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eD zákulisí

Segmentace, potenciál, stabilita – pilíře úspěšnosti 
obchodního oddělení eD, které podepírají rozvoj naší 
společnosti. Proč jsou zrovna tyto hodnoty klíčové nejen 
pro prosperující a spokojený tým, ale i pro celou firmu, 
odkryl obchodní ředitel eD Vladimír Prinke.

Už několik měsíců se obchodní oddělení eD na své 
zákazníky dívá jiným pohledem. Odložilo staré brýle 
sledující historické prodeje a nasadilo nové. 
Ambicióznější. Na firmy teď nenahlíží podle toho, jak 
dosud nakupovaly, ale jak by nakupovat mohly. Zkrátka 
jaký je jejich potenciál. A touto optikou jsou patrná 
o dost odvážnější čísla, nový rozměr. Jako byste v kině 
šli na 3D projekci místo běžné, „placaté“.

„Historicky jsme viděli, že s určitým zákazníkem 
dokážeme obchodovat v jednotkách milionů. Nastavením 
nového obchodního modelu už vidíme potenciál i desítek 
milionů. Potenciál může zcela změnit vnímání zákazníka. 
Pokud totiž zákazník většinu obchodů udělá s konku-
rencí, starým pohledem se zdá malý. Ale potenciál 
má třeba obrovský,“ přibližuje rozdíly v úhlech pohledu 
obchodní ředitel eD Vladimír Prinke. 

S tím souvisí další důležitý krok. Zařazení zákazníka 
do jednoho ze čtyř segmentů a přidělení obchodníka 
se specifickou rolí, který se na daný segment specializuje 
– a může proto lépe vyjít vstříc potřebám jednotlivých 
klientů. Například reseller s velkým potenciálem, který 
s eD ještě neobchodoval, míří pod křídla huntera. Ten 
ověří potenciál prodejce a dobře jej pozná, aby mu 
následně ušil správnou, zacílenou nabídku. 

Rodinné stříbro s hodnotou zlata
Obchodníkům se tak daří u méně aktivních zákazníků 
zvyšovat frekvenci nákupů a aktivizovat je. Z aktivních 
klientů ještě vyčleňují zvláštní skupinu, které říkají 
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chytré robotické vysavače nebo mobilem ovládané 
lampičky.

V úvodu „vypíchnutá“ stabilita coby jeden z pilířů 
úspěšného obchodního modelu v Česku se přenáší 
i na Slovensko, stejně jako férový hodnotící 
a odměňovací systém. „Je to veskrze jednoduché 
a transparentní. Nejprve musím vědět, co se ode 
mě očekává. A pokud přinesu firmě více, odnesu 
si více i ve výplatě,“ vysvětluje Prinke systém hodnocení 
svého týmu a věří, že se změna v odměňování pozitivně 
projeví záhy i na Slovensku.

„Vím, že kroky, které jsme ve slovenském eD provedli, 
byly pro některé členy obchodního týmu velmi náročné. 
Změnili jsme jim systém práce a začali po nich chtít něco 
jiného, než na co byli zvyklí. Je pochopitelné, že i přes 
jejich výdrž a odolnost to někteří nezvládli. Nyní 
už máme stabilizovaný tým, který začíná dokazovat, 
že mělo cenu vytrvat,“ popisuje člen managementu 
nedávné změny. 

Know-how si musíme udržovat
Stabilita týmu ale není jen o penězích. Neméně důležité 
jsou pro loajalitu zaměstnanců také náplň práce 
a psychická pohoda. Aby fluktuace byla pouze přirozená 
a zdravá, obchodníci nejsou ke svým pozicím a rolím 
„připoutáni“. Výborným příkladem budiž hunteři. Jejich 
práce je psychicky velmi náročná a jejich obvyklá 
životnost krátká. „Vyčerpaným hunterům nabízíme 
přesun na jiné pozice v obchodním oddělení. Jsou 
to lidé, kteří mají know-how. Navázali kontakty a známe 
jejich schopnosti. Podle toho jim nabízíme další 
uplatnění,“ objasňuje Vladimír Prinke důvody, proč 
za jeho působení odešlo z týmu minimum lidí 
a eD má tak obchodníky služebně staré i více než 10 let, 
což jen dokládá stabilitu a dlouhodobost vztahů 
s obchodními partnery. Sám je příkladem člověka, který
je v eD mnohem déle, než původně plánoval. „Jsem 
tu 5 let a stále mě to baví. Stále přicházejí nové výzvy, 
které se navíc daří řešit,“ dodává.

Právě nové výzvy pokládá za mnohem důležitější 
než historické úspěchy. „Čísla, která se podařila, 
jsou krásná. Není však na místě se za ně dlouze 
plácat po rameni. Obchod má život jepičí. Večer 
se radujete z dosaženého úspěchu, ráno ale vstáváte 
s nulou. Tohle je pravý důvod, proč si cením našich 
obchodníků, zejména těch, kteří s tímto pocitem 
vydrží pracovat roky. Je obdivuhodné, že se dokáží 
zregenerovat, ráno vstát a začít od píky, znovu jít 
za čísly. Tohle je to, co dělá obchodníka skutečným 
obchodníkem. A my z nich naštěstí máme 
v současnosti složený tým,“ zakončuje Vladimír Prinke.
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Vladimír Prinke
Obchodní ředitel 
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„rodinné stříbro“. Jde o vysoce loajální odběratele 
nakupující každý měsíc. „V první polovině měsíce 
se soustředíme na akvizice, oslovujeme nové zákazníky. 
V druhé půlce, pokud rodinné stříbro nenakoupilo, 
zjišťujeme důvody, proč taková anomálie nastala, 
a řešíme správnou nabídku pro tyto zákazníky,“ 
popisuje obchodní ředitel eD princip práce jeho zhruba 
stočleného týmu, kterému se daří touto systematickou 
péčí navyšovat počet zákazníků i obrat firmy. 

Za poslední fiskální rok obrat eD v Česku meziročně 
vzrostl o 22 procent a počet aktivních zákazníků 
o 10 procent. V uplynulém kvartálu společnost 
zaznamenala sedmiprocentní meziroční růst obratu. To 
vše navzdory tomu, že trh informačních technologií spíše 
stagnoval. Po červencovém dokončení sjednocení má eD 
ambice růst i na Slovensku.

Funkčnost nového obchodního modelu si firma navíc 
ověřila i v Polsku, kde se jí dříve z hlediska huntingu 
a akvizic příliš nedařilo. Nyní se povedlo počet zákazníků 
zvýšit o 22 procent. Pro eD je přitom Polsko specifické. 
Kvůli rozloze a tržnímu postavení je počet kontraktů 
limitován, stejně jako šíře nabídky. Obrovskou příležitostí 
do budoucna je ale distribuce non-IT sortimentu.

Slovensko s huntery i call centrem
Pozornost teď ale obchodníci soustřeďují na Slovensko. 
„Stanovili jsme si čísla, kterých chceme v dohledné 
době dosáhnout. Cíle jsou to reálné, protože díky 
sjednocení řízení máme pro slovenský trh dostupné 
nové nástroje a ověřené postupy jako už zmíněný 
hunting a segmentaci. Zákazníkům tak podáme 
unikátní nabídky, ke kterým by se jinak nedostali. 
Budeme si také ještě více zakládat na stabilních 
osobních vztazích a skutečně individuálním přístupu 
obchodníků ke konkrétním klientům,“ uvádí Prinke. 
Zároveň připomíná, že nyní reselleři i vendoři obchodují 
s jediným partnerem pro Česko i Slovensko – eD system 
a. s., který je českou entitou se slovenským daňovým 
identifikačním číslem. 

Intenzivně se budou na Slovensku rozvíjet i služby 
související se zákaznickým servisem. Vznikne mimo jiné 
call centrum starající se o malé a střední klienty. 
„Za zmínku stojí také rychlejší vyřizování reklamací. 
Víme, že reklamace je pro každého člověka negativní 
zkušenost, ale my ji můžeme alespoň zmírnit. 
S jednotným informačním systémem dokážeme 
reklamaci vyřešit podstatně dříve, což je pro zákazníka 
samozřejmě dobře,“ říká Vladimír Prinke.

Další příležitosti vidí vedení eD v rostoucích segmentech 
jako smart home a hobby, v optimalizaci eD Marketu, 
interních procesů a prohloubení spolupráce obchodu 
s marketingem. Pomoci může třeba značka Xiaomi, 
jejíž zastoupení eD nedávno získalo. Brand je silný 
nejen v segmentu telekomunikací, ale věnuje 
se i dalším atraktivním produktům pro chytrou 
domácnost. Překvapilo by vás, jak dobře se prodávají 

„Obchodník začíná 
každé ráno od píky.“

„Přinesu více, 
odnesu si více.“



Nyní můžete díky diskům SkyHawk určených pro bezpečnostní kamerové systémy zachytit obraz 
lépe. Před deseti lety se společnost Seagate stala průkopníkem na trhu výrobků určených pro 
bezpečnostní kamerové systémy. V současné době na toto dědictví navazuje SkyHawk coby 
nejrobustnější pevný disk pro bezpečnostní kamerové systémy na trhu. Disky SkyHawk jsou 
optimalizovány pro podporu většího počtu kamer v nepřetržitém provozu a poskytují 
nejvyšší možnou ostražitost a kvalitu všech jednotlivých zachycených snímků. Mnohočetné 
úložné kapacity umožňují flexibilně škálovat podle potřeby u autonomních i do sítě 
zapojených sledovacích systémů. 

Firmware lmagePerfect™ umožňuje plynulé 

streamování videa ve vysokém rozlišení 

Nonstop záznam ve vysokém rozlišení 

z až 64 kamer/disk v nepřetržitých 

provozech 

Nabízí možnost 3x vyššího vytížení než 

jiné konkurenční nabídky a umožňuje 

nepřetržitý spolehlivý výkon

 

Firmware optimalizovaný pro 

bezpečnostní kamerové 

systémy zvyšuje spolehlivost 

disku až o 30% 

Až 10 TB nebo 10.000 hodin 

videozáznamu v HD 

kvalitě

HLAVNÍ VÝHODY
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Otestováno eDéčkem 
na vašich monitorech 

texty klasických recenzí nebo produktové novinky.

Videa následně používáme v rámci komunikace v našich 
e-mailech, na eD shopu a na sociálních sítích. Jsme tak 
schopni oslovit širokou skupinu odborné veřejnosti. 

Co máme za sebou?
Jsme na začátku a s každým novým videem pracujeme 
na tom, abychom byli příště zase o něco lepší. Ať už jde 
o zvuk, scénář nebo přednes.

Prozatím máme vyrobeny 4 díly videorecenzí 
a na dalších usilovně pracujeme.  

Otestovali jsme unikátní smartphone Meizu Pro 7 
se dvěma displeji, dva zajímavé projektory Optoma 
a robotický vysavač Ecovacs.

Další recenze budeme zveřejňovat na našem Facebooku 
a webu edecko.com.
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Už jste nás viděli? Náš tříčlenný tým kolegů z marketingu 
se vrhl během léta do nového projektu. Vzali kameru, 
světlo, mikrofon a taky kousek odvahy, zablokovali 
zasedačku a pustili se do natáčení historicky první 
videorecenze z produkce eD. 

Proč vlastně video?
Každý den se v rámci své práce setkáváme s řadou 
zajímavých produktů, které se snažíme přiblížit našim 
zákazníkům a lidem okolo eD. Doposud hlavně 
klasickými B2B kanály jako například newslettery 
nebo zákaznickými akcemi.

Nyní přicházíme s formátem videorecenzí, které jsou 
na internetu velmi populární a umožňují produkty 
prezentovat neotřelým a zajímavým způsobem.

Snažíme se tak vytvořit unikátní obsah, který má ambici 
oslovit a zaujmout i ty, kterým se nechce číst dlouhé 

eD zákulisí

OTESTOVÁNO

A kdo stojí během natáčení před i za kamerou? Tváří pořadu se stal 
marketingový specialista Roman Antes. Kameramanem, zvukařem a střihačem 
v jedné osobě je profík přes digitální marketing Martin Tulinger. A scénáristiky 
i produkce se ujal produktový marketingový manažer Antonín Pánek. 

Kdo za to může?

Co jsme pro vás již otestovali?

Unikátní mini projektor
Optoma ML330

přehrát videorecenzi
 

Smartphone se dvěma displeji 
Meizu Pro 7

Robotický vysavač – vynález tisíciletí
Ecovacs Deebot R98

přehrát videorecenzi
 

přehrát videorecenzi
 



Periferie a networking mají nového šéfa divize. 
Po několikaměsíčním interním výběrovém řízení 
se jím stal Tomáš Frimmel – rekordman v počtu 
najetých kilometrů za partnery, majitel psa s fobií 
a dosavadní produkťák, který rozjel Samsung LFD 
z nuly na mnohamilionové obraty měsíčně.

„Nejpřísnější byl Petr Slouka. Stále se vyptával 
a pochyboval nad námi použitými grafy pro řešení 
zadaných situací. Petr byl opravdu drsný,“ směje 
se Tomáš Frimmel, když vzpomíná na pětikolové 
výběrové řízení na pozici manažera skupiny nákupu pro 
periferie a networking, jímž úspěšně prošel a převzal tak 
pětadvacetičlenný tým po Janu Novákovi, který 
se v únoru stal ředitelem nákupu.

Jeho kariéra na nákupním oddělení přitom nebyla 
zpočátku úplně v plánu. „Před čtyřmi lety jsem pracoval 
na místě, kde jsem nebyl spokojený, a tak jsem řešil, 
co dál,“ vzpomíná na dobu, kdy se rozhodl ucházet 
o místo huntera na obchodním oddělení u Jaroslava 
Čerbáka. „V průběhu dvou tří kol ale zjistili, že neumím 
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prodávat, mou silnou stránkou byl naopak nákup,“ 
s pobavením popisuje svůj start produktového manažera 
pro Samsung.

V té době značka začala v rámci B2B prodávat LFD 
(Large Format Displays) panely a eD tak stálo v Česku 
na počátku obchodování s touto komoditou. „Byli jsme 
taková první vlaštovka. Společně se Samsungem jsme 
zkoušeli, zda to v naší republice vůbec bude fungovat. 
Ukázalo se, že ano. Z nuly jsme se dostali na mnoha-
milionové obraty měsíčně a dnes můžu říci, že v této 
oblasti dlouhodobě hrajeme prim, o čemž svědčí 
většinový marketshare jak v Česku, tak na Slovensku,“ 
přibližuje svůj úspěch, za nímž vidí kombinaci dvou 
klíčových prvků obchodování.

Dva faktory úspěchu
Oblast Smart Signage je postavena na vztahovém 
businessu. „Jsme s partnery v kontaktu v podstatě pět 
let, známe se napříč trhem, a to i s těmi, co od nás 
momentálně neodebírají. Vždy jsme ale schopni jim 
pomoci,“ upřesňuje. Druhým faktorem je znalostní 
podpora, kterou má podle něj eD napříč distributory 
nejlepší. To je dáno specializací Tomáše a jeho kolegy 
Vojty Vavrečky pouze na LFD značky Samsung.

Hlavním důvodem, proč jej tato práce baví, je 
rozmanitost. Jde o specifický business, ve kterém je 
každý případ jiný. Vždy je potřeba zjistit, co zákazník, 
respektive integrátor, potřebuje a následně řešení 
navrhnout a vytvořit. I z tohoto důvodu tráví Tomáš 
osmdesát procent své práce na cestách. „U těchto 
komodit nám nikdo nezavolá s tím, že by chtěl u nás 
koupit to a to. Z kanclu zkrátka v této oblasti peníze 
nevyděláme,“ vysvětluje s tím, že u LFD je důležité jezdit, 
nabízet a přesvědčovat.

Jako jeden z nejúspěšnějších projektů uvádí Decathlon. 
Díky jeho práci eD dodalo stovky kusů displejů do všech 
evropských prodejen tohoto sportovního řetězce.

Podobných úspěchů zaznamenal Tomáš řadu, a tak 
na pozici manažera nákupu přináší cenné know-how. 
To bude i nadále zúročovat u větších projektů.

Z kanclu peníze 
nevydělám

Business Unit Manager 
Tomáš Frimmel

Na tomto webu Tomáš se svým týmem aktivizuje 
poptávku u koncových zákazníků a prezentuje 
zajímavé projekty, na kterých se eD podílelo.

Chytredispleje.cz

5 zajímavostí o Tomášovi

1. Jakožto rodák ze Znojma má rád víno. 
   Jeho oblíbenou odrůdou je Tramín.

2. V nejbližší době by si rád splnil jeden z cestovatelských 
    snů a podíval se na Kubu.

3. Je fanoušek rockové hudby. Jeho oblíbenou kapelou 
    je Vypsaná fixa.

4. V rámci eD drží rekord v počtu najetých kilometrů 
    za partnery, a to úctyhodných 117 tisíc kilometrů za rok.

5. Má doma jorkširského teriéra Dudu, který má fobii 
    z otevřených prostor.

V čem vidí Tomáš další příležitosti 
a jak se nyní změní jeho práce, 
najdete v pokračování článku 
na webu edecko.com.

Interaktivní digitální 
flipchart pro tvůrčí 
a inovativní myšlení

• Ovládejte dotykem a nakreslete, cokoliv chcete!

• Automatické zápisy z meetingů

• Snadno propojíte s vašimi přístroji

• Všestranný – je libo flipchart na výšku
 nebo tabuli na šířku?

• Intuitivní ovládání

Nový Flip!

Flipchart, jak
  ho ještě neznáte!

Pro více informací kontaktujte produktového manažera 

reklama

Vojtěch Vavrečka | +420 724 222 096 | vvavrecka@edsystem.cz

Široká konektivita

Inovativní všestrannost

Kreslení dotykem

A A

90°



Foto produktom Canon 
som sa začal venovať 
hneď ako som nastúpil 
do eD začiatkom roku 
2009. Spätne veľmi 
pozitívne hodnotím rok 
2014, kedy sme sa stali 
jedničkou z hľadiska 
marketsharu na českom 
i slovenskom trhu.

Marián 
Kuzmiak

t: +420 724 222 019
m: mkuzmiak@edsystem.cz

manažer skupiny 
nákupu CZ & SK

V eD jsem produkťákem 
přes 10 let. Tiskárny 
a spotřebák Canon mám 
na starost od roku 2011 
a za jedno z nejlepších 
období svého působení 
považuji rok 2017, kdy 
jsme se stali největším 
distributorem 
na CZ a SK trhu.

t: +420 724 222 017
m: pcenov@edsystem.cz

Canon je pre mňa „love 
brandom“, vďaka ktorému 
môžem rozvíjať kreativitu 
a popustiť uzdu fantázie 
pri plánovaní akcií. 
Za tých 8 rokov som 
pre vás v spolupráci 
s produktovými manažérmi 
pripravila 498 promo 
kampaní!

Martina
Štiaková

t: +420 724 011 553
m: mstiakova@edsystem.cz

marketingový 
manažer 

Psala se 30. léta, když dnešní přední světový inovátor pronikl na trh s fototechnikou. Od 60. let se zaměřil i na další oblasti 
související s řešeními pro zpracování obrazu a dnes tak japonský výrobce nabízí fotoaparáty, tiskárny, skenery, kopírky 
a příslušenství k nim.

Do distribuce eD se značka dostala před více než 15 lety a o úspěších čtyřčlenného týmu, který se v eDéčku o Canon stará, 
svědčí řada ocenění.

I díky jejich společné práci se eD stalo největším distributorem značky Canon na českém i slovenském trhu za roky 2014, 2015 
i 2017, největším distributorem fotoproduktů Canon za rok 2013 v České republice a největším distributorem periférií za rok 
2017 v Česku i na Slovensku. Za fiskální rok 2018 se našim kolegům navíc podařil narůst v marketsharu ve fotoproduktech o 3 %.

Představení značky

922 81 127 338 3%
produktů

v portfoliu eD
let

zkušeností
zaměstnanců narůst 

v marketsharu

Firemní produktivita s touto barevnou laserovkou zaručeně roste. 
Zvládne 27 stran za minutu, oboustranný tisk a začlení se do vaši sítě.

Nechte ji skenovat bez dohledu
Založte listy, spusťte skenování a běžte se věnovat dalším. Díky jedno-

průchodovému oboustrannému podavači rychle oskenuje z obou stran.

Smartphone je kámoš
Konec zbytečného otevírání počítače i přeposílání dokumentů 
z mobilu do notebooku. Tiskněte z chytrých telefonů i tabletů.

Kvalita bez námahy
Dokonale ostré fotografie díky 24,2Mpx snímači CMOS 
s optickou stabilizací obrazu, citlivosti ISO až 25600 
i automatickým režimům.

Vyklopte to a cvakejte
Získejte dokonalé selfie na první pokus. Na 3" dotykový 
displej díky vyklápění vždy uvidíte.

Připojte se k chytrému zařízení
Propojte jej pomocí Bluetooth, WiFi nebo aplikace 
Canon Connect App, kterou si zdarma stáhnou fanoušci
 iOS i Androidu.

Plnohodnotný pracant do vašeho týmu

O portfolio Canon se v eD starají:

Doporučujeme tyto produkty Canon

Canon 
i-SENSYS MF735Cdw

 kompaktní multifunkce 
s ostrým barevným výstupem

Malý rozměry, velký možnostmi
Ať už rádi fotíte krajinu, portréty nebo třeba makro, díky 
výměnným objektivům se nemusíte v kreativitě omezovat. 

reklama

Petr
Cenov
produktový 
manažer CZ 

Efektivněji už to snad nejde
Naskenujte, nasdílejte a odešlete na všechny kolegy v jednom kroku. 

Díky aplikaci Canon PRINT Business ovládněte kompletně celé zařízení.

Canon 
EOS M100

malý, stylový a jednoduchý 
bezzrcadlový fotoaparát 

Do eD som nastúpil v marci 
2018, ale portfólio Canon 
poznám ako svoje topánky. 
A to vďaka 15ročným 
skúsenostiam, ktoré som 
nadobudol ako produktový 
manažér v Canone. 
V eD sa starám ako 
o print, tak i o foto 
produkty.

Slavomír
Medveď

t: +421 249 591 143
m: smedved@edsystem.sk

produktový 
manažer SK



Koukejte, Optoma je všude kolem vás 
Optoma se tak může nerušeně soustředit na svůj rozvoj. 
Nenechte se mýlit, tato firma nenabízí jen projektory 
skryté za zdmi domácností či kanceláří. Pole působnosti 
je daleko širší a na jejich výrobky můžete narazit 
prakticky všude. Ve školách, obchoďácích nebo 
fotbalových zápasech. 

V tom Optomě pomohla chytrá investice. Firma minulý 
rok koupila britskou společnost Calibre, což je jedna 
ze čtyř společností vlastnící patenty na ovládání 
a řízení ledkových stěn a panelů. Technologie Calibre 
se využívala například v televizních studiích při letní 
olympiádě v Riu De Janeiru. Veškeré její know-how 
padlo se strategickým nákupem do klína Optomě 
a ta jej ihned začala zúročovat. 

firma neustále zlepšovat. „Zákazníci oceňují kvalitu 
našich výrobků. A my přemýšlíme kudy dál. Máme vysoké 
rozlišení, vysokou kvalitu obrazu a teď chceme přidat 
nějaké doplňkové služby. Chystáme například hlasové 
ovládání projektorů. Velký úspěch mají také malé 
přenosné ledkové projektory, vhodné pro lidi na cestách. 
Zákazník si na ně může nainstalovat Netflix, YouTube či 
internetový prohlížeč a může to bezdrátově streamovat. 
V jejich prodeji jsme za minulý kvartál zaznamenali 
59 procentní podíl na trhu,“ těší regionálního šéfa. 

Aktuálně Optoma společně s eD system připravuje 
obchodní motivační program, který odmění nejlepší 
dealery na B2B trhu. „eD to připraví, zajistí komunikaci 
s dealery a my to zastřešíme a zafinancujeme. 
Obchodníci s nejlepšími obraty se mohou těšit například 
na atraktivní zájezdy,“ nastínil Kočica. 

Detaily může Jan Novák, Karel Káňa a Josef Kočica 
dotáhnout na greenu. „Pořád mě pár nejmenovaných 
lidí z eDéčka tlačí do golfu. Ten jsem ještě nezačal 
dělat, ale už jsem jim slíbil, že začnu trénovat. Sehnali 
mi dokonce instruktora, tak doufám, že neudělám 
na příštím eD golfovém turnaji ostudu,“ dodal 
milovník fitness a cestování. 

Říká se, že kovářova kobyla chodí bosa. Josef Kočica 
z Optomy, jednoho z největších hráčů na trhu 
s projektory, toho ale není důkazem.  „Sledujeme doma 
rádi filmy a s projektorem od Optomy, plátnem 
a občerstvením, je to úplně jiný zážitek,“ popisuje 
zástupce společnosti, jež je kvalitními přístroji pro 
domácí kino proslulá. Ale umí i mnohem víc, o čemž 
se i díky spolupráci s eDéčkem dovídá stále více lidí 
v Česku a na Slovensku. 

Mít kvalitní 4K projektor doma, to ještě před dvěma lety 
pro obyčejného smrtelníka znamenalo půjčit si nebo 
prodat zánovní auto. Čtvrtmilionovou investici si prostě 
nemohl dovolit každý. Dnes je situace diametrálně 
odlišná. Vždyť v současnosti Optoma nabízí model UHD 
300x za necelých třicet tisíc korun. A na to už lidé slyší. 

Projektory jsou in a ze stále sladšího koláče si Optoma 
každým rokem dokáže ukrojit větší kus. Zatímco v roce 
2013 měla firma na českém trhu zhruba čtyřprocentní 
podíl v prodeji projektorů, dnes je její market share 
pětinásobný (viz graf). 
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Přerod Optomy z nenápadného nováčka tuzemského 
trhu v dravce uzurpujícího si stále větší místo na slunci, 
již kočíroval Josef Kočica. Energický muž nastoupil 
do firmy v roce 2013 a dnes šéfuje celému východo-
evropskému regionu. Pod jeho správu spadá Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko 
a samozřejmě Česko a Slovensko. 

K současné pozici Optomy v Česku, kdy firma patří 
k největším prodejcům projektorů v republice 
a je tuzemskou jedničkou v kategorii domácích kin, 
dopomohla týmu Josefa Kočicy výraznou měrou 
i spolupráce s eDéčkem. V Q1 2018 Optoma dosáhla 
39% podílu jak ve Full HD projektorech pro domácí 
zábavu, tak i 4K projektorech v České republice. 
(Zdroj: Futuresource Consulting Ltd., 20. 4. 2018) .

S eDéčkem to klapalo. Jiní byli pasivní 
Když Optoma při vstupu na český trh vybírala z několika 
distributorů, byl to právě eD system, který se ukázal být 
nejpřínosnějším partnerem. „eD se snažilo naše portfolio 
aktivně nabízet, promovat. Ostatní v tomhle byli hodně 
pasivní,“ vysvětluje volbu klíčového distributora Kočica. 

Vzájemné symbióze pomohlo i to, že regionální šéf 
Optomy v eDéčku rok působil. „Znali jsme se s Honzou 
Novákem a řekli jsme si: ‚Fajn, pojďme Optomu někam 
vytáhnout’,“ vzpomíná na zrod spolupráce bývalých 
kolegů. 

Aktivní komunikace s vendorem, zajištění velkého skladu 
zboží, starost o administrativu. Tím vším eDéčko 
od chvíle, kdy si kamarádi poprvé plácli na stvrzení 
spolupráce, zjednodušuje Optomě život. „Navíc jste nám 
pomohli dostat se na Alzu. Ač jsme na západních trzích 
byli číslo jedna až tři, tady jsme byli poměrně neznámí. 
To, že eD system měl s Alzou už nějaké vztahy, bylo pro 
naše zalistování podstatné,“ pochvaluje si Josef Kočica 
a speciálně vypichuje spolupráci s marketingovým 
týmem eDéčka. „Máme mnoho společných 
marketingových aktivit, což u jiných distributorů tolik 
nebývá. Vyčleněný tým se nám stará o eventy, mailingy, 
bannery, promoakce či demoprojektory, které jsou 
velkým benefitem pro zákazníky.“ Vysoce postavený 
manažer si pochvaluje probíhající fúzi českého 
a slovenského eDéčka. „Pro zákazníky to bude jen 
přínosem, ať už z hlediska lepší skladové dostupnosti 
zboží, či nižších cen.  Produktovým manažerem pro obě 
země je Karel Káňa a s tím byla vždy spolupráce 
bezproblémová,“ vítá Josef Kočica novinku u bývalého 
zaměstnavatele. 

Optoma je vidět všude,
i díky eDéčku

Josef Kočica je regionálním manažerem Optomy pro 
východní Evropu. Stará se o chod a rozvoj 
společnosti v osmi zemích. „Každý má představu, že 
když je někdo šéf, vydělává hodně peněz. Ale 
už nevidí, co to obnáší. Čtrnáctihodinová pracovní 
doba není žádnou výjimkou,“ popisuje. Pro 
společnost pracuje od poloviny roku 2013.
 
Předtím působil v klíčových pozicích ve 
společnostech eD system (Product Manager), 
či LG Electronics (Key Account Manager). 

Bývalí či současní kolegové jej na profesní síti 
Linkedln popisují jako týmového hráče, přirozeného 
lídra a člověka, který je zvyklý tvrdě pracovat. 

Je filmovým nadšencem se zájmem o fitness 
a cestování. 

Kdo je Josef Kočica?

„S eDéčkem to klapalo. 
Ostatní byli pasivní“ 
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Podíl společnosti Optoma na českém trhu s projektory 
od roku 2012 neustále roste. To vše za dohledu šéfa 
pro východoevropský region Josefa Kočicy a asistence 
eD system. Market share v současnosti atakuje 
dvacetiprocentní hranici. 

„Od února jsme začali prodávat ledkové stěny a panely. 
Ať už outdoorové, což jsou LED stěny, které můžete 
vidět například na fotbalových stadionech, nebo 
indoorové stěny viditelné například v nákupních 
centrech. Do našeho portfolia pak chystáme zařadit 
i interaktivní displeje, které budou ideálním 
produktem pro školství,“ nastiňuje další směřování
firmy Josef Kočica. 

Novou vychytávku eDéčko otestuje
V tom, v čem je nejsilnější, tedy v projektorech, se chce 
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Přehrát videorecenzi 
projektoru Optoma ML330
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Od počátku srpna má eD nového ředitele marketingu. 
Stal se jím Šimon Churý, dosavadní produktový 
marketingový manažer senior, který ve funkci vystřídal 
Daniela Vondráčka. Proč se Dan rozhodl odejít? Co se 
nyní změní v jejich rodinách? A co oba v nejbližší době 
čeká? Za minulostí se ohlédli a do budoucnosti nahlédli 
ve společném dvojrozhovoru.

Dane, proč ses rozhodl v eD skončit?
D: Protože jsem svůj život poslední 4 roky strávil 
prakticky v hotelích, na dálnicích a na kolejích mezi 
Prahou, Ostravou a Bratislavou. Nyní cítím, že bych tento 
čas měl vrátit své rodině. V době, kdy jsem se před 
4 roky rozhodoval o nové práci, mi pozice ředitele 
marketingu v eD přišla velmi zajímavá, ale byla až 
v Ostravě. S manželkou jsme dlouze diskutovali, zda 
tento kariérní posun udělat. Nakonec jsme se domluvili, 
že to bude jen na 2 roky. Přizpůsobili jsme tomu 
rozhodnutí chod domácnosti. Já přijel v pátek domů, 
„dobil baterky“ a v pondělí večer zase zmizel. Moment, 
kdy jsem si uvědomil, že je něco špatně, nastal, když 
jsem šel vynést odpadky a má mladší dcera se rozbrečela 
s tím, že jdu zase do práce a týden mne neuvidí. 
Do eD jsem přišel, když jí byly 2 roky, teď nastoupila 
do školy a její dětství mi uteklo mezi prsty. Práce mě 
opravdu baví, zůstal bych, kdyby to šlo skloubit. 
S rodinou v Praze to ale nejde.

Kdy jsi Šimonovi řekl o záměru jmenovat 
jej ředitelem marketingu?
D: Šimona jsem v podstatě do eDéčka s tímto cílem 
najímal. Neměl jsem v plánu do konce života jezdit 
mezi Ostravou a Prahou. Postupem času jsem 
na Šimona předával více zodpovědností a snažil jsem 
se, aby mi koukal pod prsty.
Š: Když jsem přišel do eDéčka, produktový marketing 
měli na starosti čtyři lidé, kterým jsem dělal 
teamleadera. Postupně jsme s Danem mé pravomoci 
rozšiřovali. Do mého týmu jsme přidali kolegy 
starající se o grafiku, rozesílku dárků z promo akcí, 
marketingové finance a nakonec i produktový 
marketing na Slovensku.

Dan odchází z důvodu nemožnosti skloubení této pozice 
s rodinou. Co ti pomůže zvládnout tuto pozici lépe?
Š: Zejména Danova práce, kterou udělal za poslední rok. 
Plně nastavil procesy na Slovensku, pomohl sjednotit 
kvalitu marketingového týmu a pravidel v obou zemích, 

Marketingová 
(r)evoluce

marketingových aktivit. To byl výrazný krok vpřed, který 
uvítaly i značky, kterým podporu poskytujeme. Velkým 
posunem pro firmu bylo pak sjednocení řízení (nejen) 
marketingových aktivit na trzích v Česku a na Slovensku.

Které projekty již byly tvé, Šimone? 
Byť možná naoko vypadaly, že je prováděl Dan.
Š: Zavedení stylu práce á la interní reklamní agentura. 
Máme v podstatě dva klienty. Interního klienta, naše 
nákupní a obchodní oddělení, a externího klienta, naše 
zákazníky a zástupce vendorů. Vystupujeme tak ze stínu 
plniče a ukazujeme, že jsme inovátoři a stratégové. Tohle 
se podařilo i díky doplnění stávajícího týmu o markeťáky 
se zkušenostmi z reklamní agentury. Vznikl tým, který 
je složen z těch, kteří mají dlouholeté zkušenosti 
s vendor marketingem, a typologicky jsem je doplnil 
kolegy, kteří jsou větší univerzálové a přinesli 
do eD marketingu nový pohled. Propojili jsme dva 
světy – agenturní a klientský.
D: Šimon mě přesvědčil také o přínosnosti tištěného 
časopisu eDéčko. U mě nápad měl podporu, ale sám 
bych s ním nepřišel, protože je to pro mě přece jen 
starý „off-line“ marketing, kterému jsem úplně nefandil. 
Zjistilo se ale, že lidé mají hlad po informacích o dění 
v eD. Projekt nakonec sklidil velký ohlas ze strany 
vendorů i zákazníků, kteří uvítali otevřenost firmy 
a sdílení informací.

Co vás nyní čeká?
D: Manželka, děti, pes a zahrada. (úsměv)
Š: Nová cesta, nové kontakty, ještě aktivnější ponoření 
se do B2B marketingu a rozjezd nových připravovaných 
inovativních formátů pro český a slovenský trh, jako jsou 
videorecenze a více obsahového marketingu do B2B 
komunikace. A krom toho i aktivnější podpora 
obchodního oddělení.

V čem jste si podobní? 
Změní se něco na marketingu eDéčka?
D: Oba máme rádi pořádek, jasno v procesech a jsme 
organizované typy. Není potřeba se bát, že by najednou 
bylo něco jinak. Velkou část vendor marketingu Šimon 
řídil od svého nástupu, takže v tomto ohledu se určitě 
nic nezmění.
Š: Neděláme revoluci, ale evoluci. Oba se navíc snažíme 
přinést to nejlepší, co je v danou chvíli a v daném 
rozpočtu možné.

Šimon Churý

dotáhl do konce centralizaci marketingu do Ostravy 
a v Bratislavě vytvořil samostatný tým profesionálních 
markeťáků.
D: Šimon je navíc z Ostravy, velký tým má „doma“ 
a v Bratislavě nebude muset fyzicky být tak moc 
jako doposud já.

A jak si, Šimone, nyní přeuspořádáš domácnost?
Š: Stejně jako Dan před čtyřmi lety, i já jsem musel udělat 
dohodu s manželkou. Shodou okolností nám k tomu 
pomohlo, že od srpna získala od svého zaměstnavatele 

flexibilitu, což bylo v její firmě doposud nemyslitelné. 
Díky tomu jsem mohl kývnout na tuto pozici. Pokud 
by ji nedostala, zůstal bych v eD jako produktový 
marketingový manažer senior.

Co považuješ za svůj nejlepší krok v eD, Dane?
D: Jednoznačně vytvoření týmu digitálního marketingu. 
Díky tomu jsme začali lépe vyhodnocovat úspěšnost 

Daniel Vondráček



eD Střípky
Stručný přehled zajímavostí z eD

To zjišťovali naši obchodní partneři při sledování 
stejnojmenné divadelní hry ve Švandově divadle v Praze. 
Komedie o řediteli, kterého nikdo nikdy neviděl, se podle 
ohlasů zúčastněných ukázala jako perfektní volba, kterou 
dokládaly i výbuchy smíchu publika během představení.

Pro dvě desítky VIP zákazníků Fujistu jsme 
uspořádali aktivní červnový víkend 
na Šumavě. Vyšlápli na kopec, prošli 
se stezkou korunami stromů, odvážlivci 
zvládli středem vyhlídkové věže sjet suchým 
tobogánem. Jakmile pak účastníci sedli na 
    bobovou  dráhu a koloběžky, z dospěláků 
              se rázem staly rozverné děti. 

Army den 
se Samsungem

Kdo je tady ředitel? 

S věrností 
na Lipno dojdešKopce zmrzliny na konci prázdnin zaparkovaly před 

eDéčkem a potěšily naše kolegy a kolegyně. 
Netradiční role zmrzlináře se ujali Katka 
z HR a Šimon z marketingu.

Sladká prázdninová tečka

zajímavosti

Náš Lenovo tím sa zúčastnil júnovej Partner reggaty v Chorvátsku, kde 
sa vydal spoločne s partnermi aj konkurenčnými firmami. A ako im to na 
jachte išlo? Výborne. V silnej konkurencii 5 lodí sa im podarilo obsadiť 
v pretekoch 1. miesto.

A taky luštění tajemných boxů, hraní 
her na interaktivním tabletu, zábavu 

na taneční podložce a kvíz s perličkami 
ze zákulisí eDéčka. Všechny tyto aktivity 

si užili zaměstnanci eD z Česka, 
Slovenska i Polska na červnovém 

teambuildingu, který tentokrát 
hostilo místo opředené hornickou 

historií – Landek u Ostravy. 

Naše rady v auguste rozšíril Marián Blaho, ktorý 
sa stal novým produktovým manažérom pre 
Dell. Marián veľmi dobre pozná „vody“ 
distribučného businessu a aj samotný Dell, 
keďže sa o túto značku dlhodobo staral 
v predošlom zamestnaní - v Asbise.

Nová krv pre Dell

Neporaziteľní aj na mori

Ocenění tentokrát míří Antonínu Pánkovi 
z ostravského marketingu. Tonda přišel 
s nápadem na firemní magazín eDéčko, 
myšlenku dotáhl k realizaci a nyní 
s redakční radou připravil již třetí 
vydání. 

Diskgolf, 
cornhole, fárání

Zaměstnanec 
kvartálu

Aktualizace softwarového týmu
Tým Oldy Kožusznika, který se v eD stará o softwarovou část portfolia, 
během léta provedl pár úprav. Od 1. srpna si unita přerozdělila kompetence  
a funkce. Všechny úpravy najdete sepsány v bodech na edecko.com.

zajímavosti 17magazín eDéčko16 více na edecko.com

V červnu eD společně s vendorem připravilo 
první distribuční setkání Samsung IT. Konalo se 
pro zástupce největších distributorů a VIP 
zákazníky v Milovicích u Prahy a přineslo nejen 
prezentaci novinek, ale i zážitkový military program – 
skupinový armádní paintball, ukázku bojové techniky, 
prohlídku vojenského tábora a další tematické aktivity.

Více 
o aktualizacích 

Titul zaměstnance kvartálu za logistiku získala celní deklarantka 
z týmu dopravy a cla  Jeanette Kresáčová a asistentka expedice 

Miroslava Buliová. Kolegyně byly oceněny za nadstandardní 
pracovní výkon nejen v uplynulém kvartále, ale dlouhodobě.

Gratulujeme!

Logistika 
ocenila zaměstnance

Přečíst reportáž z akce

Přečíst reportáž 
z akce



Eaton 9SX 
Nový záložní zdroj Eaton 9SX 

s topologií dvojité konverze 

o výkonu 700-3000 VA

Technická specifikace
UPS 9SX 700VA 9SX 1000VA 9SX 1500VA 9SX 2000VA 9SX 3000VA
Výkon 700VA/630W 1000VA/900W 1500VA/1350W 2000VA/1800W 3000VA/2700W
Provedení Tower Tower nebo Rack 2U
Jmenovité napětí 200/208/220/230/240V
Vstupní konektory 1xIEC C14 (10A) 1xIEC C14 (10A) 1xIEC C14 (10A) 1xIEC C20 (10A) 1xIEC C20 (16A)
Výstupní konektory 6xIEC C13 (10A) 6xIEC C13 (10A) 6xIEC C13 (10A) 8xIEC C13 (10A) 8xIEC C13 (10A) + 1xIEC C19 (16A)
Komunikační rozhraní USB, RS232, RPO, reléový výstup, MS slot pro Network, ModBus nebo Relay kartu

Topologie dvojité konverze. Eaton 9SX neustále monitoruje kvalitu vstupního napájení a reguluje napětí 
a frekvenci na výstupu.

Interní bypass umožňuje kontinuitu provozu i v případě interní poruchy. Údržbový bypass je volitelně 
dostupný pro jednoduchou výměnu UPS bez odstavení chráněné zátěže.

Delší doba životnosti baterií je zajištěna použitím technologie ABM®, která využívá inovativní 
třístupňovou metodu nabíjení. Tím se prodlužuje životnost baterií až o 50%.

S účiníkem 0,9 poskytuje Eaton 9SX o 28% více výkonu než jiné UPS v této třídě.

Nový grafický LCD displej poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Pomocí displeje 
lze provádět i pokročilou konfiguraci UPS.

Eaton 9SX může měřit spotřebu elektrické energie, kterou lze monitorovat přes LCD nebo vzdáleně 
®pomocí softwaru Eaton Intelligent Power .

Ovládání jednotlivých segmentů zásuvek umožňuje prioritizaci odstavení nekritických zátěží 
a prodloužení doby zálohy pro zátěže kritické.

Poskytuje sériovou a USB komunikaci, stejně jako obsahuje slot pro komunikační kartu.

Velikost UPS verze Rack je až do výkonu 3000 VA pouze 2U. Provedení Tower je velikostí podobné 
modernímu kompaktnímu PC.

Větší doba zálohy může být dosažena až 4 externími bateriovými moduly, které mohou být přidány 
za provozu. Tyto moduly jsou UPS automaticky rozpoznány.

Výkon 
a dostupnost

Ovladatelnost

Flexibilita

Ke každé UPS Eaton 9SX 
od eD získáte přepěťovou 
ochranu Eaton.

Akce platí od 3. 9. do 30. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob.

exkluzivně u eD

14. června 2018

S Elvisem 
na eD Parníku

Bezmála 150 VIP partnerů eD se potkalo v polovině června na palubě lodi Cecílie a společně se vydali 
na tradiční plavbu po Vltavě. Během ní prohlubovali vztahy s obchodníky i produktovými manažery 
z eD a přispěli téměř 20 tisíci na dobročinnost.

Reselleři a IT výrobci se začali 
scházet ve čtvrtek odpoledne 
v Praze na Dvořákově nábřeží. Tam 
je již čekali zástupci eD, kteří taktéž 
pomáhali s naloděním.

Po nástupu všech na palubu eD 
Parník zahájil svou čtyřhodinovou 
plavbu po Vltavě. Nejprve centrem 
nádherné Prahy, z níž se vydal 
směrem k vodní nádrži Slapy a zase 
zpět.

Pravidelný event hostila loď Cecílie. 
Již potřetí! Na její palubě nejprve 
všechny přivítal výkonný ředitel eD 
Petr Slouka, po něm se slova ujala 
organizátorka akce Martina Brauner.

Po přivítání však nenásledovaly 
přednášky ani workshop. O tom eD 
Parník není. Celá IT posádka se 
rovnou pustila do společných debat, 
rozhovorů, prohlubování obchodních 
vztahů, ale i do bohatého rautu 
a míchaných drinků.

Volnou zábavu letos zpestřil imitátor 
Elvise Presleyho, který během své 
hudební show vystřídal 3 kostýmy. 
A jak je na parníku zvykem, myslelo 
se i na potřebné.

Losování tomboly je vždy propojeno 
s eD fondem pomoci. A o kolik tento 
fond letošní plavba navýšila? Konto 
určené na dobročinnost návratem do 
Prahy narostlo o 17 582 korun.

Více fotek z akce najdete na webu edecko.com

reportáž 19magazín eDéčko

Praha – loď Cecílie

Přehled produktové řady EATON 9SX



12. júna 2018
zámok Víglaš

eD Profi pripravilo 
výlet do historie

Partnerská sieť pod novou značkou eD Profi má za sebou úvodnú 
a úspešnú akciu pre slovenských partnerov. Miestom konania sa stal 
zámok Vígľaš - miesto,ktoré resellerov zaviedlo do minulosti.

S novým názvom i nové zážitky, nové 
miesta... V rámci eventu pre členov 
partnerskej siete eD Profi, ktorá ešte 
donedávna niesla názov Digipro, sme 
sa 12. júna 2018 s našimi partnermi 
vydali na zámok Vígľaš.

V tomto čarokrásnom prostredí sme 
se preniesli do stredoveku. Dobový 
zámok s nádhernými zákutiami, 
tematickou dekoráciou, ale aj 
modernými prvkami, ktoré nás na pár 
dní sprevádzali našim pobytom.

Už deň vopred zástupcovia eD spolu 
s vendormi pripravili 11 výstaviek, 
prostredníctvom ktorých partneri 
komunikovali novinky na trhu, a pre 
takmer 60 hostí v deň akcie 
odprezentovali 7 prednášek.

Denným i večerným programom 
sprevádzala známa slovenská 
speváčka a herečka Veronika Hatala. 
Počas večera zaspievala historické 
skladby z českých i slovenských 
muzikálov.

Po dennej časti následovala 
prehliadka zámku, nachádzajúceho 
sa uprostred prírody. Večer bol pre 
účastníkov pripravený bohatý 
dobový raut a po večeri na vonkajšej 
terase zámku už na všetkých hostí 
čakal zaujímavý program v podaní 
šermiarov z Bojníc.

Do skorých ranných hodín sa 
účastníci venovali rozhovorom s 
obchodnými partnermi a kto mal 
chuť, mohol si aj zatancovať. Po 
tomto nezabudnuteľnom evente sa 
už teraz tešíme na ďalšie partnerské 
stretnutie eD Profi.

reportáž20 více na edecko.com

Zobrazit další fotky z akce
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eD sjednotilo systémy. 
Jaroslava Korbašová končí 
ve funkci ředitelky

V souvislosti se sjednocením dochází také k personální 
změně ve slovenském eD, kde z funkce finanční ředitelky 
a jednatelky společnosti odchází Jaroslava Korbašová.

„V eD som pôsobila takmer 4 roky. Pracovať v eD bolo 
pre mňa výzvou a osobne veľkým obohatením 
z profesného aj osobného pohľadu. Spoločnosť v tomto 
období prechádza finalizáciou procesu zjednotenia 
riadenia spoločností na Slovensku a v Čechách a moje 
pôsobenie v eD sa týmto zavŕši. Spoločnosti eD 
a všetkým mojim kolegom by som chcela zaželať veľa 
úspechov v ďalšom období. Ja osobne sa teším na ďalšie 
obdobie, kedy budem môcť opäť rozvíjať svoje 
skúsenosti a znalosti,“ říká Jaroslava Korbašová, která 
ve funkci končí k 31. 8. 2018 a její zodpovědnosti 
se přesunou na finančního ředitele sjednocené 
společnosti Martina Lukánka.

22 více na edecko.com

eD v červenci dokončilo sjednocení řízení přechodem 
na sloučený informační systém, čímž se uzavřel celoroční 
proces sjednocování firmy v Česku, na Slovensku 
a v Polsku.

Zákazníci nyní přistupují do jednotného systému, který 
jim zobrazuje produktovou nabídku všech skladů. 
„Víkendovou plánovanou odstávkou, která proběhla 
v červenci, jsme migrovali zákaznická data 
do jednotného systému. Z toho důvodu jsme omezili 
obchodování v Česku a na Slovensku,“ komentuje Michal 
Pavlorek, ředitel e-commerce, a dodává: „Při migracích 
jsme narazili na několik nesrovnalostí, které jsme hned 
v průběhu následujících dní intenzivně s našimi zákazníky 
řešili. V této chvíli již obchodujeme standardně.“

Martin Lukánek
člen představenstva a finanční ředitel eD

eD zákulisí

„Moc děkuji Jarce za skvělou podporu a spolupráci nejen 
v tomto projektu sjednocení obchodních aktivit. Velice 
si vážím naší spolupráce, která byla velmi přínosná 
a pomohla mi rychle se zorientovat v odlišnostech, 
ať už legislativních, nebo procesních, které jsme museli 
aplikovat v novém informačním systému i nastavení firmy 
pro paralelní fungování na dvou trzích. Přeji Jarce jen vše 
nejlepší v dalším osobním i pracovním životě.“

Petr Slouka
předseda představenstva a výkonný ředitel eD

„Velmi si vážím zkušeností Jarky a jejího podílu na řízení 
společnosti. Chtěl bych jí touto cestou poděkovat 
za oddanost firmě a její výdrž při procesu sjednocování 
a popřát hodně úspěchů v její další kariéře.“

Jaroslava Korbašová
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Prodejce 
registruje

 společnost a zve 
své kolegy 

do programu.

Produkty E&G 
zakoupené 
společností 

budou 
odměněny.

Každý člen 
prodejce může 

sledovat 
výkonnost 

svého týmu.

Bonusové 
body se 

automaticky 
aktualizují 
na základě 

údajů 
o prodeji.

Prodejce 
rozhodne, 

zda bude karta 
využívána 
jednotlivci 

nebo celým 
týmem.

Na konci 
pobídkového 
období může 

správce na 
kartu přidělit 

bonusové 
body.
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Jak to funguje?

Program Engage & Grow 
je motivační program 
pro prodejní týmy prodávající
značku HPE.  

Zaregistrujte svou společnost:

www.engageandgrow.eu 

edHPE@edsystem.cz

Pro více informací nebo 
pro odbornou pomoc pište na:

... aneb HPE platí za vás.



Obratem do Monaka aneb jak jsme 
se stali součástí F1

chytat bronz na pláž u města Antibes. Touhu po dalším 
poznání i vydatné večeři jsme ukojili na závěr dne 
návštěvou velkolepého Nice.

Vrchol našeho výletu na jih přišel v neděli, kdy město 
ovládl zvuk motorů rychlých aut. Nejprve formulí 2, 
následně seriálu GP3 a Porsche SuperCupu. To už všichni 
dychtivě vyhlíželi třetí hodinu odpolední, kdy se na startu 
shromáždili elitní jezdci formule 1 se svými stroji.

Monacká trať dává divákovi možnost prožít závod 
opravdu zblízka a my jsme tak měli projíždějící závodníky 
„na dosah ruky“. Rychlost to byla neuvěřitelná. Vždy 
jen dobrzdili do zatáčky a hned zmizeli. Ani fotit jsme 
pořádně nestíhali.

Adept na vítěze závodu byl od počátku jasný. Australan 
Daniel Ricciardo s vozem Red Bull po vítězství 
v kvalifikaci svou vedoucí pozici uhájil i přes problémy 
s výkonem motoru až do konce závodu. Monacké uličky 
zkrátka jeho soupeřům nedaly šanci k žádným zvratům.

Pravda, že jakožto fanouška McLarenu, mě propad jeho 
jezdců v závodu moc nepotěšil. Na to se ale ten den 
nehrálo. Neseděli jsme u televize. Byli jsme toho součástí. 
Před očima se nám živě odehrávala 72. Grand Prix 
Monaka.

A tak při pondělním návratu do Prahy mě opravdu nezdar 
oblíbené stáje netížil. Z autobusu jsem vystoupil s hlavou 
plnou neuvěřitelné atmosféry a zážitků s klienty, kteří 
se vlastně během těch dní stali kamarády.

Michal Dykast
obchodní manažer eD

Zažít si na vlastní kůži atmosféru prestižního závodu 
formule 1, navíc v luxusem oplývajícím Monaku, je snem 
nejednoho muže. Proto, když jsme se dozvěděli, že květ-
nový zájezd na Velkou cenu Monaka jsem vyhrál právě já 
se svým zákazníkem, byl to nepopsatelný pocit. Klient 
tomu ani v první moment nevěřil, myslel si, že jde o vtip.

Žert to nebyl a naše šestičlenná pánská výprava – složená 
z českého a slovenského obchodníka a dvou zákazníků 
s doprovodem – se vydala ve čtvrtek 24. května 
na Azurové pobřeží. Nadšení z blížícího se zážitku ještě 
více umocnil nástup do autobusu, kdy jsme zjistili, 
že společně s námi na zájezd jedou jen další 4 lidé 

a 2 delegáti. Daleká cesta se tak snášela v téměř 
prázdném autobuse výborně.

Francouzská riviéra se nám od prvního okamžiku 
předvedla jako v katalogu. Čekalo na nás azurové moře 
i nebe a my jsme navlékli kraťasy a vydali se prozkoumat 
ulice Monackého knížectví. Prošli jsme památky, celou 
závodní dráhu, zhlédli zástup honosných jachet 
a zabrouzdali do fan zóny plné stánků, krásných žen 
a pokochali se vystavenými formulemi.

Day off od Monaka připadl na sobotu, kdy jsme využili 
pálícího slunce a 30 stupňů na teploměru a vyjeli jsme 

odměna za věrnost24 magazín eDéčkovíce na edecko.com

O květnový zájezd na Velkou cenu Monaka F1 
se soutěžilo před Vánoci. Výherci se stali dva zákazníci eD. 
Ti splnili obratové hladiny a zároveň se svým tipem 
nejvíce přiblížili správné odpovědi na zadanou soutěžní 
otázku vztahující se k počtu vyskladněných balíků 
ve skladech v Ostravě a Bratislavě. Český i slovenský 
výherce si s sebou mohli vzít doprovod a přidali se k nim 
jejich obchodníci. 

Obdobnou zážitkovou akci eD chystá spustit opět během 
podzimu. Nakupujte u nás, sledujte eD Shop a výhercem 
dalšího dobrodružství můžete být právě vy.

odměna za věrnost 25



produktový manažer představuje 27magazín eDéčko

H7 Night Breaker Gardenpole Mini LED svítidla 

Vynikající výkon, estetičnost, vysoká životnost. Tři základní 
pilíře, které světelné zdroje OSRAM dostaly na výsluní. 
Dnes tato high-tech společnost,  jakožto jeden 
z nejvýznamnějších globálních hráčů v oblasti osvětlování 
a lídr na trhu automobilového osvětlení, dodává své 

produkty předním automobilkám. Ať už vlastníte motorku, 
osobní automobil, náklaďák, či off-road, s velkou 
pravděpodobností v něm zanechal právě OSRAM svou 
stopu. Ostatně ji po světě zanechává již více než 110 let.

Inovátor určující cestu vývoje automobilového osvětlení

LYNX ECLOT GAMING

Zapojte se nákupem PC 
ECLOT GAMING do komunity 
e-sportu a získejte dres, 
v němž reprezentují značku 
profi hráči, nebo si jej hoďte 
do košíku ihned na eD Shopu.

ECLOT LYNX

Cenově dostupná sestava nesoucí jméno e-sportového 
týmu ECLOT LYNX. Vleze se do rozpočtu 20 tisíc korun 
a bonusem k ní je zdarma voucher na hry a aplikace.

Příběh značky se začal psát v roce 2000, kdy se na trhu 
poprvé objevil stolní počítač LYNX. Desktop, kterému 
se za pouhých 8 let podařilo dostat na špičku 
v prodaných kusech mezi českými výrobci. Úspěchy 
značka zaznamenává dál. V současnosti 46 % prodaných 

PC z portfolia eD dělá právě LYNX, jenž se poslední dobou 
stále více orientuje na propojení s gamingem. Nejnovější 
spoluprací je navázání partnerství s e-sportovou herní 
organizací ECLOT GAMING, a proto nyní na trh přichází 
speciální edice herního počítače.

Český herní počítač nyní dobývá e-sport

„LYNX ECLOT GAMING je velmi dostupný, ale přesto výkonný 
počítač pro začínající hráče, který přibližuje e-sport širšímu publiku.“

Michal Útrata ‒ produktový manažer

 „Viac než polovica osobných áut, ktoré sa ročne na celom 
svete vyrobia, sú vybavené svetelnými zdrojmi OSRAM.“

Anton Husovský ‒ asistent nákupu t: +420 597 444 215 I e: ahusovsky@edsystem.cz 

t: +420 724 611 524 | e: mutrata@edsystem.cz

55W bílá halogenová autožárovka. 
Jeden z automotive produktů, 
který je ideální pro dědu do fabky.

Dekorativní zahradní LED sloupky 
dokazující, že OSRAM umí být 
i smart. Ovládnete je přes appku 
a nabízí i možnost měnit barevnou 
teplotu.

produktový manažer představuje26 více na edecko.com

Mobil RG850

Hrdina průmyslu 4.0 s dlouhou 
životností baterie. V jádru mu bije 
Android 8 Oreo a bez problémů 
zvládne až na 60 minut zadržet 
dech v hloubce vody až do 1,2 m.

Tablet RG910

Celosvětově první odolný telefon 
s úhlopříčkou 18:9. Rezistentní elegán 
a parťák pro práci i outdoor s tenkým 
tělem a „edge to edge“ technologií 
displeje.

Je tomu již více než 10 let, co na trh odolných zařízení 
pronikl RugGear. Značka mobilních telefonů a tabletů 
stvořených do těch nejnáročnějších podmínek, pro kterou 
jsou inovace a odolnost součástí její DNA a která vyvíjí 
každý model pomocí nejkvalitnějších materiálů a tak, aby 
se nestal součástí davu. RugGear je ideálním parťákem, 

jenž se nezalekne pádů, vody, prachu a dalších nástrah 
tvrdého pracovního prostředí.  Vývojáři zároveň 
neopomněli fakt, že po práci přichází zábava, a tak jsou 
produkty RugGear dobře připraveny i na ni.

Nováček v portfoliu, který se jen tak nerozsype

XJ-V100W

Opomenout nesmíme ani kalkulačky, 
které jsou v naší nabídce již nějaký ten 
pátek. Tahle patří mezi první s vědeckými 
funkcemi, které mají české menu.

FX 82 CEX

Tento kousek je 
mainstreamem mezi Casio 
projektory. Jeho největšími 
přednostmi je vynikající zobrazování 
barev a inteligentní ovládání jasu.

Casio už dávno nejsou jen hodinky či kalkulačky. Jedna 
z nejúspěšnějších světových značek nyní proniká na trh 
s projektory vyvíjenými i vyráběnými přímo v Japonsku. 
Ty jsou v jejím podání naprostým unikátem. Vybavila 
je totiž takzvaným hybridním zdrojem světla a stala se tak 
jediným výrobcem nabízejícím projektory výhradně 

se světelným zdrojem laser/LED. Ruku v ruce s touto 
zobrazovací technologií jde živostnost 20 tisíc hodin, a to 
i v nejnižší třídě produktů. Mix těchto parametrů tak přináší 
hospodárné a zároveň výkonné produkty s nízkými 
náklady na provoz.

Japonská kvalita šetrná k přírodě

„Srdce ochránců přírody navíc u Casio projektorů zaplesá nad globální 
certifikací oceňující udržitelnost IT produktů TCO Certifield.“

Milan Klobušiak ‒ produktový manažer t: +420 597 444 229 | e: mklobusiak@edsystem.cz

„RugGear je čerstvou novinkou v našem portfoliu, do kterého 
přináší precizní německý design a vynikající kvalitu.“

Tomáš Glomb ‒ produktový manažer t: +420 724 338 888 | e: tglomb@edsystem.cz




