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AČN VYDALA TISKOVOU ZPRÁVU KE KRACHU MT NÁBYTEK
13.4. vydala AČN tiskovou zprávu k informaci, že největší
tuzemský e-shop s nábytkem MT-nábytek je v insolvenci. AČN
doporučuje nakupovat nábytek z prověřených zdrojů. Seznam
prověřených firem, které se na trhu chovají odpovědně je na
www.nabytek-jistota.cz . I ten nejlevnější nábytek musí
splňovat kvalitativní parametry dané zákonem.
AČN zmiňuje, že e-shop MT-nábytek bojoval na trhu svými nízkými
cenami. Postupoval tak, aby jej internetové vyhledávače
vyhodnotily na prvním a nejlevnějším místě.
Zákazníci často nedomýšlí, že s nábytkem, který si kupují, budou
přicházet do styku po mnoho let, někdy i desetiletí. Zákazník by
neměl zapomínat, že bude nábytek řadu let užívat. Bude v přímém
kontaktu s ním. Bude na něm spát, sedět… Bude dýchat vzduch v
místnosti, kde se tento nábytek nachází… A to ať doma nebo v
kanceláři. AČN doporučuje se vždy s nábytkem důkladně
seznámit. AČN doporučuje nakupovat nábytek z prověřených
zdrojů. Seznam prověřených firem, které se na trhu chovají
odpovědně je na www.nabytek-jistota.cz . Dalším vodítkem při
výběru je státem garantovaný systém, třetí stranou ověřené kvality
„Česká kvalita“ www.ceska-kvalita-nabytek.cz .
Zákazník by si ovšem měl být vědom i svých práv, a to sice, že i
ten nejlevnější nábytek musí splňovat bezpečnostní a kvalitativní
nařízení stanovené zákonem. K tiskové zprávě se vyjádřil
tajemník AČN i v hlavních zprávách TV NOVA v sobotu 15.4.
PROBĚHLA VALNÁ HROMADA AČN
Mezi nejdůležitější body řešené na valné hromadě bylo:
schválení výroční zprávy za rok 2016, statistická zpráva o
stavu výroby a trhu s nábytkem v České republice, návrh
plánu činnosti AČN pro období 2017/2018, vstup AČN do
Hospodářské komory ČR, odsouhlasen návrh rozpočtu AČN
pro rok 2017, diskuse a schválení plánu činnosti v příštím
období, schválení návrhu rozpočtu AČN pro rok 2017, For
Furniture 2017, hodnocení veletrhu nábytku a interiérů .
Představenstvo odsouhlasilo vstup AČN do Hospodářské komory
ČR (HK). Na valné hromadě byla představena struktura HK.
Představeny odborné sekce. Proběhla diskuse o zapojení a cílech
členství.
Šířeji byla diskutována problematika požadavku AČN na zavedení
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certifikace FSC v Lesích České republiky. Téma PEFC x FSC, je
problém zatěžující v současné době dodavatele IKEA.
Konstatována současná situace: pokles mezinárodního obchodu,
obecně pokles míry globalizace, téměř 300 kontajnerových lodí v
loňském roce sešrotováno, krach přepravních společností, nárůst
protekcionářských opatření, oslabení WTO.
Diskutovaným bodem plánu činnosti byly změny v ocenění
NÁBYTEK ROKU. Osvědčilo se zpoplatnění pro nečleny. AČN
uvažuje o zvýšení částky. Zatím není rozhodnuta výše pro příští
rok, ale uvažujeme o částce mezi 2.000 až 5.000 Kč. Chystáme
zlepšení marketingu akce. Více zapojit sociální média, konkrétně
Linked in a Facebook, využití současného twitterového účtu.
Předpokládáme zveřejnění většího počtu nominací. Výstupem
akce by mělo být tištěné médium. Distribuce je zatím otázkou,
stejně tak náklad, pravděpodobně využijeme možnost distribuce na
veletrzích, dále přílohy vybraných časopisů. Pokusíme se získat
nové partnery. Chceme nabídnout větší zviditelnění, oproti tomu
bude potřeba požadovat vyšší cenové částky než je tomu nyní.
Ocenění bude mít mediální partnery (ideálně některá z TV).
Současnou hodnotitelskou komisi uvažujeme rozšířit.
Dále zazněla kritika nefunkčnosti státních organizací, jako MPO a
CzechTrade. AČN nedostatky shrnuje ve čtyřech bodech: Chybí
státní koncepce podpory oboru, chybí státní koncepce podpory
exportu, nedostatečná státní podpora kvality, nedostatečná státní
podpora původu výroby.
Podána informace o připravovaném ocenění INVESTICE ROKU v
nábytkářském průmyslu. Členové AČN budou osloveni s dotazem,
zda mají zájem, aby AČN nějakým způsobem podpořila dodávky
nábytku do řetězců?
21.4. ZASLÁNA INFORMACE O ZÁJEZDU NA VELETRH
Členům zaslána informace o zájezdu do Hannoveru.
Výstava zpracování dřeva a lesního hospodářství LIGNA
Hannover 21.5.-23.5.2017, busem z Brna, Prahy a Plzně v
termínu 21.5.-23.5.2017. Organizuje a pořádá Alka-Tour
Brno, s.r.o., Ing. Karel Sedlák, Masarykova 31, 602 00 Brno
tel. 602 535 189; alkatour@volny.cz; www.alkatour.cz 2017:
21.5.-2.5.(Ne-Út), CENA: 4.400 Kč.
V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI:
Své novinky v dubnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“
představily tyto společnosti s produkty:
V e-letteru naleznete:
RIM CZ MÁ RED DOT!
ČTYŘI NOVINKY OD TONu V MILÁNĚ!
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JELÍNEK JE BLÍŽE K PŘÍRODĚ – OCENĚN BIO NÁBYTEK OD
JELÍNKA
AHORN PŘEDSTAVUJE NOVINKU – LEVITUJÍCÍ POSTEL
LB BOHEMIA NA VELETRZÍCH
PROFIL NÁBYTEK VYBAVIL KLIENTSKÉ CENTRUM
VIRTUÁLNÍ MĚNY BITCOIN
ARBYD CZ VYBAVILI VZOROVÝ DŮM V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“
naleznete na www.nabytek-jistota.cz .
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řipomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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