milníky

Co chceš, to můžeš
aneb Příběh
jedné značky
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a startovní čáře roku 1992 stáli mnozí: první internetové
připojení v České republice, bulvární éru startoval deník
Blesk, mohli jsme začít vybírat hotovost z online bankomatů, do Česka vtrhl americký řetězec s rychlým občerstvením
McDonalds, režisérka Věra Chytilová natočila kultovní snímek
Dědictví aneb Kurvahošigutentag, Česká národní rada schválila
novou Ústavu České republiky a Bill Clinton se stal americkým
prezidentem. A také vznikla TeSCOMa.
Celá řada světových společností platí kreativní agentury, aby jim
vytvořily „příběh značky“ na míru. Tescoma takový příběh má,
je silný a opravdový a sahá mnohem hlouběji, než je historie
samotné Tescomy. A točí se kolem… hudby.
Jiří Vaculík, Petr Chmela a jejich přátelé se chtěli realizovat,
hrát, tvořit a tak několik let před sametovou revolucí vznikla

hudební skupina Symfonik Rumpál. Pár let po revoluci se cesta
muzikantů začala ubírat jiným směrem a činnost kapely byla
přerušena. Než se na scéně skupina Rumpál znovu objevila,
zvládli Jiří s Petrem založit společnost Tescoma. Historicky
prvním produktem pod značkou Tescoma na českém trhu byl
spořič vody. Ostatně, v sortimentu jej najdeme dodnes, i když
v mnohem sofistikovanější podobě. Způsob prodeje si nezadal
se stánkovým, podomním, či burzovním, již od začátku si však
Jiří s Petrem uvědomovali, že praktickou ukázku nic nenahradí.
Ke slovu přišla improvizovaná pojízdná kuchyňská linka se zabudovaným dřezem a zákazníci přicházeli častěji a vraceli se..
Takhle to doopravdy bylo. Úspěch nepřišel jen tak a nebyl sám.
Ale trvá už dvacet let. Recept na úspěch, ptáte se?
To už je ale jiný příběh…
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*1992

1993

■ Ve Zlíně vzniká nová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku
pod názvem Tescoma.



První produktový katalog Tescoma

■ Prvotním prodejním artiklem firmy jsou spořiče vody - perlátory.
Díky unikátnímu pojetí prodeje s praktickými ukázkami funkčnosti
je jejich popularita v ČR brzy tak vysoká, že Tescoma má už po prvních měsících podnikání rázně vykročeno na rostoucí domácí trh.
■ Poprvé se účastníme Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží
DOMO v Brně, kde vystavujeme na ploše 9 m2.
■ Otevíráme první zahraniční pobočku na Slovensku.
■ Významně rozšiřujeme sortiment, budujeme vozový park.



První stánek na veletrhu DOMO na Brněnském výstavišti, s plochou 9 m2

n
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1994
■ Rozjíždíme exkluzivní zakázkovou výrobu domácích kuchyňských potřeb vyráběných
a prodávaných pod značkou Tescoma.
■ Sortiment je obohacen o produkci elektrospotřebičů, především ventilátorů a konvektorů.
■ Na Mezinárodním veletrhu spotřebního zboží DOMO v Brně získáváme 1. cenu za design
expozice. Ostatně veletrhy DOMO se každoročně staly důležitou obchodně
marketingovou aktivitou společnosti.



Tescoma byla první společnost, která oficiálně
dodávala ventilátory na československý trh



Helena Růžičková - první tvář Tescomy, se kterou
natočil první TV reklamu na celonerezové
nádobí a konvice režisér Steve Lichtag
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První sklad ve Vonoklasech

1995 ± 1996
■ Ve Vonoklasech u Prahy zřizujeme první sklad pro zásobování regionu Čechy.
■ První západoevropskou zahraniční pobočkou se v tomto roce stala společnost
Tescoma s.r.l. v Itálii. Tradice italské a středomořské kuchyně ovlivňuje významnou
měrou sortiment kuchyňských potřeb Tescoma.
■ Kupujeme, renovujeme a do provozu uvádíme první vlastní sídlo společnosti
s nadčasovou vzorkovnou na ulici Dlouhé ve Zlíně.
■ Začínáme spolupráci s prvním designérem.



Budova prvního sídla
společnosti ve Zlíně



První celosortimentní
produktový katalog



Moderní
nadčasová
vzorkovna
ve Zlíně



První reklamní
slogan na
termosce



Zahraniční
pobočka Tescoma
s.r.l. v Itálii
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Ukázka vozového parku

1997
■ Pořizujeme a renovujeme vlastní skladový areál na ploše 2,5 ha ve Zlíně -Příluku.
■ Z původního „sdružení podnikatelů“ se firma Tescoma transformuje ve „společnost s ručením omezeným“.
■ Otevíráme další zahraniční pobočku v Polsku.
■ Ve filmovém dokumentu prezentuje Eva Pilarová vaření v luxusním nerezovém nádobí Luxury Top.





Nové prostory
skladového areálu
Tescoma ve Zlíně
Netradiční show byla
součástí prezentací
firmy na brněnských
výstavách a veletrzích
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1998
■ Spouštíme masivní televizní a printovou kampaň na značku Tescoma,
kterou uvádíme v život nový slogan „Tescoma to má!“ užívaný dodnes.
■ Sortiment kuchyňských potřeb značky Tescoma dostává svůj prostor
v prodejních odděleních sítí Interkontakt, pokračuje spolupráce
se zásilkovým obchodem Horizont a společností Magnet.
■ Vydáváme první publikaci pro podporu prodeje „Sortiment pod lupou“,
která se s dalšími aktualizovanými vydáními stává zákaznickým bestsellerem.
■ Potřeba jednotného vizuálního stylu přestaveb a budování značkových prodejen
dala vzniknout příručce „Moderní způsob prodeje“.
■ Do prostor nadčasové vzorkovny zveme a v přátelské atmosféře odborně
školíme personál prodejen o zboží značky Tescoma.



Režisérem televizní reklamy
je Jan Hřebejk



Významná publikace určená pro koncového
zákazníka, doplněná o minikuchařku
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1999
■ Budujeme nové a velkoryse pojaté skladové a obchodní centrum pro Prahu
a Čechy situované u D1.
■ Byli jsme jednou z mála firem ze zemí střední a východní Evropy, která se aktivně
účastnila Mezinárodního veletrhu spotřebního zboží a designu ve Frankfurtu.
■ Průzkum agentury Sofres Factum uvádí, že znalost značky Tescoma
se u žen zvýšila z 55 % na 80 % především díky reklamní kampani.



Pozvánky na obchodně marketingové
aktivity společnosti
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2000
■ Společně s TV Prima se stáváme spoluproducentem prvního televizního kulinářského pořadu
„Tescoma Prima vařečka“. Oblíbený herec a šéfkuchař Ivan Vodochodský je tváří Tescomy.
■ Posílili jsme obchodní pozice v tuzemsku i zahraničí. V České republice a na Slovensku
získává Tescoma dominantní postavení.
■ Byl ukončen prodej výrobků z řady elektro, Tescoma se rozhodla jít cestou
vlastního vývoje a výroby produktů pro vybavení kuchyní.
■ Tescoma s.r.l. v Itálii plní funkci exportního centra pro světový trh.
■ Otevíráme další zahraniční pobočky v Rusku a na Ukrajině.



Divácky oblíbená první kuchařská show
na TV Prima
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2001
■ Zakládáme a slavnostně otevíráme Design centrum Tescoma ve Zlíně. Moderní a technologicky perfektně vybavené
design centrum se stává střediskem vlastního firemního vývoje a původního designu našich výrobků.
■ Vývojové a desing centrum je vybaveno špičkovou technologií a softwarem včetně 3-D tiskárny, umožňující
rychlou a ekonomickou výrobu prototypů pro testování a ověřování v procesu vývoje nových výrobků.
■ Důležitým prvkem podpory prodeje jsou vlastní obchodní zařízení speciálně určená k prezentaci
a prodeji výrobků s logem Tescoma.
■ Implementujeme nový informační systém, který zastřešuje a podporuje veškeré firemní procesy.



Práci designérů zjednodušuje
a urychluje výroba prototypů
výrobků přímo v design
centru Tescoma
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2002 ± 2003



Tescoma se
stává generálním
partnerem FC
Tescoma Zlín

■ Důstojnou oslavou desetileté existence společnosti Tescoma je dokončení logistického a vývojového centra
Tescoma WORLD a jeho slavnostní uvedení do provozu. Logistické centrum plynule zajišťuje reexport
do partnerských poboček Tescoma ve světě (Itálie, Slovensko, Polsko, Rusko, Ukrajina, Španělsko, Portugalsko...).
Také dynamicky se rozvíjející design centrum nachází ultramoderní zázemí v prostorách nového centra Tescoma WORLD.
■ Architektonická dominanta logistického centra Tescoma WORLD získává bezprostředně po svém otevření
titul Stavba roku Zlínského kraje.
■ Stáváme se generálním partnerem prvoligového fotbalového klubu FC Tescoma Zlín, který město Zlín a značku
Tescoma reprezentuje v nejvyšší národní fotbalové lize a v evropských pohárových soutěžích.
■ Otevíráme další zahraniční pobočku ve Španělsku.

 Podnikatelská legenda
Tomáš Baťa jr. pokřtil
poklepem na hrnec
stavbu nového centra
Tescoma WORLD
ve Zlíně

 Pobočka
na Slovensku

 Pobočka
V Rusku



Pobočka
ve Španělsku
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2004
■ Získáváme mezinárodní cenu DESIGN PRESTIGE za výrazné a důsledné využití designu jako strategického
nástroje dynamického rozvoje firmy. Tato cena byla společnosti Tescoma udělena za soustavnou kultivaci
designu celého svého výrobního programu, který je charakteristickým rysem identity výrobce.
■ V celostátní designérské soutěži získáváme prestižní cenu Vynikající výrobek roku.
■ Otevíráme další zahraniční pobočku v Portugalsku.
■ V tržbách překračujeme 1 miliardu korun.
■ Pro zdůraznění novinek v nabídce začínáme používat speciální mobilní prodejní zařízení POS.
■ Reklamní akce jsou podpořeny aktivitami pojízdné „Prima Vařečky“ a promo týmy.



Zřizujeme pobočku Tescoma
v Portugalsku



Otevírák DUOPENER
Design roku 2004
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2005
■ Zahajujeme provoz moderní zkušební laboratoře pro vývoj a kontrolu kvality kuchyňských potřeb.
■ Zavádíme systém řízení jakosti podle ISO 9001 a environmentálního managementu podle ISO 14001.
■ Pokračuje spolupráce s designérskými školami.
■ Vydáváme první číslo Tescoma magazínu.



Certifikovaná laboratoř v Logistickém
centru Tescoma World ve Zlíně



Jiřina Bohdalová na obálce
prvního Tescoma magazínu
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2006
■ Získáváme prestižní cenu VYNIKAJÍCÍ DESIGN v celostátní soutěži Vynikající výrobek roku.
■ Získáváme akreditaci ČIA (Český institut pro akreditaci) na vybrané zkoušky zdravotní nezávadnosti výrobků.
■ Otevíráme firemní sportovně-relaxační centrum pro zaměstnance, rodinné příslušníky a obchodní partnery firmy.
■ Podporujeme automobilového závodníka Romana Krestu v soutěži Barum rallye.

Firemní sportovně-relaxační centrum pro zaměstnance,
rodinné příslušníky a obchodní partnery společnosti
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2007
■ Slavíme 15. výročí založení firmy.
■ Společnosti Tescoma, s. r. o., je udělen CERTIFIKÁT VÝJIMEČNOSTI platný pro vývoj,
design a prodej značkových kuchyňských potřeb.
■ Účastníme se projektu CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK pořádaného společností TÜV CZ.
Všechny výrobky Tescoma jsou opatřeny mezinárodně uznávanou značkou kvality TÜV.





Tescoma je držitelem Certifikátu výjimečnosti



Organizujeme
úspěšnou
spotřebitelskou
soutěž „S chutí
do světa“

Tescoma slaví 15. výročí
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2008
■ Zahajujeme 2. etapu výstavby logistického centra Tescoma WORLD. Výstavbou nové skladové haly rozšiřujeme
kapacitu skladovacích prostor v samotné centrále firmy ve Zlíně na 30 tisíc paletových míst.
■ Tescoma vystavuje na významných světových expozicích – Itálie Macef Milano, Španělsko Eurobrico Valencia,
Intergift Madrid, Portugalsko Ceranor Porto, Ukrajina Primus Ambiente Kyjev,
Rusko Household Expo Moskva, Německo Ambiente Frankfurt.
■ První Prodejní centrum Tescoma na Moravě má sídlo v Dlouhé ulici ve Zlíně.
■ Otevíráme prostory netradičních obchodních prezentací značky Tescoma - Divadlo v Žitné v Praze.
■ Tescoma se stává generálním partnerem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně,
hudbou je inspirovaný i nový firemní vizuál Symfonie chutí.
■ Podporujeme Krajskou nemocnici T. Bati, a. s. ve Zlíně.



První PC Tescoma na
ulici Dlouhá ve Zlíně



Vizuál symfonie chutí



Kongresové centrum
Zlín poskytuje zázemí pro
nové sídlo Filharmonie
Bohuslava Martinů
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2009



■ Dokončujeme 2. etapu výstavby logistického centra
Tescoma WORLD ve Zlíně.
■ Ve spolupráci s Národní galerií ČR v Praze pořádáme ve Veletržním paláci v Praze exkluzivní profilovou výstavu průmyslového designu značky Tescoma nazvanou design_stage.
■ Tescoma se vrací na televizní obrazovky – každý všední den
mohou diváci sledovat nový pořad o vaření Tescoma s chutí, který v dopoledních hodinách vysílá TV Nova.
■ Otevíráme první Prodejní centrum Tescoma v Žitné ulici
v Praze, v jednotném pojetí typickém pro všechna další
prodejní centra, která budou v příštích letech vznikat.

Prodejní centrum Tescoma
v Žitné ulici v Praze

■ Na hlavním dálničním tahu do Milána vyrostlo Logistické
centrum společnosti Tescoma na ploše 5500 m2, které zajišťuje distribuci zboží pro více než 2OO obchodních míst v Itálii.
V současné době se chystá její rozšíření o dalších 6300 m2.
■ Spolupracujeme s významným představitelem moderního
sociálního podnikání v ČR, společností Ergotep, která vytváří
pracovní podmínky a prostředí pro osoby zdravotně znevýhodněné. Její zaměstnanci pracují také pro e-shop Tescoma.



Nová italská pobočka v Brescii



Výstava průmyslového designu značky Tescoma
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2010
■ Stáváme se jedním z dominantních vystavovatelů největšího
světového veletrhu spotřebního zboží AMBIENTE 2010,
který hostí německý Frankfurt nad Mohanem. Společnost
Tescoma triumfuje s rozkládací dřevěnou podložkou ONLINE.
Porota oceňuje vtipné a originální provedení a právem tak
uděluje prestižní ocenění DesignPlus.
■ Vítězné tažení dřevěné podložky ONLINE pokračuje a v letním
měsíci získává další významné ocenění za kvalitu a design –
RedDot. Produkt značky Tescoma se tak řadí mezi výjimečné,
neboť obě ocenění v jednom roce dosud žádný český
výrobek nezískal.
■ Spolupráce naší společnosti s Charitou ČR na poli pomoci
potřebným byla oceněna Cenou Charity ČR za rozvoj
charitního díla.
■ Značkový e-shop společnosti Tescoma, provozovaný na adrese
eshop.tescoma.cz, získal certifikát kvalitního a bezproblémového internetového obchodu „APEK Certifikovaný obchod“
a „APEK Certifikovaný obchod ± Česká kvalita“. Oficiální
e-shop společnosti Tescoma taktéž doporučují i zákazníci, takže kromě výše zmíněných certifikátů nese moderní e-shop





Tescoma na Ambiente 2010

i punc „Ověřeno zákazníky“ od portálu Heureka.cz.
■ Tescoma se stala hlavním partnerem komunitního portálu
Vše o vaření, který naleznete na adrese www.vseovareni.cz.
■ Těsně před Vánocemi plní pulty všech dobrých knihkupectví
nová kuchařka Nejlepší recepty ± Tescoma s chutí. Ve spolupráci s TV Nova a Ottovým nakladatelstvím ji vydává společnost
Tescoma. Téměř tři stovky receptů, profesionální fotografie, tipy
a triky od známých osobností pořadu Tescoma s chutí – to je
novinka, která se záhy stává velmi prodávanou publikací.
■ Po celé České republice jsme otevřeli přes dvacet
Prodejních center Tescoma.
■ Patentujeme desítky novinkových výrobků s užitnou funkcí.
■ Originální produkty značky Tescoma se pravidelně objevují
v nejsledovanějších pořadech TV Nova a České televize.
Obrovský ohlas si na své konto připsaly zejména výrobky
vánoční kolekce 2010 a luxusní sada nerezového nádobí.
■ Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně natočila dokumentární film „Tescoma a Baťův
podnikatelský příklad“.

Dvojnásobně oceněná dřevěná podložka ONLINE
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2011
■ Mediální prezentace značky Tescoma výrazně posílila.
Od ledna expandovala do prostředí nejnavštěvovanější
sociální sítě Facebook, několikrát měsíčně prezentuje
své novinky v pořadu TV Nova Rady ptáka Loskutáka
a pronikla i do nejposlouchanějšího rádia IMPULS
s pořadem Premiéra dne.
■ Kuchařský pořad Tescoma s chutí, který se těší velké divácké
oblibě, a který vysílá TV Nova již dva roky, změnil moderátorku.
Rusovlásku Markétu Hrubešovou nahradila energická
brunetka Adéla Gondíková.
■ Tescoma se účastní velkého charitativního projektu
Cesty k lidem, který ve spolupráci se společností
Globus organizuje Konto BARIÉRY. Akce skončila velmi

Největší Prodejní centrum Tescoma v České republice
v brněnské Olympii, které je jedním z více než padesáti
prodejních center Tescoma na území Česka a Slovenska

úspěšně, na nákup 16 speciálně upravených vozů
se vybralo téměř 11 milionů korun.
■ Emanuele Ridi doporučuje Tescomu! Česká značka vstupuje do médií s novou tváří – italským kuchařem Emanuelem Ridim. Charizmatický Ital se od dubna stává součástí
téměř všech promo materiálů a jeho výrazná a všem známá
tvář se záhy objeví na obalech nových produktových linií.
■ Koncem dubna otevíráme Prodejní centrum Tescoma
v Praze na Chodově. Typizovaná prodejna výhradně se
sortimentem značky Tescoma se stává součástí obchodně-společenského komplexu – Centra Chodov.
■ Tescoma magazín boduje v prestižní soutěži o nejlepší
firemní publikaci ± Zlatý středník 2010.
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Ukázka z televizního
pořadu Tescoma s chutí

Pavel Šporcl a Emanuele Ridi na
slavnostním křtu Symfonie chutí

■ Symfonie chutí. Nejvýraznější mladý český houslista
Pavel Šporcl se stal kmotrem nové linie produktů
Tescoma. Ty byly představeny netradičním způsobem
v Divadle Žitná a jako dárek dostaly „symfonii“
psanou na míru v interpretaci samotného Pavla Šporcla.
■ Největší prodejní centrum Tescoma otevíráme
v nejnavštěvovanějším nákupním a zábavním komplexu
Moravy, v Olympii Brno.
■ Tescoma vás vítá ve 22. století! Za pouhé tři měsíce vyrostl v logistickém centru Tescoma ve Zlíně multimediální
showroom s technickými vymoženostmi 22. století. Interiér
ultramoderního showroomu odpovídá konceptu elitních
prodejních center Tescoma. Probíhají zde mimo jiné pravi-

delná školení o nových produktech, které jsou
online přenášena do dalších poboček Tescomy.
■ Společnost Tescoma prodlužuje generální partnerství
s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně o další tři roky.
■ Tescoma spouští ve vybraných prodejních centrech nový
Věrnostní program. Věrní zákazníci mohou využívat
okamžitých slev i zajímavých akcí. Za nákup v minimální
hodnotě 250 Kč obdrží zákazník věrnostní kartičku
a klíčenku s nepřehlédnutelným motivem komunikačního
symbolu společnosti.
■ Postupně jsme otevřeli plnosortimentní Prodejní centra
Tescoma ve světě (např. v Miláně, Madridu a Kyjevě).
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milníky

Přijďte nás navštívit, jsme tady pro vás!

2012



Nová multimediální vzorkovna a školicí centrum ve Zlíně

■ Značka Tescoma klade absolutní důraz na prezentaci produktových novinek a vychytávek. S měsíčním
předstihem informuje své zákazníky jak na webových stránkách společnosti, tak na eshopu Tescoma.
■ Tescoma vystavuje na ploše přes 300 m2 na největším evropském veletrhu spotřebního zboží AMBIENTE 2012
ve Frankfurtu nad Mohanem. Představuje svěží expozici, která je oslavou dvacátého výročí založení značky.
■ Jako generální partner zahajujeme novou divadelní sezónu Městského divadla Zlín.
■ Tescoma získala ocenění Obchodník roku 2011 v kategorii Specializovaný obchod.
■ Pokračujeme v tradici Dnů otevřených dveří, konaných v letním období
pro obchodní partnery a klíčové zákazníky.

V roce 2012 Tescoma na trh uvádí přes 300 nových
výrobků vyvinutých ve vlastním vývojovém
a design centru ve Zlíně.



Webová prezentace vždy aktuálně
upozorňuje na novinky uváděné na trh
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