Spolumajitelé hornosušské firmy Vento Bohemia říkají:

ČESKÁ KOSMETIKA
má ve světě své místo
Horní Suchá ‒ S kosmetickými a drogistickými výrobky
vyráží Ladislav Audy a Pavla
Delongová, spolumajitelé velkoobchodu a výrobny Vento
Bohemia v Horní Suché na
Karvinsku, na specializované
výstavy napříč celou Evropou.
Přesné požadavky na tento
druh zboží se podle nich stát
od státu mění, kvalitní kosmetika je však nestárnoucím
evergreenem.
„Přednost kvalitě před nižší cenou dnes dává při koupi
kosmetiky a drogerie už i český trh a zdejší zákazníci. Tohoto ,směru na kvalitu‘ se již
dlouhá léta držíme také v naší
firmě, a pomáháme tak formovat konkurenceschopnou
budoucnost české kosmetiky
v celosvětovém měřítku,“ vysvětluje Ladislav Audy, jehož
firma zaměřená na výrobu,
prodej a distribuci drogistického a kosmetického zboží působí na trhu již 20 let.
Prášky, mýdla, šampony...
„V počátcích se naše společnost zaměřovala výhradně na
distribuci zprostředkovaných
produktů, postupem času
jsme však vsadili na vlastní recepturu a pustili se i do výroby.
Dnes už naším bohatým sortimentem zásobujeme domácnosti po celé České i Slovenské
republice,“ doplňuje spolumajitelka Pavla Delongová s tím,
že v současné době vyrábí
firma Vento Bohemia několik
produktových řad kosmetických a drogistických výrobků,
mezi jinými i značky Softline,
Go&Go, Beauty line či značku
Dr. House.
„Pod značkou DR. HOUSE se
skrývají především účinné prací gely, značka BEAUTY LINE
se zase zaměřuje na vlasové
šampony, tekutá mýdla, spr-

chové gely a kosmetiku pro
děti, v rámci které se snažíme
podporovat české know-how.
Na obalech výrobků se proto
objevují výhradně české pohádky, na které máme zakoupené licence,“ přibližuje politiku hornosušské firmy Vento
Bohemia Audy.
Dr. House – doktor
domácnosti
Jednou ze stěžejních produktových řad společnosti
je pak podle něj zmiňovaná
značka Dr. House (v překladu
doktor domova), která nemá
nic společného s televizním
seriálem, ale s čistotou domácnosti.
„Přáli jsme si vytvořit značku
poctivých a kvalitních čisticích
prostředků pro český i světový
trh, která by byla spojená s domovem. Proto název Dr. House. V českém jazyce bohužel
podobný jednoduchý výraz
neexistuje, proto jsme vsadili
na angličtinu. A i když naši zákazníci už vědí, co se pod tímto názvem skrývá, někteří se
nás ještě stále ptají, jestli mají
výrobky něco společného se
stejnojmenným televizním seriálem,“ říká s úsměvem Audy.
„Bez nadsázky mohu říct, že
s naším ,doktorem‘ dokážou
lidé vyčistit opravdu celý dům
– od koupelen po nejzapadlejší půdní okýnko. Díky postupnému rozšiřování dnes totiž v
rámci značky vyrábíme čisticí
prostředky na podlahy, kuchyně, toalety, okna, koupelny,
včetně prostředků na nádobí,
pracích prášků či gelů,“ doplňuje spolumajitel firmy.
Reakce zákazníků z první
ruky
Při výrobě kosmetiky a drogerie však podle něj nelze
usnout takříkajíc „na vavří-

nech“. Je třeba neustále zlepšovat skladbu receptury, a co
je nejdůležitější: reagovat na
podněty zákazníků.
„Jelikož naši obchodníci projíždějí obchody napříč celou
republikou, dostává se k nám
odezva od zákazníků doslova
z první ruky. Tohle je nejlepší
vazba, jakou si každý výrobce
může přát. Nejde vše řešit jen
na velkých marketingových
úrovních – člověk musí do
svého podniku dát i srdce. A
to není žádné klišé,“ vysvětluje
Audy s tím, že cílem hornosušské společnosti Vento Bohe-

mia je bezpochyby spokojený
zákazník, který se k výrobkům
rád vrací.
„Kromě českých zákazníků
vyrážíme spolu s výrobky i na
největší světové výstavy napříč Evropou. Mezi nimi i na
speciální výstavu do italské
Boloně, na výstavu soukromých značek do Amsterdamu
či do Kolína, kde všude nejenže předvádíme naše produkty, ale čerpáme inspiraci a
sledujeme, jakým směrem se
světová a s ní už i česká kvalitní kosmetika ubírá,“ uzavírají
majitelé.

