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/9/ září 2014 
 
 

INFOSTÁNEK AČN – „JAK KOUPIT KVALITNĚ“ - NA FOR INTERIOR  

 
Již za několik dní se otevře výstava FOR INTERIOR, která 
bude probíhat v termínu 25. – 28.9.2014 v Praze 
Letňanech. AČN zde bude mít infostánek, zaměřený na 
podporu nekomerčního vyhledávače prověřených 
nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz a značky 
Česká kvalita - Nábytek. Na stánku budou vystaveny 
vzorky kůží, dýhy, kování, PUR pěny atd. na podporu 
informovanosti návštěvníků a potenciálních zákazníků.  
 
Informační stánek na výstavě FOR INTERIOR bude pilotním 
projektem. Pokud se koncept osvědčí, bude AČN pokračovat 
v realizaci takovýchto stánků i na dalších prestižních 
výstavách. Na stánku bude po celou dobu přítomen odborník 
z oblasti nábytku. Realizace infostánku bude největší 
marketingovou aktivitou zaměřenou na podpora vyhledávače 
kvalitních a prověřených firem www.nabytek-jistota.cz u 
koncového zákazníka. Letáky a reklamní roll-upy již máme 
touto dobou nachystány, zbývá zprovoznit seznam designérů, 
aby byly stránky www.nabytek-jistota.cz plně funkční.  

 

 
 

 

 

 DISKUSNÍ SEMINÁŘ PRO VÝROBCE ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU   

 
25. září 2014 od 12 hodin, první den konání výstavy FOR 
INTERIOR V PVA EXPO PRAHA - Letňany v sále č.2, 
pořádá Asociace českých nábytkářů diskusní seminář 
určený pro výrobce čalouněného nábytku s názvem 
„OBCHODNÍ POMŮCKY PRO NASTAVENÍ 
INDIVIDUÁLNÍCH PARAMETRŮ ČALOUNĚNÉHO 
NÁBYTKU“.  
 
Cílem semináře je představit zařízení využívané 
zahraničními renomovanými společnostmi k lepší komunikaci 
se zákazníkem. Nábytek vyrobený na míru žádá náročný 
zákaznický segment. S takovýmito zákazníky je nutné 
adekvátně komunikovat. Představíme testovací křeslo 
německé společnosti ROLF BENZ, demonstrační metr výšky 
lůžka, elektronické měření výšky postavy atd. 
 
Smyslem je vyvolat diskusi, nakolik může být asociace 
v takovémto postupu užitečná. Příkladem může být německá 
asociace výrobců kuchyní AMK. Nezastupitelnou roli mohou 
sehrát organizátoři výstav, ale hlavní slovo budou mít 
nepochybně sami výrobci. 

   
 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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NA 25.9. PŘIPRAVUJEME TISKOVOU KONFERENCI AČN 

 
AČN bude pořádat tiskovou konferenci, kde budou 
představeny tři nejdůležitější tematické okruhy: Statistické 
údaje z oboru výroby nábytku, dále Infocentrum AČN ke 
kvalitě nábytku při výstavě FOR INTERIOR a otevření dalšího 
ročníku Ocenění NÁBYTEK ROKU 2015. 
 
Statistická data pochází od renomované společnosti, dlouhodobě 
se zabývající statistikami dřevařského a nábytkářského průmyslu, 
společnosti Apicon.  
 
Co se týče ocenění NÁBYTEK ROKU 2015, dochází k několika 
změnám. Jednak již NÁBYTEK ROKU není nazýván soutěží, ale 
oceněním. Další změnou je, že se zavádí poplatek za přihlášení 
výrobku pro nečleny AČN. 
 
Smyslem Infocentra AČN je poskytování informací jak vybírat 
kvalitní nábytek a na co si při výběru nábytku dát pozor… 

                         

 
 

 

 

DESIGN – SHAKER ČEKAJÍ ZMĚNY 

 
AČN se stane organizátorem diskusního fóra Design – Shaker 
při výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE.  
 
Práce na přípravě nové formy diskusního fóra nabírají obrátky. 
Připravuje se nové logo. Ale kromě nového loga je v běhu i 
příprava nové grafiky výstavní části věnované designu interiéru. 
Novinkou bude i předávání ocenění za vítězný výrobek NÁBYTEK 
ROKU 2015, které se v předchozích letech odehrávalo na 
společenském večeru veletrhů FOR HABITAT, kam spadají FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE. Nově bude ocenění předáváno na 
fóru Design – Shaker.  

                          

 
 

 
 

                 

 

 SEDAČKY VYRÁBĚNÉ NA MÍRU 

 
V nabídce vyhledávače www.nabytek-jistota.cz byla přidána 
nová položka, „nábytek vyráběný na míru“.   
 
Členové AČN byli osloveni, aby doplnili, zda se jejich společnost 
zabývá výrobou čalouněného nábytku na zakázku. Podle 
odpovědí byly na vyhledávači v řádu několika dnů prováděny 
úpravy. Pokud jste výrobci čalouněného nábytku na zakázku, 
dejte na vědomí tajemníkovi AČN. 
 

 

ČLENŮM AČN ZASLÁNA INFORMACE O VSTUPU NOVÉ KONKURENCE NA TRH ČR 

 
Zaslali jsme členům AČN informaci, kterou jsme obdrželi e-mailem a jejíž pravdivost jsme 
neověřovali. Na český trh se chystá vstoupit významná turecká výrobní společnost 
zaměřená na výrobu matrací a nábytku. 

 

http://www.nabytek-jistota.cz/
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ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY CZECHTRADE Z OBLASTI NÁBYTKU 

 
AČN zveřejnila několik nabídek spolupráce od zahraničních 
subjektů. Tyto poptávky jsou nyní na oficiálních stránkách AČN 
www.czechfurniture.com . 
 
Dánská architektonická společnost hledá pro svůj připravený projekt 
jednoduchá lůžka a dvojlůžka s mechanickým zvedacím zařízením.  
 
Firma (velkoobchod) z oblasti Ludwigsburg (DE) hledá výrobce 
nábytku z masivního dřeva.  
 
Jihokorejská společnost, která je výrobce a dovozce dřevěného 
nábytku pro hotely, rekreační resorty, restaurace, bary a kavárny, má 
zájem o dovoz dřevěných židlí, křesel, barových židlí a popř. rovněž 
lavic a stolů pro hotely, restaurace a kavárny.  
 
Brazilská firma má zájem o spolupráci s výrobci židlí. 
  

                 
 

 

25.8. ZASLÁNA INFORMACE K NAŘÍZENÍ O DŘEVU 

 
Předána informace o školení k Nařízení o dřevu, které se na podzim tohoto roku 
uskuteční na devíti místech po celé ČR pod patronací České lesnické společnosti 
(ČLS) ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a s 
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).  
 
Nařízení o dřevu se týká subjektů, které obchodují na území EU se dřevem a dřevařskými 
výrobky, musí tak splňovat určitá kritéria vymezená v příslušné legislativě, jak unijní, tak 
národní.  
Více informací viz: 
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=193:narizeniodreve
&catid=35:novinky&Itemid=152 . 

 

 

29.8. ZASLÁNA POZVÁNKA NA BILATERÁLNÍ JEDNÁNÍ 

 
Tchajwanská komora dovozců a vývozců a Ekonomická sekce Taipejské 
ekonomické a kulturní kanceláře v Praze Vás srdečně zvou k setkání s 54-člennou 
obchodní delegací z Tchaj-wanu. 
 
Bilaterální jednání se členy delegace se budou konat ve středu 15. října od 10 do 12 hodin 
v Hotelu Intercontinental, Pařížská 30, Praha 1, konferenční sály Klementinum a 
Belvedere. Členy delegace jsou zástupci firem z mnoha odvětví, např. chemický a 
farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, stavební materiály včetně dřeva, 
zemědělské produkty, plastikářský a textilní průmysl, vybavení domácnosti, drahé kovy, 
kancelářské potřeby, dovoz ovoce, ocelářské a hutní výrobky, papír, hnojiva, automobilový 
průmysl, nářadí a další. 
 

     
 
 
 

 
 

 

 

http://www.czechfurniture.com/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.  

 


