
CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem
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Plastia
Lenka Novotná,
jednatelka firmy Plastia s.r.o.

Náš současný zákazník žádá více,
než jen perfektní funkčnost 
a příjemné užívání.

Jdeme cestou originality a vysoké přidané hodnoty. Náš současný zákazník žádá více, než jen perfektní
funkčnost a příjemné užívání. Proto jsme si vybrali ke spolupráci Jana Čtvrtníka z Adresáře designérů 
CzechTrade. Pracovat s designem je však mnohem náročnější, než jsme si zprvu představovali. Nenechali
jsme se ale počátečními obtížemi odradit a do řešení problémů spojených se zaváděním designu 
jsme se pustili s plným nasazením.

Během posledních dvou let jsme vybudovali nové vývojové oddělení, které má v současné době tři 
pracovníky. Spolupracujeme trvale s více než deseti průmyslovými i grafickými designéry, rozhodli jsme se
vydávat časopis a můžeme se pochlubit i nominací v soutěži Czech Grand Design za produkt Doppio.

Vývoj našich výrobků se tak v posledních letech posunul velmi kupředu. Přibližně 40% naší produkce 
tvoří domácí trh a ze zbylých 60% jde polovina do Německa. Konkurence je ohromná a perioda uvádění 
novinek na trh krátká. Bez stálých inovací bychom se neobešli, protože design našich výrobků ovlivňuje 
jejich prodejnost nejen v České republice, ale také v zahraničí. Naši obchodní partneři preferují kvalitu 
a my nechceme riskovat její snižování vlivem podbízivé cenové politiky. 



    
    

  

Dobrá voLba

Je DůLežité rozhoDNout se 

pro DesigNéra, Který buDe vaše

správNá voLba. proJDěte si 

portfoLia a webové stráNKy 

DesigNérů, Na JeJiChž záKLaDě

můžete zJistit, zDa Je vám JeJiCh

práCe bLízKá a zDa se věNuJí

tomu, Co pro svou firmu 

potřebuJete právě vy. 

Adresář designérů CzechTrade
Adresář slouží k mezinárodní prezentaci designérů 
a také jako seznam dodavatelů designérských služeb
pro výrobní firmy v rámci projektu CzechTrade Design
pro konkurenceschopnost 2013 – 2014.

www.designers-database.eu

Rozhodli jste se inovovat design svých produktů 
a nevíte, kde hledat designéra? V online Adresáři 
designérů CzechTrade si můžete zdarma vybrat z více
než stovky profesionálních průmyslových designérů,
kteří jsou připraveni zvýšit vaši konkurenceschopnost.
Letošní novinkou je možnost rozšíření kontaktů 
o designéry ze všech členských států Evropské unie 
a jejich propagace prostřednictvím zahraniční sítě
MPO na stránkách www.czechtradeoffices.com.

Cílem designéra je přinést výrobci
maximální efekt.



Autogard
ing. milan plhák,
jednatel firmy Autogard spol. s  r. o.

Správně navržený design výrobku jej pomáhá prodat. Práce designéra nutně neznamená náklady navíc či
zbytečné prodražení výroby. Pokud je designér přizván k vývoji již od počátku, dají se nalézt různá úsporná 
či optimalizační řešení. Investice pouze do technického vývoje, už dávno nestačí. Proto rád spolupracuji 
s  firmami, které svými výrobky doslova žijí.  Právě ty se pak o své výrobkové portfolio náležitě starají.  
Nezáleží ani tak na velikosti firmy jako spíše na osvícenosti majitele či vývojových pracovníků. Jsem 
přesvědčen, že design je konkurenční výhoda a zároveň účinný nástroj jak bojovat s tlakem na snižování
ceny. Vždy se totiž najde někdo, kdo buje ještě levnější. Správná cesta je v kvalitě a inovacích.

zvýšení exportu 
do švédska o 70 %

Designéra Michala Červu jsme si vybrali 
v Adresáři designérů CzechTrade s očeká-
váním, že nám pomůže zlepšit naše 
výrobky a zvýšit tak jejich konkurence -
schopnost. Po prvotním posouzení stáva-
jícího stavu designu a utříbení názorů
nám doporučil jakým směrem se vydat,
což jsme také učinili. V průběhu hledání 
nového designu výrobků jsme – na 
základě předchozích zkušeností desig-
néra – přešli na používání kompozitních
materiálů. Díky tomu se nám zvýšila 
kvalita, doba montáže se výrazně zkrátila,
odpadly problémy s korozí a došlo 
i k úspoře finančních nákladů. V důsledku
inovace jsme okamžitě zaznamenali 
zvýšení zájmu o naše parkovací systémy
zejména ve skandinávských zemích. 
Můžete se s nimi setkat například ve
Švédsku a Norsku.    

 

ing. michal Červa, designér



prodejnost výrobků ovlivňuje 
design zásadním způsobem

Design se stává významným klíčovým prvkem 
inovačních a úspěšných firem. Projekt Design 
pro konkurenceschopnost umožňuje využít 
tento potenciál také malým a středním 
podnikatelům, kterým chybí odpovídající 
know-how a finanční prostředky.

Poradenské služby a individuální spolupráce s designérem dle vlastního výběru z mezinárodního 
Adresáře designérů CzechTrade
Propagace průmyslového designu v zahraničí formou společné účasti firem na vybraném zahraničním 
veletrhu nebo výstavě
Zdarma poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení 
inovačních procesů.
Zdarma poskytovaný informační servis

Podpora je poskytována do výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně do výše 56 000 Kč bez DPH, a to 
na jeden zahraniční veletrh nebo individuální spolupráci s designérem anebo na kombinaci obou aktivit. 

DESIGN PRO
KONKURENCESCHOPNOST

JAK POSTUPOVAT 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PODPORU 

V RÁMCI PROJEKTU „DESIGN PRO

KONKURENCESCHOPNOST“?

Pokud jste malý a střední podnikatel, 
Vaše činnost je prokazatelně spojena 
s výrobou a službami realizovanými mimo
region hl. města Prahy a rozhodl jste se
začít strategicky využívat design jako 
nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti,
udělejte první krok – kontaktujte agenturu
CzechTrade.

Kompletní a aktuální informace o projektu
naleznete na www.czechtrade.cz/sluzby-
2014/projekty-eu-2/.



CzechTrade
Česká agentura na podporu obchodu
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2

Odbor fondů EU a komerčních akcí
design@czechtrade.cz

T: 543 211 753
www.czechtrade.cz/sluzby-2014/projekty-eu-2/design/
www.designers-database.eu


