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AKTUALITY

Super dáreček
pod váš stromeček

Nové prostory - středisko Brno
Od 7. ledna 2013 zahajuje středisko Brno velkoobchodní i maloobchodní prodej v nových prostorách na adrese
Kaštanová 125, Brno. Zákazníky v novém roce přivítáme ve zcela novém prostředí, které jsme vybudovali podle
našich dosavadních zkušeností v obchodě. Nové moderní sklady s kapacitou vyšší o 50% a oddělený příjem
a výdej zboží umožní rychlejší odbavení velkoobchodních zákazníků.
Vzorkovna je koncipována tak, aby se v prostoru velmi příjemně zorientoval v problematice podlahovin konečný
spotřebitel. Tento moderně pojatý prostor bude sloužit i pro konzultace investora s architekty.

Úspěšná prodejní akce Super dáreček pod váš
stromeček je za námi. Rozdali jsme 21 ks LED televizí PANASONIC Viera TX-L32E5E, 8 ks full HD
kamer SONY Handycam HDR-CX190, 19 ks multifunkčních LCD televizí GRUNDIG VISION 2 22-2930
T DVD a 34 ks lahví whisky Jack Daniel´s SINGLE
BARREL 47% vol.
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Všem majitelům těchto dárečků přejeme mnoho
zábavy a užitku.
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Od 1. prosince nastoupil pro
region jižní a západní Čechy
zkušený obchodní zástupce
v podlahářském oboru pan
Dušan Farkaš.

Podložka silent COMFORT
Chtěli bychom tímto informovat zejména odbornou veřejnost, že ideální podložku pro Design
line connect jsme dosud prodávali pod názvem
ComfotTEC. Nový název je pro tuto podložku od
roku 2013 SilentComfort.

Kontaktní údaje:
telefon: 724 768 260
e-mail: farkas@supellex.cz

www.supellex.cz
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Odborné semináře
Jako již tradičně budeme pořádat oblíbené odborné semináře 5. března 2013 v Plzni a 8. března
2013 v Brně. Na těchto prezentacích představíme
novinky pro rok 2013 a předáme nový ceník pro
následující období. Za seminář v Plzni odpovídá
a je kontaktní osobou pan Farkaš a za seminář
v Brně pan Kroupa.

Děkujeme vám všem obchodním přátelům a spolupracujícím firmám za spolupráci
v roce 2012 a přejeme úspěšný rok 2013 jak v osobním, tak i pracovním životě.
Kolektiv firmy Supellex

www.supellex.cz
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NOVINKY

Schody z vinylu

V OLVW
Navrhneme a zrealizujeme jakékoliv schodiště z vinylové podlahy. Předností naší práce je fakt, že na schodnice umíme použít materiál, který máte na podlaze.
Profesionálně napojíme schody s podlahou bez dilatací a lišt. Z vinylové podlahy vyrobíme i lišty a všechny
detaily. Dokážeme to díky naší speciální technologii,
která umožní vinyl ohýbat a ne řezat a napojovat.
Schody s přesahem – je klasická konstrukce schodů,
kdy je podstupnice zasunuta pod schodovou hranu.
Výška a síla přesahu je individuální a obvykle se volí
proﬁl 40 x 20 mm, 50 x 20 mm nebo 60 x 20 mm.
Schod lepíme standardně na HDF základ o síle 16 mm,
ale je možno tuto sílu volit v rozmezí 10 – 40 mm.

Schody bez přesahu – moderní pojetí schodů do interiéru, kam se nehodí přesahy, kudrliny a klasika. Schody lepíme na základ 10 – 40 mm HDF.
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Lišty – ohnutím vinylu a nalepením na základní nosnou desku z HDF desky, získáme originální lištu, která
podtrhne perfektně dokončený interiér. Teprve detail

NOVINKY

udělá podlahu podlahou a proč vybírat „nejvíce podobnou lištu" od jiného výrobce, když můžete mít
originál?

do CNC frézy a veškeré
komponenty vyrobíme
a namontujeme včetně
zábradlí na klíč.

Komplexní pojetí detailu – Pokud se sladí všechny
komponenty od jednoho dekoru do jednoho celku,
pak i odborník na dřevo si bude muset pokleknout
a sáhnout na vaší podlahu aby uvěřil, že to není dřevěné ale vinylové.

Samonosné schody? Schody s kovovou či
nerezovou konstrukcí? I tyto konstrukce
nejsou problém navrhnout a vyrobit.

Navrhujeme schody v programu SEMA, vizualizaci
Vám pošleme ke schválení. Poté výstup dat předáme

www.supellex.cz
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TECHNIK RADÍ

Podlaháři, výrobci, dovozci a prodejci, přináším novinku na podlahářský
trh. Možná někdo z vás, již zaregistroval podlahářský videokatalog na
www.videopodlahy.cz. O co tam jde
a co vám to přinese v krátkosti napíši.
Je tomu již 20 let co se věnuji podlahám a za tu
dobu jsem nasbíral spousty materiálu v podobě
fotek, videí a informací. Nechtěl jsem si to vše nechat jen pro sebe a tak vznikl 1 největší podlahářský videoweb, který se neustále rozrůstá a plní
vším možným co k podlahařině patří.
A teď k tomu nejdůležitějšímu. Videopodlahy se
můžou rozrůst i o vaše příspěvky. Podlaháři zde
mohou mít prezentaci svých položených podlah
a svým zákazníkům ukázat prezentaci tak, jak jí
doposud nikdo nepředstavil. Pošli svému zákazníkovi ukázku své práce, ukaž víc než tvá konkurence. Výrobci mohou mít svůj videokatalog
výrobků, který ukáže, jak produkt vypadá, na co
je vhodný, jak se s ním pracuje. Ukažte i podlahářům v čem jste dobří. Prodejci, předveďte ukázku
toho, co nabízíte, co máte skladem, co jste schopni dodat a jaké máte aktuální akce. Tohle všechno
tam můžete mít, jako fotky, videa a informace ve
formě videoprezentace. Někteří podlaháři, výrobci
a prodejci výhody videopodlah již využívají.
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Další možností pro výrobce a dodavatele je prostor k prezentaci na první stránce, kde se chystá
spuštění reklamního baneru. Přesto, že jsou videopodlahy spuštěny velmi krátce, již dnes dosahují přes 10 000 návštěv měsíčně a připočítám-li
k tomu prezentaci videí na youtube, dostáváme
se k 18 000 zhlédnutí za měsíc.
Do videopodlah patří vše, co souvisí příno, ale
i nepřímo s podlahami. Již 8 rokem pracuji ve ﬁrmě Supellex centrum, s.r.o. a proto videopodlahy jsou se Supellexem spjaty. To znamená, že na
videopodlahách může být jakákoliv prezentace,
podlah, materiálu a prací, které souvisí s obchodní činností ﬁrmy Supellex.
Na videopodlahách je možno i diskutovat u každého videa, fotky apod. Dále se připravuje odeslání
právě zhlíženého videa e-mailem, což můžete využít k poslání vašeho prezentačního videa nebo fotky
zákazníkovi jednoduchým jedním kliknutím myši.

Videopodlahy ukazují vašim zákazníkům,
že práci, kterou děláte, děláte dobře. Nikdy
to nebude návod jak udělat, jen ukázat, že
to jde udělat. Že k tomu, aby podlahy byly
správně udělané, je zapotřebí dobré nářadí,
vynikající produkty a šikovné ruce podlaháře. Jedno bez druhého se neobejde.

www.supellex.cz
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Prezentace na videopodlahách jsou rozděleny
do několika možností:
• Videoprezentace z videa

TECHNIK RADÍ

• Fotoprezentace z fotek

a vše předají obchodnímu zástupci Supellex. Pokud se chystáte prezentovat svou práci na videopodlahy poprvé, tak je zapotřebí vyplnit registrační údaje a připravit 4 fotograﬁe prezentující vaší
ﬁrmu. Tento formulář dostanete s informacemi od
svého obchodního zástupce ﬁrmy Supellex. Při
registraci uhradit jednorázový servisní poplatek
na zřízení vašeho účtu na webu videopodlahy.cz
3333,-Kč bez DPH. Po vytvoření účtu dostanete
vlastní KÓD, pod který vám budou přibývat videa,
fotky a informace, tak jak je budete posílat. Kód
můžete vložit do svých emailů a pokud používáte
psaní v HTML bude i aktivní. Co to znamená?
Když zákazník na ten kód klikne dostane se
rovnou na vaší prezentaci, kterou budete
mít s videi a fotkami na www.videopodlahy.cz
Kód vypadá takhle.

• Videoprezentace z fotek

• Články tvořené texty a pdf dokumenty např.
technické listy

Čím komplexnější bude vaše spolupráce
s ﬁrmou Supellex, tím získáte více výhod při
prezentaci své ﬁrmy na videopodlahách.

Podlaháři, kteří odebírají od ﬁrmy Supellex materiál na své zakázky mohou zakázku nafotit nebo
natočit na kameru. Připíší k tomu pár informací
o své ﬁrmě a zakázce, kterou chtějí prezentovat
www.supellex.cz

O tom jak své práce, produkty, výrobky umístit
na www.videopodlahy.cz se dozvíte od každého
obchodního zástupce naší ﬁrmy.

7

V OLVW

ZPRÁVIČKY

Setkání profesionálů
Dne 11. října 2012 proběhlo po dvou
letech oblíbené „Setkání profesionálů“.
Tato akce určitě pomohla k doplnění
obchodního vzdělání účastníků, neboť
známý lektor Ivan Bureš opět rozvířil
spoustu myšlenek a podnětů do dalšího podnikání.

Katalog PARADOR
vinylové podlahy
Již je k dispozici nový katalog
v českém jazyce pro vinylové
podlahy Parador.

10. jubilejní
podlahářský
ples
Dne 26. ledna 2013 pořádáme 10. jubilejní podlahářský
ples „V saku i bez“. Tato
akce se koná v Plzni a lístky
si můžete objednat u pana
Farkaše.

VELKÁ BÍTEŠ | Košíkov 84, 595 01 Velká Bíteš | tel: 566 532 655-6 | e-mail: supellex@supellex.cz
BRNO
| Vídeňská 110, 619 00 Brno
| tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz
PLZEŇ
| Domažlická 106, 318 00 Plzeň | tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz
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