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Czechphone®
Stanislav Pavelek, jednatel firmy ELEKTRO – FA. PAVELEK, s.r.o.

Naše společnost, ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o., se již od roku 1991 zabývá činností
v oblasti elektromontáží a telekomunikací. Zároveň jsme českým výrobcem
domovních telefonů a zvonkových tabel, které distribuujeme pod značkou
Czechphone.

Naše domovní telefony jsou kvalitní, ale jejich současný design esteticky zaostává
za konkurencí a často nekoresponduje s přáním některých zákazníků. 
Od spolupráce s designérem očekáváme technologickou dokonalost a funkční
design, který nezvýší výrobní náklady a současně bude vyjadřovat kvalitu výrobku.

Na základě kvalitně zpracované analýzy stávajícího výrobku vůči
tržní konkurenci, která nám ukázala finanční i časový rámec
projektu, jsme se společně s designéry firmy ADAM DESIGN pustili
do vývoje nového výrobku. Aktuálně již probíhá fáze přípravy
technologie pro vstřikování plastů a nový telefon se objeví 
na trhu v roce 2015.

Kvalitní analýza je základ 



Že je trh nemilosrdný a chce po vás stále další a další novinky? Dobrý design 
je cesta, jak na něm zvítězit a CzechTrade ví, jak na to. Díky projektu agentury
CzechTrade Design pro konkurenceschopnost, který využívá prostředky
z Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013 si mohlo více než 
80 malých a středních firem nechat posoudit stávající úrovně designu svých
produktů. Analýzu designu a doporučení vhodné inovační strategie provádí
v rámci tohoto projektu zkušení designéři, registrovaní v Adresáři designérů
CzechTrade.

„Vývoj jednoho výrobku přijde zhruba na půl milionu korun a uvedení do
sériové výroby trvá někdy rok i déle. Pro malou firmu nejde zrovna o nízkou
částku. Proto jsme uvítali možnost přihlásit se do projektu Design 
pro konkurenceschopnost 2013–2014“. 

Pavel Říha, zakladatel a majitel společnosti Aton s.r.o.

4,8 milionu Kč alokováno na zahájení
individuální spolupráce firem s designéry.

Výběr ze 112 průmyslových designérů,
na jejichž služby je možné získat podporu 

Informace o projektu Design pro konkurenceschopnost najdete na
www.czechtrade.cz ve složce Programy EU/Projekty CzechTrade.

DESIGN PRO
KONKuRENCESCHOPNOST

PODPORA Až DO VýšE 

56 000 Kč NA INDIVIDuáLNí

SPOLuPRáCI S DESIGNéREM



On–linE AdrEsář 
dEsignérů CzEChTrAdE
www.dEsignErs-dATAbAsE.Eu
slOuží k bEzplATné rEgisTrACi
dEsignérů – dOdAvATElů
dEsignérskýCh služEb 
v rámCi prOjEkTu dEsign 
prO kOnkurEnCEsChOpnOsT
2013–2014.
v TOmTO AdrEsáři 
jE AkTuálně publikOvánO 
112 prOdukTOvýCh 
A průmyslOvýCh dEsignérů 
zE Tří EvrOpskýCh zEmí. 
mEzi prOfily v AdrEsáři TAk
nAlEznETE nizOzEmskOu
dEsignérku sklA CArinu 
nEbO zkušEnéhO 
slOvEnskéhO dEsignérA
fErdinAndA ChrEnku, 
držiTElE řAdy význAmnýCh
OCEnění. 

Čtyřdílný seriál odborných seminářů s názvem 
„Průmyslový design jako součást komplexního brandingu“, 
pořádaných v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost, 
pokračuje.

www.designers-database.eu

Přijďte se dozvědět více o tom, že design není jen umění, ale marketingový
nástroj. Úspěšný export začíná u produktu, na který jsou kladeny stále náročnější
požadavky. Design management je proto důležitou součástí inovační strategie
úspěšné firmy. 

21. listopad 2014, Brno, 
Jihomoravské inovační centrum (JIC) 

12. prosinec 2014, Praha, 
Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Podrobnější informace o seminářích a přihlášku naleznete na www.czechtrade.cz
ve složce Kalendář akcí/Semináře a vzdělávací kurzy.



Spolupráce s dresingérem? 

„krásná práce, super!“… 

„skvělý nápad, brilantní příběh“… 

„Občas jsem překvapením a úžasem ani nedýchala, 
na konci výbuch smíchu se slovy – to je super!“ 

Takové a mnohé další jsou reakce facebookových příznivců nového videospotu
projektu „Design pro konkurenceschopnost“ agentury CzechTrade, 
jehož záměrem je humornou a vizuálně zajímavou formu motivovat firmy 
ke spolupráci s průmyslovými designéry v rámci projektu Design pro
konkurenceschopnost. Videoupoutávka je dostupná na stránkách CzechTrade 
a volně šířena na internetu a sociálních sítích. Na serveru YouTube 
jsme zaznamenali stovky zhlédnutí už během prvních dnů od zveřejnění
https://www.youtube.com/watch?v=QjSlP-M3Zs4.



Maison&Objet Paris 2014 

PRVNí ZáŘIJOVý VíKEND 
PROBěhL V PAŘíŽI JEDEN
Z NEJVýZNAMNěJšíCh
MEZINáRODNíCh VELETRhů
V OBLASTI INTERIéROVéhO
DESIgNU A VYBAVENí PRO DůM
MAISON&OBJET. PŘESTOŽE 
SE AgENTURA CZEChTRADE
ÚČASTNILA POPRVé, PODAŘILO 
SE Jí ZAJISTIT PLOChU 
V PRESTIŽNí hALE Č. 8 
NOw! DESIgN á VIVRE. 
DíKY PODPOŘE Z PROJEKTU
DESIgN PRO
KONKURENCESChOPNOST 
SE NA SPOLEČNéM STáNKU
PREZENTOVALY FIRMY BOhEMIA
MAChINE S.R.O., h+h VýROBA
A OBChOD SPOL. S R. O., 
D. A. D. STUDIO, S. R. O.
A hg ATELIER DESIgN, S. R. O.
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Značka BOMMA, která vznikla spojením iniciál firmy Bohemia Machine, je
unikátním propojením světa designu a sklářského průmyslu. Jde o ručně
tvarovaný křišťál s robotickým broušením. 
„Od svého vzniku si vybíráme ke spolupráci české i zahraniční designéry.
Český křišťál, kvalitní řemeslo a současný design, to jsou hlavní pilíře, na
kterých BOMMA staví svůj nový přístup ke sklu“, odpovídá Ing. Jiří Trtík,
ředitel společnosti ze Světlé nad Sázavou. 
Monika Kořínková navrhla pro sklárnu BOMMA skleněnou dózu Blanc, která je
součástí stejnojmenné kolekce a byla před pár dny nominována do mezinárodní
designérské soutěže EDIDA v kategorii Stolní doplňky. Jejím leitmotivem je
kombinace materiálů, konkrétně křišťálu a porcelánu, který díky ojedinělé
technologii společnosti BOMMA bude možné brousit podobnými dekory jako
sklo. Dózu, inspirovanou historickými flakóny na parfémy, autorka nabízí v bílé
a probarvené variantě.



Blickfang

Blickfang wien je druhou zahraniční akcí, zařazenou do projektu Design pro
konkurenceschopnost. Blickfang je seriál mezinárodních prodejních přehlídek
designu napříč sedmi evropskými státy. Díky devíti zástupcům českého
autorského designu a podpoře agentury CzechTrade prostřednictvím projektu
Design pro konkurenceschopnost se letošní ročník zaměřil právě na český design.
Vedle již zavedených značek, jako jsou BOMMA, Verreum, TABLO, helena
Dařbujánová a SanDog se od 17. do 19. října vídeňskému publiku představily
mladé designérky Zuzana holaňová a Michaela Tomišková s kolekcí originálních
šperků a interiérových doplňků. Akci podpořilo také České centrum ve Vídni,
které zajistilo účast designérům a současně výrobcům originálního nábytku
Master & Master a studia LLEV. 
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CzechTrade
Design pro konkurenceschopnost
Výstaviště 1, 647 00 Brno

Odbor fondů Eu a komerčních akcí
design@czechtrade.cz

T: +420 541 159 255
www.czechtrade.cz
www.designers-database.eu

1/ TABLO – panorama 
2/ BOMMA – kolekce Blanc
3/ TABLO – made in love
4/ Zuzana holaňová – prsten
5/ Michaela Tomišková – lampa Flamme
6/ SanDog
7/ helena Dařbujánová


