběrovém řízení na nejprestižnější tiskovinu největší
zdravotní pojišťovny v ČR.
A opakovaně se naše výroční zpráva objevuje v renomovaném žebříčku CZECH TOP 100 v kategorii
nejlepších výročních zpráv (např. na 24. místě v roce 2010), kde se prosazuje mezi takovými značkami
jako je ČEZ, Škoda Auto, Komerční banka apod.

Oborová řešení

Jak uspoříte?

Osobní automobily
• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• okamžitý přehled o aktuálních pozicích všech automobilů
• snížení administrativních nákladů na provoz autoparku

Mnohonásobné úspory
pro vaši ﬁrmu.
Díky špičkovému
technologickému řešení.

Â snížením počtu najetých kilometrů
Â zamezením ztrát pohonných hmot
Â snížením opotřebení vozidel

Servisní vozidla
• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• optimalizace tras - dispečerské pracoviště v reálném čase
• dálkové zadávání tras do palubní navigace řidiče

Â významnými úsporami na pojistném
Â snížením administrativní zátěže
Â zvýšením efektivity práce zaměstnanců

Nákladní doprava

i vytížení vozidel

• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• přehled o poloze, stavu nákladu a vozidla v reálném čase
• kontrola dodržování AETRu řidiči

Komunální technika
• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• okamžitý přehled o vykonávaných pracích, spotřebě materiálu apod.
• statistické přehledy a výkazy pro jednotlivé řidiče, vozy a zařízení

Sanitní vozy
• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• operativní nasazení vozů dle jejich aktuální polohy
• detekce zapnutí výstražného zařízení

Systém
WEBDISPEČINKU
umožňuje
Â jednoznačné rozlišení mezi služebními
a soukromými jízdami

Â optimalizaci jízdních tras

Stavební stroje
• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• přesný přehled o vytížení jednotlivých vozidel a vykonávaných pracích
• evidence jednotlivých vozidel i řidičů

Â monitoring stavu paliva v nádrži
Â monitoring „jízdního stylu“ jednotlivých řidičů

Zemědělské stroje

Â automatické generování knihy jízd včetně

• snížení počtu najetých kilometrů, spotřeby a opotřebení vozidel
• přesná evidence vykonávaných prací pro jednotlivá pole, resp. plodiny
• výkazy práce pro jednotlivé řidiče i stroje

Â přehled o pohybu a stanovištích vozidel

všech legislativních náležitostí
v reálném čase

Kontejnery
• zvýšení efektivity využití jednotlivých kontejnerů
• přesná evidence: jízdy s/bez kontejneru, kontejner plný/prázdný
• úspora nákladů v logistice kontejnerů

WEBDISPEČINK - komplexní systém
pro sledování a řízení autoparku

Pracujeme
s WEBDISPEČINKEM

www.webdispecink.cz
PŘÍRUČKA PRO POKROČILEJŠÍ UŽIVATELE

Jeden ze tří největších poskytovatelů sledování a řízení autoparku (online sledování polohy, spotřeby, rychlosti,
jízdního stylu, vytíženosti vozu atd. atd.) v ČR.
Návštěvníci webové prezentace mohli produkt chápat jako “elektronickou knihy jízd” (která jako taková např.
od konkurence už byla ke stažení a použití zdarma). To samozřejmě nepřinášelo odpovídající výsledky.
Po našem zásahu je nyní každému potenciálnímu zájemci jasné, co všechno vlastně WEBDISPEČINK doopravdy umí
a jak obrovské výhody proti konkurenci přináší. Zcela jsme přepracovali web společnosti a všechny související
materiály, vytvořili jsme manuály pro používání systému...

...další ukázky našich úspěšných
projektů

Společně

S2AP for Food

za úspěchem
Společně za úspěchem

Komplexní řešení pro potravinářské
výrobní společnosti

Sabris, s.r.o. a Internet Mall, a.s.
„Před implementací
řešení jsem nevěřil
tomu, jak nám řešení
na platformě SAP
usnadní spolupráci
s ﬁnančními a kontrolními institucemi, které
ze své praxe již obecně
uznávají transparentnost dat pořizovaných
v tomto systému.“

Odvětví:
Maloobchod, velkoobchod

Řešení:
SAP - partnerské řešení S2AP for Retail & Trade

Výchozí situace:
Lokální řešení pro malé společnosti: jednoduchý
ekonomicko-informační systém bez nadstavby s problematickým zajištěním robustnosti.
Omezená dodavatelská síť - nedostatečná podpora s pomalou
reakční dobou.

Ing. Petr Burcal
ﬁnanční ředitel skupiny Internet Mall, a.s.

Neexistující nebo nespolehlivé integrační vazby mezi
jednotlivými aplikacemi.

Cíle:

• na viac ako štvrtine implementácií systému SAP v ČR sa podieľali
pracovníci našej spoločnosti
• partnerstvo so spoločnosťou SAP od roku 1994
• know-how z vášho odboru na úrovni managementu
• „friendly professional“ prístup ku klientovi
• komplexné portfólio produktov a služieb na platformách systému SAP a vlastných riešení

Transparentní data pro vnitřní i vnější prostředí.

Internet Mall, a.s.:
Produkty/ Služby:

internetový obchod

Přínosy:
Integrace všech procesů (ERP, mzdový systém, pokladny,
front oﬃce nákupních portálů apod.) do jednoho systému.

Pozice na trhu:

nejrychleji rostoucí ﬁrma v oboru

Nárůst efektivity procesů v oblastech řízení položek a cen,
plánování a optimalizace sortimentu.

Počet zaměstnanců:

132

Optimalizace skladových zásob při dodržení stávající úrovně
služeb.

Obrat:

1,3 miliardy Kč

Export:

internetový obchod „bez hranic“

Počet uživatelů:
110

Technologie:
Software: SAP - partnerské řešení S2AP for Retail & Trade
Hardware: IBM
Operační systém: Linux
Databáze: Oracle

Společnost Internet Mall, a.s. byla založena v roce 2000 a od svého
založení se orientuje na prodej přes internet. Je provozovatelem nákupní galerie MALL.cz, sdružující pod jednou střechou 22 specializovaných
obchodů, které kromě vlastního prodeje nabízejí svým zákazníkům i
odborné poradenství a široký repertoár doplňkových služeb. Internet
Mall, a.s je jednou z nejrychleji rostoucích obchodních ﬁrem, a to nejen
v České republice. Pouze devět českých ﬁrem zabodovalo v žebříčku
pětiset nejrychleji rostoucích hi-tech ﬁrem v Evropě, Africe a na Středním východě. Internetový obchod Internet Mall se v čerstvém pořadí,
sestaveném společností Deloitte, zařadil mezi “tygry” regionu a obsadil
třicátou příčku. Tržby největšího tuzemského internetového obchodu
vylétly za posledních pět let o 3945 procent.

Čo môžete od nás očakávať?

•
•
•

významné zvýšenie efektivity
riadenia ﬁrmy

•

podstatné zlepšení řízení odběratelských/
dodavatelských vztahů včetně hodnocení
zákazníků dle klíčových kritérií

•

optimalizace nákladů na balení, expedici
a přepravu

•
•

řízení kvality (HAACCP, BRS,..)

•

plná integrace systému obrácených
kusovníků

•

plná integrace příjmu a zpracování
dat z výroby, logistiky, nákupu
i expedice (vážní a dávkovací systémy,
klasiﬁkační zařízení, čtečky RFID
a čárových kódu atd.)

redukce nákladů na příjem a vyřízení
objednávek

•

zpětné analýzy a sledování výtěžnosti
napříč celým výrobním procesem

•

plánování a prognózy pro výrobu
i obchod

Sme niečím výnimoční?
Myslíme si, že áno.

podstatné zlepšenie riadenia
dodávateľsko-odberateľských
vzťahov

Časy, kdy k tomu všemu stačil zdravý úsudek, tužka a papír, tabulkový
kalkulátor a několik zkušených pracovníků, jsou nenávratně pryč. Bez
kvalitního komplexního informačního systému, bez podpory rychlého
a korektního rozhodování, plánování, statistického předpovídání, sledování kvality apod. je prakticky nemožné udržet tempo dnešního trhu.
Klíčovým prvkem informačního systému, pokrývajícího výše uvedené
procesy, je komplexnost. Komplexnost, jaká je obsažena v řešení S2AP
for Food.

Komplexnost = pružnost, efektivita a rychlost
Vezměme jako příklad následující modelovou situaci: prodej jednoho
z klíčových produktů společnosti zaznamenal sníženou a trvale klesající poptávku od odběratelů.
V případě, že ﬁrma není vybavena komplexním informačním systémem, začne pro management složité dohledávání a prozkoumávání,
vznikne řetězec úvah, odhadů a různých (často protichůdných) názorů na řešení situace.
V případě, že je ﬁrma vybavena komplexním informačním systémem
na úrovni S2AP for Food, postačí managementu doslovně „jen pár kliknutí myší“ - lze dohledat a bleskově analyzovat veškeré problémy, ať
už se týkají kvality surovin, dodavatelských vztahů, marketingových
aktivit, výrobních technologií, procesů řízení kvality, logistiky...

Realita
Ve skutečnosti v případě vybavení ﬁrmy informačním systémem na
úrovni S2AP for Food k výše uvedené situaci pravděpodobně nikdy
nedojde. Díky robustnosti systému, objemu zpracovávaných dat
a komplexnímu provázanému pohledu na veškeré dění ve společnosti má ﬁrma neustále k dispozici kvalitní a zejména aktuální podklady,
na základě kterých lze již v zárodku předejít podobným problémům.
Naopak, díky mocným nástrojům, obsaženým v řešení S2AP, ﬁrma
neustále zvyšuje efektivitu výroby i všech ostatních procesů, řídí
dodavatelsko-odběratelské vztahy, vývoj nových produktů, kvalitu
produkce...

Vo svojom odbore sme známi tým, že skutočne
a reálne stojíme za svojím klientom i za svojou prá-

od základov zlepšená kontrola
nad obchodnými, výrobnými
a ﬁnančnými procesmi

Potraviny patří k základním lidským potřebám. Tomu odpovídá i trh
s touto komoditou: je rozsáhlý, různorodý a silně saturovaný. Úspěch
výrobce v této oblasti je podmíněný snižováním nákladů, optimalizací
výrobních procesů a logistiky, vývojem nových produktů, neustálým
zlepšováním dodavatelských i odběratelských vztahů.

know-how z vašeho oboru na úrovni
managementu

Sabris v skratke:

Robustní informační systém, který udrží velmi rychlé tempo
růstu ﬁrmy.
Řešení, použitelné kdekoliv za hranicemi ČR, s možností
centrálního řízení.

Časy se mění, potraviny... zůstávají?

Výhody na vaší straně:

•

cou. Ako to vyjadril jeden z našich veľkých zákazní-

Bonus: efektivita na druhou

kov: „Sabris nás nikdy nenechal bez podpory“.

S řešením S2AP získáváte více, než jen komplexní informační systém.
V platformě SAP, na které je toto řešení postaveno, je obsaženo knowhow špičkových světových ﬁrem a jejich zkušenosti s řídícími procesy.

Naša filozofia je postavená na tom, že práca
a podpora nekončí podpísaním odovzdávacieho

Tento „bonus“ je ještě „umocněn na druhou“ dlouholetými zkušenostmi společnosti Sabris v oblasti potravinářské výroby. Díky tomu
mohou být řídící procesy ve vaší ﬁrmě výrazně efektivnější, účinnější
a konkurenceschopnější.

protokolu. Nekončí ani v momente, keď je klient
spokojný a všetko pracuje tak, ako má.

Co od nás
můžete očekávat?

Největší český implementátor největšího světového
výrobce software pro ﬁrmy SAP.
Vytvořili jsme strategii
oslovování velkých ﬁrem tak, aby i neodborníci ve složité
oblasti IT jasně pochopili výhody, které Sabris společně se
SAP nabízí - a tak pomohli položit základy pro úspěch ve
velkých výběrových řízeních.

• významné zvýšení efektivity
řízení ﬁrmy

SABRIS - Váš dodavatel IT řešení
SABRIS - Your provider of IT solutions
SABRIS - Ваш поставщик IT- решений

• od základů zlepšená kontrola
nad obchodními, výrobními
a ﬁnančními procesy

Proč s námi?
Why with us?
Почему с нами?
Proč s námi?

Why with us?

Почему с нами?

• podstatné zlepšení
řízení odběratelských/
dodavatelských vztahů
• know-how z vašeho oboru
na úrovni managementu

What can you
expect from us?
• a signiﬁcant increase in
eﬃciency of corporate
management
• a substantial improvement
in the control of sales,
production and ﬁnancial
processes
• a substantial improvement
of customer/supplier
relationship management
• know-how of your business
on a managerial level

Что Вы можете
ожидать от нас?
• значительное повышение
эффективности управления
фирмой
• улучшение контроля за торговыми, производственными
и финансовыми процессами
• существенное улучшение
управления отношениями
между потребителями
и поставщиками
• ноу-хау в вашей специализации на уровне менеджмента
1

ŠETRNĚ, SPOLEHLIVĚ A ÚČINNĚ

pro Vaše dítě od
1. měsíce věku
15 sáčků

Probiotický přípravek pro děti od ukončeného 1. měsíce věku.
Bez obsahu konzervačních látek, barviv a aromat.
Přirozeně pomáhá při
• odstraňování zažívacích potíží
• rekonvalescenci po užívání antibiotik
• alergiích a atopických onemocněních

PŘIROZENÁ ROVNOVÁHA

pro Váš organizmus a každý
Váš den
60 kapslí

Spolehlivý a účinný probiotický přípravek pro udržování
trvalé rovnováhy organizmu.
• kombinace 9 probiotických kmenů s prebiotiky
• optimální dávka mikroorganizmů pro
běžné obtíže
• vědecky zdokumentované kmeny
mikroorganizmů

NEKOMPROMISNÍ POMOCNÍK

při běžných akutních
problémech
20 kapslí

Spolehlivý a účinný probiotický přípravek pro běžné akutní
problémy (užívání antibiotik, trávicí obtíže, změny stravy apod.)
• kombinace 9 probiotických kmenů s prebiotiky
• optimální dávka mikroorganizmů pro
běžné obtíže
• vědecky zdokumentované kmeny
mikroorganizmů

Probiotikum
www.proﬁlact.cz

NOVÉ generace

Stada Pharma CZ spol. s r.o.
Lojovická 13/652, 142 00 Praha 4
www.stada-pharma.cz

SÍLA A RYCHLOST
které Vám
pomohou
překonat akutní
problémy

Významná a renomovaná německá farmaceutická společnost.
Úspěšně jsme zavedli na český trh nový produkt - PROFILACT Therapy přesně jsme nadeﬁnovali co a jak je třeba o produktu říkat, aby se v ostré
konkurenci jiných značek prosadil.
A následně jsme vytvořili nový design obalu,
inzerci, informační letáky do lékáren apod.

www.proﬁlact.cz

• speciﬁcké složení pro
výraznější akutní
obtíže
• mimořádně vysoký
obsah probiotik
• vhodný i pro
dlouhodobější
používání

ŘEPKA
OZIMÁ
Brassica
napus

Myslíte na OSIVA,
myslíte na AGROFINAL

KAT
TALOG 2011
2

AGROF INAL®

www.agrof inal.cz

SYSTÉM PĚSTOVÁNÍ SMĚSNÉ
SILÁŽE KUKUŘICE A SLUNEČNICE
WW

JAK ÚSPĚŠNĚ VYRÁBĚT
BIOPLYN Z ALTERNATIVNÍCH
ENERGETICKÝCH PLODIN

100 %

www.agroﬁnal.cz

Osivářská společnost, zabývající se
zejména dovozem vysoce kvalitních
osiv pro ČR a SR.
Vytvořili jsme komplexní strategii toho,
jak vysvětlit zemědělcům výhody sice
dražších, ale vysokojakostních osiv
a jak vítězit nad levnějšími konkurenty.
V našem novém designu jsme vytvořili
množství reprezentativních materiálů
(katalogy, inzerci, etikety na lahve,
brožury...), plně odpovídající silné
pozici ﬁrmy na trhu.

KUKUŘIČNÝ
OLEJ

PANENSKÝ OLEJ

SLUNEČNICOVÝ

Vydání č. 2 / 2011
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0,5 l

HYBRID

ES

RANÝ RESTAUROVANÝ

LINIOVÁ ODRŮDA

NEPTUNE

ES

Rekordman řepkových polí

STŘEDNĚ RANÁ

NECTAR

Stabilní jistota vysokých výkonů

• Velmi vysoký výnos ve všech oblastech
• Nenáročný na stanoviště
• Nízký obsah glukosinolátů
• Vynikající zdravotní stav
• Vhodný i pro pozdní setí

• Vysoké výnosy ve všech oblastech
• Vysoká stabilita výnosů v různých ročnících
• Velmi plastická a nenáročná odrůda
• Vynikající přezimování
• Ekonomické balení BigBag

ÚKZÚZ 2008 - výnos semene (t/ha) a oleje (%)

Poloprovozní pokusy SPZO 2007/2008, sortiment B
výnos t/ha

AGROFINAL spol. s r.o., Petrská 1161 / 24, 110 00 Praha 1, tel. / fax: 222 510 153, agroﬁnal@agroﬁnal.cz

www.agroﬁnal.cz

www.seca.at

Přehled sortimentu palubek
Proﬁl „A“ - hladký
Hladký proﬁl jsou čtyřstranně hoblovaná
prkna, fošny a hranolky bez pera drážky,
určené jak na staré selské podlahy
a fasády, tak i jako konstrukční prvky
na různé dřevostavby.
•
•

Vlhkost dílců: 16 % ± 2 %
Proﬁl je vyráběn jako ostrohranný
nebo se strženými, resp.
zakulacenými dvěma nebo
čtyřmi hranami..

Proﬁl „C“ - klasický
Tyto klasické palubky jsou nejběžněji
používaným typem s všestraným použitím.
Vhodné jsou v odpovídajícím rozměru
na vnitřní obklady stěn a stropů, ale i na
dřevěné fasády, štíty a podobně.
•
•

Vlhkost dílců do interiéru
(tloušťka 12 - 14 mm): 12 % ± 2 %
Vlhkost dílců do exteriéru
(tloušťka 15 mm a více): 17 % ± 2 %

Bydlení

Rozměr
t x š (mm)

Dřevina

19x94

smrk

19x114
19x146

smrk
smrk

19x194

smrk

20x194

sibiřský modřín

24x140

sibiřský modřín

40x121

Smrk

45x70

sibiřský modřín

50x146

smrk

90x90

smrk, sibiřský modřín

Rozměr
t x š (mm)

Dřevina

12x96, (88*)

smrk, borovice

14 x 121, (113*)

smrk, borovice

15 x 121, (113*)

Kvalita, kterou oceníte
dnes, po měsících i po letech.

Přehled
sortimentu

Průvodce montáží
zahradních teras

The quality you will appreciate today,
after months as well as after years.

smrk

15 x 96, (88*)

smrk

19 x 96, (88*)

smrk, borovice

19 x 116, (108*)

smrk

19 x 146, (138*)

smrk

19 x 196, (186*)

smrk

24 x 146, (138*)

smrk

Šíře je uváděna včetně pera.
Symbolem * je označena čistá krycí šíře v mm.

BYDLENÍ

ZAHRADA

FASÁDY

Tipy, rady a návody pro montáž

2011

BYDLENÍ

ZAHRADA

FASÁDY

BUDOVÁNÍ

LIVING

GARDEN

CLADDING

CONSTRUCTION

Jednoduše a kvalitně.

www.seca.at

SECA - Wood with proﬁle.

www.seca.at

Rakouská společnost, největší dodavatel a výrobce
hoblovaných výrobků ve střední Evropě.

Značkové palubky SECA. Jednoduše a kvalitně.

Výprodej
A
SLEV

-3

0%

Seca proﬁl
“C-15“

7.553 Kč

28 x 120 mm
Severská borovice
Kvalita C
Množství 49,683 m2 = 10.790,- Kč

Seca proﬁl
„RHOM“

5%

A
SLEV

-3

7.906 Kč

Seca proﬁl
„PEVEDIL“

5%

A
SLEV

-3

Seca proﬁl
„O“ podlaha

Seca proﬁl
„RHOM“

0%

A
SLEV

-5

12.276 Kč

19 x 121 mm
Severská borovice
Kvalita C
Množství 119,79 m2 = 17.537,- Kč

Seca proﬁl
„E+C“

Seca proﬁl
„A“

Seca proﬁl
„O“

0%

A
SLEV

0%

A
SLEV

-5

2.765 Kč

0%

A
SLEV

-5

cena po slevě

cena po slevě

28 x 121 mm
Severská borovice
Kvalita C
Množství 7,744 m2 = 1.682,- Kč

841 Kč

0%

A
SLEV

-3

Seca proﬁl
„Budmax“

A
SLEV

-5

cena po slevě

6.322 Kč

klasický s delším perem
20,5 x170 mm
Smrk
Kvalita A/B
Množství 33,45 m2 = 9.032,- Kč

Seca proﬁl
„O“ podlaha

0%

A
SLEV

-3

cena po slevě

32 x 146 mm
Smrk
Kvalita AB
Množství 13,082 m2 = 5.212,- Kč

Seca proﬁl
„TERASA“

3.127 Kč

0%

A
SLEV

-4

Seca proﬁl
„O“ podlaha

5%

A
SLEV

-3

Seca proﬁl
„O“

10.099 Kč

Seca proﬁl
„RHOM“

5%

cena po slevě

5%

cena po slevě

3.614 Kč

Seca proﬁl
„SP“ stěnový

0%

A
SLEV

-5

cena po slevě

Seca proﬁl
„TERASA“

A
SLEV

2

za m

A
SLEV

-3

28 x 80 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 25,60 m2 = 5.560,- Kč

28 x 108 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 17,84 m2 = 3.875,- Kč

-3

Pa lu bk y
v ak ci
,- Kč
od 85

0%

20 x 121 mm
Severská borovice
Kvalita C
Množství 87,12 m2 = 14.427,- Kč

Seca proﬁl
„SP“

22.081Kč

Prodejní akce od 24. května
do 15. června 2010

cena po slevě

40 x 170 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 45,44 m2 = 15.122,- Kč

40 x 121 mm
Severský mrk
Kvalita AB + C
Množství 52,03 m2 +20,328 m2 = 33.971,- Kč

Borohrádek

A
SLEV

-3

cena po slevě

9.830 Kč

0%

cena po slevě

1.631Kč

19 x 95 mm
Sibiřský modřín
Kvalita C
Množství 18,24 m2 = 3.261,- Kč

cena po slevě

1.712 Kč

42 x 92 mm
Sibiřský modřín
Kvalita C
Množství 6,992 m2 = 2,853,- Kč

cena po slevě

24 x 68 mm
Sibiřský modřín – lazurovaný Greywood Nordic 1
Kvalita AB
Množství 96 bm = 5.531,- Kč

-5

0%

A
SLEV

-3

8.079 Kč

Seca proﬁl
„A“

4.274 Kč

Seca proﬁl
“C-15“

cena po slevě

28 x 146 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 53,14 m2 = 11.542,- Kč

19 x 146 mm
Sibiřský modřín – lazurovaný žlutou
Kvalita AB
Množství 48,256 m2 = 28.838,- Kč

19 x 94 mm
Smrk – lazurovaný světle šedou
Kvalita AB
Množství 262,2 bm = 8.548,- Kč

0%

A
SLEV

-3

cena po slevě

14.419 Kč

Jaroslav Pultar

cena po slevě

cena po slevě

10.351Kč

19 x 146 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 108,77 m2 = 19.924,- Kč

2.005 Kč

www.secacz.cz

„Na každý projekt máme skvělou
nabídku, ale jen do té doby, než
ji koupí někdo jiný“

cena po slevě

klasický s delším perem
13x146 mm
Smrk
Kvalita A/B
Množství 17,05 m2 = 2.864,- Kč

cena po slevě

29 x 80 mm
Smrk
Kvalita C
Množství 56 m2 = 12.163,- Kč

0%

A
SLEV

-3

cena po slevě

Na základě této strategie jsme naplánovali aktivity pro účinnou
a efektivní spolupráci s obchodními partnery, vytvořili bezpočet
materiálů (katalogy, montážní návody, produktové listy) a to vše tak, aby
koncový zákazník jasně chápal výhody a kupoval právě tuto značku.

Borohrádek

Jednorázový doprodej nestandardních proﬁlů a rozměrů se slevami 30 - 50 %.
Ceny a slevy jsou na celé uvedené množství.

Seca proﬁl
„TERASA“

Naplánovali jsme úspěšnou strategii znovuzavedení této značky na
trhu, aby se snadno prosadila jako značkový výrobce mezi mnoha jinými
dodavateli ze zahraničí i tradičními tuzemskými výrobci.

AT | Ottensheim • CZ | Borohrádek • RU | Kirov

1.938 Kč

0%

A
SLEV

-3

Za dveřmi je léto...
...ideální čas na zušlechtění Vašeho domu
Od profesionálů pro profesionály.

cena po slevě

13.681Kč

25 x 145 mm
Massaranduba
Kvalita standard
Množství 15,66 m2 = 19.544,- Kč

Seraﬁn Campestrini s.r.o.
Husova 31, 517 24 Borohrádek
Tel.: 494 389 021 ( 025/028)
Fax: 494 389 016
E-mail: prodejna@secacz.cz
Otvírací doba:
Po – Pá 7:30 – 18:00
So
8:30 – 11:00
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Akční nabídka platí pouze po dobu akce, nebo do vyprodání skladových
zásob.Dřevo je přírodní materiál, proto se může barevně lišit. Za chyby v tisku neručíme.

Žhavé novinky Dřevo na zahradě Totální
a další informace najdete na
zahradní katalog
výprodej
webu prodejny
s novinkami pro
rady fotky
tipy
rozměry
návody ceny

w w w.
secacz.cz

rok 2010
terasyfasády
k vyzvednutí zdarma
po 1 ks na prodejně

slevy až 50%

najdete naně
zadní stra

AU PORTAL - významný
obchodník s investičními kovy.
Kompletní CID (logo + design
souvisejících materiálů).

L-Carnitine 20.000 mg
+ Chrom + B5
Společnost BIOCEN Laboratories je výrobcem vysoce účinných
doplňků stravy, určených pro široké spektrum uživatelů - od
studentů přes manažery až po vrcholové sportovce.
Základní filozofií námi vyráběných produktů je reálný a citelný vliv na zdraví člověka - tedy více, než jen přechodný
pocit zlepšení stavu. Tento přístup k vývoji a produkci našich
preparátů je založen na detailní znalosti světa nutriční biochemie, odrážející nejnovější vědecké objevy v oblasti výživy. Díky
komplexnosti a hloubce poznatků v oborové problematice
jsme schopni kombinovat biologicky aktivní látky ve vysoce
čistých koncentrovaných formách a dávkách, přinášejících
efektivní účinek pro psychickou i fyzickou výkonnost a celkovou kvalitu života.

L-Carnitine 33.000 mg
+ Chrom + B5

• pro aktivní jedince
• vhodný při pravidelné
fyzické aktivitě 2-3x týdně
• vhodný při nárazové
fyzické zátěži

• pro pokročilé sportovce
a aktivní jedince
• vhodný při pravidelné
fyzické aktivitě
4x a více týdně

Podílí se na zvyšování fyzického
výkonu a zlepšování kondice.
Ovlivňuje hladinu krevního cukru
a tím redukuje chuť na sladké.
Obsah: 500 ml = 20 dávek

Podílí se na zvyšování
fyzického výkonu a následném
výdeji energie. Napomáhá
k regeneraci svalové hmoty.
Omezuje chuť na sladké.
Obsah: 500 ml = 30 dávek

Produkty BIOCEN Laboratories jsou založeny na použití
účinných látek a živin, přirozeně se vyskytujících v lidském organismu či přírodě a při jejich výrobě nejsou používány geneticky modifkované organismy. Všechna tvrzení o účinnosti aktivních složek produktů BIOCEN Laboratories jsou podložena
výsledky, uveřejněnými v odborných a vědeckých publikacích
či klinickými testy.
Díky složení a použitým výrobním technologiím naše produkty
svým účinkem převyšují běžný standard obdobných výrobků
na trhu. Vedle této vysoké účinnosti se vyznačují i vysokým
stupněm bezpečí při užívání.

Doplněk stravy

Doplněk stravy

BIOCEN LABORATORIES
Výrobce potravinových doplňků.
Komplexní marketingový servis - strategie rozvoje produktů, obalový desing, katalogy apod.

2011

Tento zajímavý záběr posledního z řady dřevěných
předchůdců Tyršova mostu byl pořízen kolem roku
1900, v pracovní den ráno, což nám nabízí vzácnou
příležitost vidět obrázek každodenního života v
přerovských ulicích. Na fotograﬁi dominují ženy,
dvě s rancem, tři s putnou a jedna s košem prádla
na hlavě. Výčet pak doplňují dva koňské povozy,
muž s kolečkem a v dálce po železničním mostě
jedoucí vlak…
O tomto dřevěném mostě s jistotou víme, že byl
postaven v roce 1884, ale již v roce 1898 byl vážně
narušen plísní a hnilobou. Pokud připustíme, že
různými opravami se životnost dřevěných mostů
mohla zvýšit na průměrných dvacet let, pak jich na
tomto místě bylo v průběhu šesti století (první zmínka
o mostě je z roku 1275) postaveno nejméně třicet!

Výjimečný most
na výjimečném místě

Únor

Důvodem, proč si naši předkové nepořídili trvanlivý
kamenný most, jaký například stojí na Královské
cestě v Písku, byla určitě jeho vysoká cena.
A možná také skutečnost, že český král přes Přerov
zase tak často nejezdil.
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ZALOŽENO 1872

Vznik akciového pivovaru
v Přerově

Kompletní sada materiálů pro výstavu
“Výjimečný most na výjimečném místě”
(sada kalendářů, výstavní katalog,
panely pro sponzory, prezentační
DVD apod.).

Ve druhé polovině 19. století
působilo na území
nynějšího přerovského okresu
celkem 31 malých pivovarů.
Největším pivovarem té doby
byl městský pivovar (původně
měšťanský pivovar, který byl
roku 1692 prodán městu).
Přerovské právovárečné
měšťanstvo
však do svého pivovaru

byla jejich ﬁrma likvidována.

minimálně investovalo, takže postupně ztrácel schopnost konkurovat.
V této době se začala rodit společnost pro výstavbu akciového pivovaru
v Přerově, která měla zájem
odkoupit městský pivovar. Přerovští měšťané pohlíželi
na novou společnost s despektem a odmítli jí svůj pivovar odprodat.
A tak byl v roce 1872 založen
“První moravský akciový pivovar se sladovnou v Přerově”.

Rozvoj akciového pivovaru v letech 1873 - 1948

Ani jeden pivovar v přerovském regionu nepřežil nelítostnou konkurenci
„Prvního moravského akciového pivovaru se sladovnou v Přerově“.
Potíže městského pivovaru donutily přerovské měšťany dát jej v roce
1888 do pronájmu a následně prodat zkušenému sládkovi a podnikateli
Josefu Šilhavému. On a jeho dědicové vzdorovali až do roku 1939, kdy

Předností akciového pivovaru byla
stálá modernizace a v důsledku ní
trvale rostoucí produkce kvalitního
a široce žádaného akciového
piva. Nebylo náhodné, že tento
podnik během čtvrtstoletí vyrostl
z velmi skromných začátků ve třetí
největší pivovar na Moravě.
Od 24. května 1873, kdy se začalo

Výjimečný most
na výjimečném místě
Jiří Lapáček, Radim Zapletal a kol.

So

Ne

Po

nabídka spolupráce

nízkonákladový tisk

pro zvuková a video studia

chcete tisknout s nejlepším
poměrem cena/kvalita?

Výhody pro Vás
•

bezkonkurenþní pomČr cena/kvalita

•

špiþková kvalita duplikace i potisku média

•

komplexní služby - od profesionálního
gra¿ckého návrhu až po kompletaci

•

dostupnost všech výrobních technologií
(vypalování, lisování, potisk inkjetem,
UV barvami a ofsetem, laminované etikety,
lesklá i matná laminace...)

•

možnost unikátního vysoce kvalitního
bezokrajového potisku médií
v provedení „hluboký sametový mat“

•

výroba již od 100 ks pĜi zachování velmi
pĜíznivých cenových podmínek

•

výroba tiskovin (booklety, inlaye)

•

široká nabídka obalĤ - od standardních
(slimboxy, jewelboxy, potištČné kartónové
pošetky, digipacky apod.) až po unikátní
zakázková Ĝešení

•

pružný a individuální pĜístup k Vaší zakázce

•

možnost expresních termínĤ - vyrábíme
v tĜísmČnném provozu

duplikace a potisk médií
Více informací
získáte v našem speciálním
produktovém listu. Neváhejte nás
kontaktovat.

Sada promo materiálů
pro každou z výrobních divizí
společnosti HEWER.

bez kompromisĤ a za
jedineþnou cenu

Ukázky log a piktogramů

Ukázky log a piktogramů

Ukázky log a piktogramů

An venis amcon henim,

Senisi. Faci et, venibh eros aliquat,
doloborem zzrit landre vullamet volobortie veraesent vel inciduis erillam adiamco mmodolobor iriliquamet aute mod et, summy nim quis aut ea faccum ea feum ectem ing eugiam
irit utat. Magnisl ute mod tie tionullum nis etuer senit vero conse ex erit aliquat. Duipit
luptat accummo dolorem dolortin venit wismole nissed tat. Os eu facinci liquate mod
do dolorerosto euis aliquis sequism odions non velis aut amet vendre diat, quat. Igna auguero commodit lam venissi tie tatis adit, vullan utpat.
Ommod tis nit wisl ulput ad diat. Numsandio consequamcon verci tincinc illamcor susto
odolortissi.
Quat adit auguer sum do consenis nibh endre feugait ut alit lore conse ming elese eumsandre tatisse faci esto consequi bla consecte dolorer sum volent adion hendipsum alis
nosto conullaoreet at. Uptat. Deleniamet amet, vercidunt in ulluptating eu facilla autatum
iuscillan eugueratem delesto eugait ut niamet non ex ea aliquis cillam amconse quatuer
sequi ea commy nons num ip ercilluptat, quatue vullandions aute velit am nullandiam,
quat. Ure dolenisi bla facin velesequat lor summodo lorperosto consed et augue modolut
velendi psumsandip eum zzrillamet wis do ex ea alisis autat loborper sumsan utatet, sequip elit lor at.
Nulla cortis num ipisim zzrilla feum quamcom modipismodo core feugiat venim zzriureriure min erciduismod ming euip endigna feuis ate tat ip ero core venibh ectem diam quip
ero elit am, quat. Estrud elit, conullaortin eratum ex eugait iustie elit alis dolorper sed min
henit wis nonsendit auguer aliquat aciduismodit augueril ipis nos do odit loborem volorer
sustrud min utpat utpat ulpute corperit laorperat.
Patue ea faci tet, conse vulla faccum delent velenia mconsendit, quate magnibh endit
et, sum ing erostio duip ex eniations ea facil dignis nonullum irit iure verosti onsecte tio
conullam zzriusto dolessit non henis augiamet aliqui et lutat vel iurercilla feuisi.
Ugait nummodiamet luptatet aut dolorer si enit nos adio eugait acidunt nulput at, quip
eriliqu atinibh et iliquis eraessit praessim in venim dolorperiure cor ipit iustrud magniat
at augait, quis erosto odionse do er sum irit alit utat loreetu mmolobor amet iriusci blam,
commolore molor in utat. Min volore doloreet nim veliquat, consendre min ea feummy
niam, quatet, sum in et nostrud te mincil irilla commodo lortie tisi.
At lum vulla consecte doloreet ut am dolut eu faciliquis nit ipsum ea facil eu feugiat, veniam zzriusto dolor ad tisl eugait nulput vulputp atincil ipsusting enibh erat. Ut dit nostie
eummodolor amet aliqui ex exeraessed exer iuscilit aliquisi ecte dolorperat. Ipit nos ex
exer sequat la commy nonulputpate magna accum vero odolum vullam in henibh et wis
nummy nos atue vel dolutatie moloborem del ute tat lum exer sum er si.

Ukázky z grafického manuálu pro
Centrum sociálních služeb

commy nosto estin hendreetue core ent atis nullaor perosto duipis ad delit ad
tet iustionsed tat.Duissisl ex etum veliqui ssequisl utpat, commy nibh etum ip
eugiam nit luptat.
Acillan utet laore vel ercin vero od tie tat.
Lutem vullamc onullam, qui eniatue core verostrud tinit dit am, volutpatie
feuip eummolore elendionum eugait aut illa cons ad erit do core facin henit
nostie del diam amcommolorer si.
Put nonulla ndipit, commod et, vel dolortie cons nos doluptations nisit atuer
autat. Ut accummodo euisit, sequis ate te tie dolor sismolor si.
Re tion hendio od duis erat.
Amcon utpat praessim quam zzrit aut alis er ad tin velestis nonse min heniatem voluptat aliqispsu sciliquip essi tin erat am dolorer si blaorpe rostin
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Diat aci te dolore faccum venismodolum etum ate conse
velestiniam nos nulluptat. It alit wissectetue consequip
exer se duissequis nit lorperciduis eugue venim augait nis
ercipis elisit pratumsan vulputet, velit eugait la consequi
eui eugait, sissi.
Tatin henit ut doluptat lore magnim quis etuer adip eril
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il ut wisit lan euisl ulpute dunt aci te volute eu feuguer aesectet aci tet wis accum aciduisl
duisim dolorer adignit lam dolorperilit lorpera tisismolore euissim iniamet aut veliquam
iuscing ero odion utate dolobortie moloboreet lutat incilit enisim autat, corem quipsuscil
ulla cortinci bla feugait pratum ating endreet, quam non henis dolutat, sustrud tem ing eum
dolutatisit la faci blandia mconseq uatuer ip exer alit nos augait euismodigna autat.Mulem
adduci publin dic ocatu conernuloc o haequid nos consul te facci incusquon in vitam rei si
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sentius verferi, Catquod con vit.
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Agna faci exerosto do eugait, quat.
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Mezi naše zákazníky patří významné
velké společnosti ze západní, střední
i východní Evropy.

Naše ﬁlozoﬁe
Základní ﬁlozoﬁí ﬁrmy Visimpex a.s.
je poskytování prvotřídního servisu
zákazníkům a zároveň zodpovědný
přístup ke svému okolí. Těmto prioritám
je podřízena organizace a řízení
společnosti.

t naše silná orientace na zákazníka
- jeho požadavky a potřeby - je
důležitou přidanou hodnotou, která
přináší zákazníkovi ve vzájemné
spolupráci jistotu a nadstandardní
komfort

Naše společnost je držitelem certiﬁkátu
ISO 9001 - řízení jakosti a ISO
14001 - systém environmentálního
managementu pro oblast životního
prostředí.

t naše komplexní know-how je
pro naše odběratelé i dodavatele
zárukou maximální efektivity, a to jak
ﬁnanční, tak časové

Švýcarská preciznost s neomezenými možnostmi
Vysoká únosnost
proﬁlů i spojů

Švýcarská preciznost
a spolehlivost. Nákladová
a časová efektivita. Jedinečnost
a originalita řešení. Prakticky
nekonečná variabilita. To vše
v sobě spojuje konstrukční
systém KANYA.

Systém KANYA lze
spolehlivě použít i tam,
kde je konstrukce vysoce
zatížena a namáhána.
Únosnosti spojů jsou
stanoveny podle
certiﬁkovaných testů.

Nikdy nekončící možnosti
S pomocí prvků systému
KANYA můžete snadno
vytvořit prakticky libovolnou
konstrukci, od jednoúčelových
strojů přes dopravníky až po
nábytek nebo exteriérové
a interiérové konstrukce či
výstavní stánky.

Efektivní redukce
Vašich nákladů
Díky zcela jednoduché
a rychlé montáži, nízké
hmotnosti a komplexní
podpoře při vývoji vašeho
konkrétního řešení
zredukujete veškeré provozní
náklady na minimum.

ABOUT US

Jednoduchost.
Komplexnost. Efektivita.

Automotive & Electronic division

About Us

Screws for plastic

Purchasing

VISIMPEX is a dynamic Czech company that has
been on the fastener ﬁxings market since 1992.

In order to ensure competitive pricing and high quality, we only
collaborate with recognized producers on a long term basis.

Our customers include leading large companies
in Western, Central & Eastern Europe

• Full responsibility for supply chain quality and management
• Our suppliers only include suppliers certiﬁed to QS9000 / ISO
9001 / ISO TS 16949
• Repeated sourcing
• Supply chain maintenance and development

Our Policy
Visimpex’s primary policy is to provide our
customers with ﬁrst rate service while taking
a responsible approach to our surroundings.
Visimpex’s organization and management are
subject to this policy.

We Believe That

Clinching bolts and nuts

Logistics

A warehouse management system implemented in our Microsoft
Business Solution ERP system ensures precision and ﬂawlessness
of all logistical operations.

• Our customers have the right to top
quality in any respect - from high quality
products to high quality extra services

Sems screws (screws and
washers assemblies)

This especially applies to:
• Batch monitoring
• Full barcode system EAN based product identiﬁcation
• FIFO movement of goods
• Product labeling to VDA 4902
• Group packaging and plastic box packaging selected by the
customer (such as KLT)
• Products are packaged on BILWINCO automated packaging
lines

• Our strong commitment to customers
and their requirements and needs
is a key added value that provides
our customers with assurance and
additional convenience during our
collaboration
• Our comprehensive know-how
guarantees maximum efﬁciency, both
in terms of money and time, to our
customers and suppliers alike

Components parts

We fully adapt our logistical processes and operations to every
customer’s requirements. These processes and operations are
managed and developed to the latest automotive standards.

Weld screws and nuts

Our logistics center in Přerov has a capacity of 5,000 pallet spaces
and we are able to deliver to locations in Europe within 24 hours of
your order.

Certiﬁcation
Visimpex holds the certiﬁcates
• ISO 9001 – Quality Management
• ISO 14001 – Environmental Management.

References
Our customers especially consist of automotive subcontractors and manufacturers of electronic and
electrotechnical equipment. Our most important customers include Siemens, Magna International, CIE Automotive,
Viza Automocion, Sensata Technologies, ABB and ETA.

Products

Nabízíme:
• Výrobu a dodání kompletního výrobku
• Dodání materiálu připraveného pro sestavení výrobku
• Technickou podporu, konstrukční zpracování
• Podporu 3D CAD konstruování - SW KanyaThek, online 3D modely
www.kanya.cz • www.kanya.sk • www.kanya.com • www.kanyaparts.com

Sada materiálů pro Visimpex, významného obchodníka se spojovacím materiálem.

Our products are parts and components produced
to customers’ drawings and speciﬁcations. A large
proportion of our deliveries comprise products made of
various types of steel, such as:
• Cold forged parts, including multiheading (open die
forging), which allows for producing components
of complex shapes without machining technology
which involves much larger production costs
• Welding nuts and bolts
• Threaded bolts and screws
• Stamping parts and bent parts
We also provide products made of stainless steel, brass,
aluminum and other nonferrous metals employed in the
automotive industry.
We manufacture and deliver parts with surface
plated to our customers’ speciﬁcations, such as VW
13 750, B15 4101 and WX100, which conform to
current corrosion resistance and clean environment
requirements.

VISIMPEX AUTEL DIVISION

KDO JSME

Kdo jsme
Společnost VISIMPEX a.s. je dynamická
česká společnost působící na trhu se
spojovacím materiálem již od roku 1992.

Automotive & Electronic division

Certiﬁkace

Věříme, že
t naši zákazníci mají právo na
špičkovou kvalitu ve všech směrech
- od kvalitních produktů až po kvalitní
doprovodné služby

Cold forging products including
„Multiheading“

Brass / aluminum inserts

Other special fasteners
Machined screws with
self-lock coating

Vysoká rychlost odbarvení

Vše začalo památného
léta páně 1841

Řešení pro ekologii

Lokomotiva Moravia sloužila v Přerově od zahájení provozu. Jedná se o první
lokomotivu na našem území.

Příjezd prvního vlaku do Olomouce památného 17. října 1841, který se stal datem
slavnostního zahájení provozu na novém úseku dráhy z Uherského Hradiště až do
Přerova a odbočky Olomouc.

Pelomová technologie
v samozabarvovacích brýlových fofkách
- zptt k firosti dvakrát rychleji
•
•
•
•

kvalita odpovídající vysokým standardm vývoje, výzkumu i výroby znafky HOYA
pouze dvt minuty pro návrat k témt kompletní firosti - dvakrát rychleji než
u pedchozí generace technologie SUNTECH
100% ochrana ped škodlivým UVA a UVB záením
k dispozici v módních odstínech hntdé a šedé

Lokomotiva Nordstern, která již v prvním roce provozu (1841) dvakrát vykolejila za
mostem, v místech, kde se dělila trať na Olomouc a Lipník.

Pověstným „rokem nula“ byl pro přerovskou železnici letopočet 1841, kdy
budovaná Severní dráha císaře Ferdinanda dospěla právě až do Přerova.
Uplynulo pět let od vydání koncese a železná dráha se táhla od Vídně až do
hanáckých rovin. Severní dráha měla spojit hlavní město rakouské monarchie
až se západní Haličí (dnešní Polsko), kde se nacházely solné doly a těžilo se
dřevo. Stanice Přerov nacházející se zhruba v půli této strategické spojnice byla
již od počátku předurčena stát se významnou železniční křižovatkou a uzlovou
stanicí. A tak ve středu 1. září roku 1841 byla uskutečněna úřední zahajovací
jízda na dokončeném úseku, kdy vlak složený ze čtyř vozů dojel za necelé dvě
hodiny z Uherského Hradiště až do Přerova. Tento významný mezník však
byl pro současníky takřka utajen a byl patrně jen rutinním okamžikem pro
zainteresované zaměstnance Severní dráhy. Ovšem zcela jiná situace nastala
v neděli 17. října, kdy byla uskutečněna slavnostní zahajovací jízda celého
úseku z Uherského Hradiště až do Olomouce.

Prožijte léto jako žádné jiné

Pointe si samozabarvovací brýlové fofky s technologií
SUNTECH 2.0 a vyberte si svj letní dárek:

Dobové rytiny představují průběh Severní dráhy císaře Ferdinanda v nově vybudovaném
úseku z Uherského Hradiště až do Přerova a Olomouce i s vyobrazením stanic na trati.
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taška

kšiltovka

Dinner
&Jazz

Romantic

Start at 8 p.m. with welcome drink

Classical
Grand cafe Praha
Grand hotel Praha
Staroměstské náměstí 22
110 00 Praha 1
Telephone: +420 221 632 556
info@grandhotelpraha.cz
www.grandcafe.cz
www.grandhotelpraha.cz

Další ukázky naší práce
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170 LET ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V PŘEROVĚ

cyklistická láhev
Pi koupi páru brýlových fofek s úpravou SUNTECH 2.0
získáte možnost vybrat si jeden z vyobrazených pedmtt
zdarma. Akce probíhá v optikách prodávajících brýlové fofky
HOYA do vyferpání zásob, nejdéle však do 30. fervna 2009.
Vyobrazení dárkových pedmtt je pouze ilustrativní.
Dárky se mohou lišit dle momentálních skladových zásob.
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CZECH DATA SYSTEMS s.r.o.; Apple Authorized IMC in the Czech Republic

Další ukázky naší práce

naučte se
zapomínat
paměťové karty

iPod pojme až 20 000 fotografií
z Vašeho digitálního fotoaparátu

www.apple.cz

Ukázky webdesignu

Děkujeme za Váš čas
i pozornost a těšíme se
na spolupráci

RZ marketing
Ing. Roman Zapletal
Duškova 9
150 00 Praha 5
Kosmákova 50
750 02 Přerov
tel: +420 775 706 161
e-mail: rz@rzmarketing.cz
Alexej Mrštík
Bellušova 1816/31
155 00 Praha 5
tel.: +420 724 518 270
e-mail: ah@rzmarketing.cz
www. rzmarketing.cz

