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Držitelé plakety Superbrands 2015
Carlson / Libor Čihák, ředitel Filson s.r.o.

ERSTE Factoring
Radmila Jakubová, předsedkyně představenstva 
& Ing. Karel Machytka, místopředseda představenstva

Freudenberg PPD  
Jana Rázgová, Brand Manager Kleenex  
& Jiří Krechler, Trade Marketing Manager – Vileda

OLMA / Jiří Berger, obchodní ředitel

DEDRA / František Černý, CEO

Pražská plynárenská / Mgr. Miroslav Vránek, tisk. mluvčí

Relax / Radim Ochman, Marketing Manager, Maspex

SCANquilt / Ivana Šachová, jednatelka

SEPHORA / Artur Garnczarek, General Manager pro ČR

Vega Tour / Miloš Capoušek, Executive Director
VÁHALA / Barbora Denková, Marketing  
& Ing. Ladislav Denk, jednatel

Na všech snímcích vlevo Mag. András 
Wiszkidenszky, Regional Director Super-
brands CEE, vpravo Mgr. Roman Sovják, 
Country Brand Director Czech Superbrands

Superbrands 2015:
ocenění s puncem kvality si odneslo 44 značek
SUPERSON – Superbrands osobnost roku 2015 patří do rukou hokejisty Jaromíra Jágra a kardiochirurga Jana Pirka.

Stává se již tradicí, že s příchodem podzimu 
nastávají žně nejen na poli zemědělském, 
ale také na poli oceňování značek. V České 
republice proběhly oslavy spojené s předá-
váním trofeje Superbrands některým nejvý-
znamnějším značkám na trhu v rámci gala-
večera Tribute Event již potřetí. V unikátním 
prostoru SaSaZu si kouzlo večera vychutnali 
významní manažeři reprezentující oceněné 
společnosti spolu se zástupci Superbrands, 
odborné poroty Brand Council a s novináři. 
Stejně jako loni proběhlo ocenění nejlep-
ších značek působících na našem trhu ve 
dvou kategoriích. Pečeť kvality Consumer 
Superbrands získalo 30 značek, v kategorii 
Business Superbrands se z trofeje radovalo 
12 značek.

Dostat se mezi nejvýznamnější značky 
Česka je běh na dlouho trať a vyžaduje správ-
nou kombinaci mnoha faktorů. V rámci 
třífázového výběrového procesu, kdy na po-
čátku stojí přes milion firem registrovaných 
v České republice, projdou sítem přísných 
kritérií opravdu jen ti nejlepší. Důležité slo-
vo při hodnocení mají Úřad průmyslového 
vlastnictví, společnost Bisnode (nominace 

na základě hospodářských výsledků), GfK 
(spotřebitelský průzkum) a odborná komise 
Brand Coucil tvořená profesionály z oblasti 
byznysu, marketingu, komunikace, médií 
a marketingového výzkumu. Hodnotícími 
kritérii jsou především známost, akceptace, 
inovace, prestiž a budování brandu. „Po-
kud je firma oceněna titulem Superbrands, 
znamená to pro ni důkaz, že se značka ubí-
rá správným směrem, říká Roman Sovják, 
ředitel programu Superbrands pro Českou 
republiku. 

Svou premiéru zažilo v letošním roce oce-
nění SUPERSON – Superbrands osobnost 
roku 2015 (udělené na základě výzkumu 
GfK mezi širokou veřejností). Jeho nosite-
li se stali dva srdcaři, hokejista Jaromír Jágr 
a kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
které lze vnímat nejen jako velké osobnosti, 
ale jejich jména již nabyla i statutu značky. 
„V oblasti profesionálního sportu je prezen-
tace osobnosti jako značky dnes již napros-
to úmyslnou součástí, ve světě medicíny se 
s takovým záměrem setkáváme velmi zřídka. 
Svou veřejnou účastí, celosvětovými úspěchy 
a záviděníhodnými schopnostmi patří oba 

ocenění v konečném důsledku mezi silné 
osobní značky oplývající silnými hodnota-
mi,“ říká András Wiszkidenszky, regionální 
ředitel Superbrands pro Střední a Východní 
Evropu. Vedle výše uvedených ocenění byla 
letos udělena i cena Superbrands Most In-
novative Brand, kterou si odnesla značka Air 
Bank. Superbrands Honorary získala nezisko-
vá organizace Člověk v tísni. 

Slavnostním večerem hosty provázela 
moderátorka Hanka Koutná, jednotlivé fáze 
večera zpestřila svým vystoupením zpěvač-
ka Marqet a taneční skupina. Díky Michalu 
Richtrovi, šéfu studia Dynamo Design, a jeho 
přednášce na téma „Co dokáže design, de-
sign jako konkurenční výhoda“ nebyla nouze 
ani o zajímavé informace z oblasti marke-
tingu. Součástí galavečera byl křest ročenky 
Superbrands 2015, která podrobněji předsta-
vuje oceněné značky zapojené do programu. 

Program Superbrands vznikl v roce 1994 
v Anglii na motivy stejnojmenného rozhlaso-
vého pořadu BBC Rádio London. Od té doby 
se stihl rozšířit do téměř 90 zemí světa a stát 
se jednoznačným ukazatelem kvality oceně-
ných značek.
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