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REDESIGN
PRIVÁTNÍCH ZNAČEK

ÚVODEM
Vážené členky, vážení členové,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
úvod prvního čísla zpravodaje věnujeme událostem a výsledkům
předchozího roku, které si zaslouží naši pozornost.
Česká i světová ekonomika byla v roce 2020 výrazně ovlivněna šířením
nemoci COVID-19. Zasáhla nás vládní nařízení, na která jsme museli
pružně reagovat a zavést řadu vlastních opatření s cílem chránit zdraví
našich zaměstnanců a zákazníků.
Mimořádná situace měla dopad na nákupní zvyklosti našich zákazníků,
kteří realizovali v roce 2020 větší objemy svých nákupů s menší četností.
Dochází tím ke snížení počtu vystavených účtenek o 840 422 paragonů
a naopak narůstá hodnota průměrného nákupu na 224,46 Kč
z původních 191,80 Kč.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že družstvo působí primárně v oblasti
maloobchodního prodeje potravin, nebylo ve své činnosti zásadně
omezeno a dosáhlo růstu všech objemových ukazatelů.

Především nás těší, že nám
tyto výsledky umožnily
odměnit naše zaměstnance
v závěru roku 13. platem ve
výši 100 % běžného výdělku
a dosáhnout růstu průměrné hrubé mzdy, která je v roce 2020
ve výši 27 815 Kč a narostla indexem 112,54 %. Osobní náklady
meziročně vzrostly celkem o 27,6 mil. Kč.
Milé kolegyně, milí kolegové, pěkných výsledků dosahujeme
s každodenním přispěním Vás všech. Velmi si vážíme Vaší práce
a děkujeme Vám za celý rok 2020.
Vážené členky, vážení členové družstva, vážíme si Vás všech, kteří nám
zůstáváte věrní, a děkujeme Vám za Vaši dlouholetou podporu.

S úctou

Zuzana Petáková Kormanová
výkonná ředitelka

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našim zaměstnancům,
kteří v tomto čtvrtletí dovrší významného životního jubilea.

Poděkování a uznání patří i těmto pracovníkům, kteří dovrší
20, 25, 30, 35 nebo 40 let pracovního poměru v našem družstvu.

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Alena Huličná – prodavačka/pokladní Velké Pavlovice
Anna Klusková – skladnice
Božena Krchňáková – prodavačka/pokladní Mikulov
Eliška Zerzáňová – prodavačka/pokladní Šitbořice
Jana Smetanová – vedoucí prodejny Dobré Pole
Jitka Bičanová – účetní
Lenka Adámková – zástupkyně vedoucí prodejny Kobylí
Martina Hrouzková – zástupkyně vedoucí prodejny Cvrčovice
Martina Kotrčová – prodavačka/pokladní Boleradice
Martina Schnellyová – zástupkyně vedoucí prodejny Dolní
Dunajovice
Veronika Dufková – prodavačka/pokladní Vlasatice

Děkujeme našim zaměstnancům:
Alena Vlašicová – vedoucí prodejny Hlohovec
Alois Horák – řidič
Blanka Strakušová – vedoucí oddělení nákupu přímých dodávek
Hana Hlavičková – zástupkyně vedoucí prodejny Hustopeče
Helena Holubová – prodavačka/pokladní Hrušky
Lenka Ďásková – skladnice
Marie Blahová – vedoucí prodejny Březí
Martina Schnellyová – zástupkyně vedoucí prodejny Dolní
Dunajovice
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LONI JSME DO SBĚRNÝCH NÁDOB
VYBRALI 890 KG BATERIÍ
Do sběrných nádob na našich prodejnách jsme v roce 2020 vytřídili
890 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která
zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost
obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme
všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
A PROČ VŮBEC TŘÍDÍME BATERIE?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo
do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní
a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, která jsou
umístěna na všech našich prodejnách, předcházíte těmto škodlivým
procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na
našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám
šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další
těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme
zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá
polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100
tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto
nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký
smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů
baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží
lidem k užitku.

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan,
nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro.
Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných
například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba
i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.

Věděli jste, že recyklacíí
10 kg baterií získáme
takové množství zinku,
jaké je potřeba k výroběě
on?
mosazi pro jeden saxofon?
Nebo že zinek se používá
vá
ny
v krémech na opruzeniny
čky.
pro citlivé dětské zadečky.
Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým
bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci
znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme jasno – volíme
zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět
k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce u nás
vybrány, bylo recyklací získáno 579 kg kovonosných surovin. Každá
vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

zdroj: www.ecobat.cz

3

PRIVÁTNÍ ZNAČKY
PRIVÁTNÍ ZNAČKY COOP
Co znamená privátní značka?
Jedná se o výrobky, které najdete pouze v nabídce maloobchodní sítě
COOP. Jde o zboží osvědčených výrobců, které je většinou za nižší cenu
s garantovanou kvalitou. Kvalita je mnohdy srovnatelná nebo dokonce
lepší než u zboží značkového.

Klasik
Jedná se o ekonomickou diskontní řadu
základních výrobků. Není vždy nutné, aby
základní výrobky byly pro naše zákazníky cenově
náročné. Prioritou této řady je dosažení co nejnižší ceny při dosažení
standardní
kvality.
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Naše značky
V celé maloobchodní síti COOP Vám již od roku 1993 nabízíme privátní
značky zaměřující se na kvalitu a dostupnou cenu. Jedná se o výrobky od
prověřených výrobců, které nabízíme pod vlastní značkou. Naše privátní
značky se rozdělují do několika řad a to COOP Premium, COOP Quality
Standard a Klasik.
Všechny privátní značky COOP již řadu měsíců prochází důkladným
prověřováním, obměnou i převlékáním do nových obalů. Cíl je jasný.
Nabídnout zákazníkům opravdu jen to nejkvalitnější. To, co odpovídá
aktuální poptávce, co respektuje zdravý životní styl i životní prostředí, co
krásně vypadá, skvěle chutná a neruinuje peněženku.
COOP Premium
Jedná se o výrobky nejvyšší evropské kvality
za přijatelné ceny nabízené pod vlastní
značkou. Poznejte, že některé výrobky mohou
být skutečným zážitkem a nemusí být nutně
ty nejdražší. V rámci mezinárodní spolupráce pečlivě vybíráme sortiment
produktů té nejvyšší kvality.

COOP Quality Standard
Základní hodnotou této řady je kontrolovaná kvalita za příznivou cenu
v segmentu národních a globálních značek a produktů. Spolupráce
s výrobci a dodavateli při vývoji a výrobě těchto výrobků nám umožňuje
pružně reagovat na požadavky našich zákazníků. Podle účelu, ke kterému
tyto výrobky slouží, jsou rozděleny do dalších kategorií.
Od roku 2018 začal redesign privátních značek COOP Quality Standard.
V průběhu dvou let změnilo obal 746 výrobků a již 669 výrobků je
v distribuci.
Značky Dolcezza a Cvack-Cvack byly nahrazeny domáčtějšími značkami
Sladká tečka a Křupeto. Sladká tečka už svým názvem evokuje, že
se jedná o sladkosti, o vítané sladké tečky či třešničky na dortu po
namáhavém dni, náročném sportovním výkonu, celodenní túře nebo jen
prostě mlsání pro navození pohody.
No a při sledování televize přece necvakáme zuby, ale něco dobrého
křoupeme. Proto řada Křupeto sdružuje vše, co se dá křupat u televize,
při skleničce vína, při posezení s přáteli.
Ostatní značky si své názvy ponechaly, ale důkladně byl přezkoumán
každý jednotlivý výrobek, zda odpovídá požadavkům zákazníků, zda je
tak kvalitní, aby se za něj COOP zaručil svým logem. No a pochopitelně
všechny značky se převlékly do nových kabátů. Spolu s tím prošla
úpravou i jednotlivá loga.
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Víno pro chvíle pohody
Dopřejte si kvalitní víno! Vybírejte z vašich
oblíbených druhů a odrůd. Každá lahev se
stane příjemným společníkem a ozdobou jakékoliv chvíle, která si to
zaslouží. Značka Arie Wine je garancí kvality.

Pro mlsné jazýčky vašich miláčků
Značka AXI pro mlsné jazýčky vašich miláčků! Dopřejte
svému čtyřnohému příteli kvalitní krmení s dostatkem
živin a vitamínů, které vystačí i na dlouhých devět životů.

Dětskou hravost značky Babyland evokuje už její logo s obláčky, duhou
a skotačivými písmeny. Nové obaly jsou doplněné veselými obrázky,
takže každý na první pohled uhodne, že Babyland jsou dětské výrobky.

Čistota bez kompromisů
Čisticí prostředky do každé domácnosti,
na které se můžete spolehnout. S těmito
šikovnými pomocníky půjde každý úklid jedna radost.

Zářivý úsměv od ucha k uchu
Značka DentActiv vám vykouzlí úsměv
od ucha k uchu. Vše pro perfektní péči o vaše zuby a kompletní ústní
hygienu celé rodiny.

Pro vaše děti to nejlepší
Myslete i na své nejmenší a pečujte
o jejich štěstí! Nejlépe se značkou
Babyland, která je pro ně speciálně určená. Každý výrobek vyčaruje
úsměv dětem i všem kolem nich.
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Nejvyšší kvalita na váš stůl
Značka, která nesmí chybět v žádné dobře vybavené
spíži! Ať sáhnete po čemkoliv, můžete si být jisti
vysokou kvalitou a chutí dle vašeho gusta.

Jen ať to roste!
Široký sortiment pro zahrádkáře, se kterými
bude hrát každá zahrádka všemi barvami.
Jedlé i okrasné odrůdy, doplňky pro pěstování – to vše od spolehlivé
a oblíbené značky Fortel.

Vše pro mlsouny!
Oslaďte si život s kvalitními výrobky Sladká
tečka! Pochoutky všeho druhu, které si
malí i velcí mlsouni zamilují na první sousto.

Krásná od hlavy až k patě!
Nechte se hýčkat značkou, která vám rozumí.
Vše pro každodenní péči o vaši pleť, vlasy
a celé tělo s kosmetikou a hygienickými
potřebami značky Inspired by You.

Malé nezbytnosti pro váš domov
Malé i větší nezbytnosti, bez kterých si
nedovedeme každodenní chod domácnosti
představit.
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Čistota a diskrétnost
Maximálně decentní, komfortní a spolehlivé dámské
hygienické potřeby.

Nápoje, co mají šťávu!
Příliv chutí do poslední kapky!

Není nad pořádné křupnutí!
Ať sáhnete, po jakém balení chcete, křupavý
zážitek je zaručen. Vybírejte z široké nabídky
pochutin, kterých je dobré mít doma pořádnou
zásobu. Nikdy totiž nezůstane jen u jednoho sousta.

Je libo něco ostřejšího?
Je libo kapku něčeho ostřejšího? Privátní
značka Marshall k vašim službám! Široká
nabídka druhů alkoholu, které jsou u našich zákazníků lety prověřené
a osvědčené.

Ráno plné chutí a vůní
Zajistěte si, že váš start do nového dne bude
opravdu příjemný. Se značkou Nový den se budete
těšit na každé ráno plné chutí a vůní. Protože
i ranní vstávání může být hezké!

Voňavý domov zaručen!
Prací a čisticí prostředky na všechny
druhy prádla. Provoňte svůj domov
čistotou s osvědčenou značkou Lavato. Vernisáž vůní zaručena!
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S námi bude vaření hračka
Šikovní pomocníci do každé kuchyně, se
kterými bude vaření hračka. Mít je vždy po ruce se rozhodně vyplatí!

Pořádný příval energie
Baterie, světelné zdroje a prodlužovací
přívody.

Ranko pro vaše krásné ráno
Mléčná
skvrna
v
logu
Ranko
nenechá nikoho na pochybách, že
Ranko rovná se mléčné výrobky. My
k tomu jen dodáváme, že ze široké nabídky
mléčných výrobků Ranko si vybere i ten největší labužník.

Naše privátní značky jsou u zákazníků stále oblíbenější. Nejvíce
nakupovanou značkou je COOP Quality Standard, která pod svým
jménem zastřešuje výrobky rozdělené podle jejich účelu.

Každý den putují na pulty prodejen jogurty, sýry, mléko, a tvaroh té
nejjemnější chuti, bez kterých si spousta našich zákazníků nedokáže
svůj den představit. Kromě toho si můžete být jisti, že obsahují
všechny důležité živiny, které jsou důležité pro lidské zdraví a dodají
tělu potřebnou energii. Pro všechny naše výrobky používáme mléko té
nejvyšší kvality, které bereme výhradně od lokálních dodavatelů.
S poctivými výrobky Ranko bude váš start do nového dne zkrátka
nepřekonatelný.

8

Prodej privátních značek dle kategorií od roku 2017 do roku 2020 v tis. Kč

MODERNIZACE
I v novém roce se můžete těšit na modernizace našich prodejen.
Tou letos úplně první si prošla prodejna ve Valticích na ulici Břeclavská.
Dne 6. ledna 2021 jsme z důvodu modernizace tuto prodejnu uzavřeli
a znovu jsme ji pro vás po rekonstrukci interiéru otevřeli 15. ledna 2021.

V této prodejně nyní najdete novou pokladní zónu, obslužný pult
s uzeninami, ale také nové regály, chladicí vitríny a mrazicí zařízení.
Prodejna byla také vymalována a získala nové osvětlení.

Valtice před rekonstrukcí

Valtice po rekonstrukci
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V novém roce byly dokončeny modernizace exteriéru v Bořeticích a Kloboukách u Brna.

Bořetice před rekonstrukcí exteriéru

Bořetice po rekonstrukci exteriéru

Klobouky u Brna před rekonstrukcí
exteriéru

Klobouky u Brna po rekonstrukci
exteriéru
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JABKOBRANÍ
První soutěž, kterou jsme si pro vás v roce 2021 připravili, je
pořádně šťavnatá!
Od 3. února do 2. března jste s námi soutěžili každý den o jeden mobilní
telefon Apple iPhone SE (2020). Celkem jste v prodejnách COOP na
Moravě soutěžili o 28 telefonů Apple iPhone!
Pravidla soutěže byla jednoduchá. Stačilo nakoupit minimálně za 299 Kč
a účtenku zaregistrovat na stránkách soutěže www.coopsoutez.cz.

Jitka K.

První výherkyní mobilního telefonu v našem družstvu je paní Jitka
K. Paní Jitka nám prozradila, že výhru věnuje své dceři. Štěstí se usmálo
i na druhou výherkyni paní Pavlínu P., která z výhry měla velkou radost
a daruje ji také svým dětem. Třetí výherknyní v našem družstvu je paní
Lucie J., která do soutěže registrovala pouze jednu účtenku. O to více své
výhře nemohla uvěřit.
I když úsměv výherkyň zakrývá rouška, jejich radost v očích je veliká.

Pavlína P.
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Nepravidelné vydání pro vnitropodnikovou potřebu a pro naše partnery
Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo v Mikulově,
Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov
Doručovací číslo: 692 43
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