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KosmeticKý veletrh
ve spojených státech

poděKování generálního ředitele
zaměstnancům společnosti
milí kolegové,

letošek byl jeden z nejúspěšnějších 
roků, které jsme ve firmě zažili, a to 
po všech stránkách. povedl se nám 
zejména obchodně. prodeje surovin 
a výrobků veterinárního portfolia do-
sáhly výborných výsledků. V prode-
ji surovin je to až neuvěřitelné, kam 
jsme se dostali, a výsledky jsou hodně 
nad očekávání. tržby stouply o více než 
20 %, to se bez diskuze povedlo.

samozřejmě to vytváří tlak na výro-
bu a dostáváme se na hranice našich 
současných možností. proto se bude-
me v příštím roce soustředit na rozvoj 
kapacity výroby, abychom mohli pokrýt 
stoupající poptávku. Dojde k navýšení 
produkce kosmetické kyseliny hya-
luronové, zvýší se výrobní kapacita Ge-
lorenu a počátkem roku do provozu 
uvedeme kompletní poloautomatic-
kou linku na výrobu nanovlákenných 
produktů umístěnou v nově budova-
ných čistých prostorách. linka je dí-
lem podskupiny pro nanotechnologie, 
čímž se dostáváme do oblasti výzkumu 
a vývoje.

zde bych ještě rád vypíchl prá-
ci podskupiny tkáňového inženýrství, 
která se velice rychle a flexibilně při-
způsobila požadavkům významného 
německého klienta a vzniklý produkt 
půjde již v příštím roce do preklinické-
ho testování. zároveň se dostali blízko 
k vyřešení problému náhrady poško-
zené chrupavky. Jsem rád, že se také 
významně posunuly práce v oblasti 
nanovláken a jejich aplikací, což otvírá 
cestu k řadě nových produktů v příš-
tích letech. těší mě, že do našeho týmu 
přibyl v roce 2017 tomáš Drmota, který 
úspěšně konsolidoval skupinu aplikací 
a nekompromisně směřuje k praktic-
kým výstupům ve formě nových pro-
duktů.

Dovolte mi vyjádřit moje velké podě-
kování všem lidem, kteří se podíleli na 
růstu tržeb. smekám před všemi, kdo 
stojí na základní lince zásobování, vý-
roba, KŘJ a Kal, skupina speciálních 
strojů a prodej. Jednu osobu bych 
nicméně rád zmínil jmenovitě, neboť 
si jí velice vážím a obdivuji její elán 
a energii, s jakou přistupuje ke své 
práci. Je jí romana Koppová. zejména 
díky jejímu razantnímu přístupu se po-
dařilo vyrobit velké množství kosmetic-
kého hyaluronanu prakticky na hranici 
kapacitních možností. romano, díky! 
poděkování si však zaslouží všichni za-

městnanci firmy, protože i oni se podí-
leli na tom, že se contipru daří.

přeji všem, aby si užili krásné a po-
hodové vánoční svátky. Budu rád, když 
přes Vánoce nabereme novou energii 
a odhodlání, abychom v nastaveném 
rozvoji firmy mohli pokračovat i po 
novém roce. Jako vánoční dárek jsme 
pro vás připravili lednové navýšení 
mezd. Věřím, že je to vhodný způsob, 
jak vyjádřit své poděkování za úspěchy 
letošního roku.

přeji vám hodně zdraví a mějte se 
příjemně,

Vladimír Velebný

3. ročníK programu
podpora regionu

odhad letošních  
obchodních výsledKů
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veletrh in-cosmetics north america
a contipro jaKo jeho součást
Ve dnech 17. až 18. října 2018 jsme se 
spolu s kolegyní ivanou zlámalovou 
zúčastnily výstavy in-cosmetics north 
america v new yorku. Výstavě před-
cházelo několik měsíců příprav, které 
přinesly své ovoce jak v podobě uby-
tování vzdáleného pouze půl bloku 
od výstaviště, tak například v grafické 
úpravě stánku, za kterou contipro sklí-
zelo pochvaly.

Výstava v americe má vždy jedno 
minus – dlouhou cestu. až na zpož-
dění letu z londýna ale tentokrát vše 
proběhlo v poklidu a po 26 hodinách 
jsme s ivanou dorazily na pokoj. Dru-
hý den jsme zasvětily přípravě stánku 
a hned bylo patrné, že kromě největ-
ších firem bude contipro držet prim ve 
vizuální prezentaci. celý stánek do dáli 
hlásal, že naše firma má v současné 
době opravdu co nabídnout. přispěli 
jsme také se svou troškou do prezen-
tačních prostor innovation zone, kte-
ré mají za cíl upozornit zákazníky na 
novinky. oproti jiným vystavovatelům 
jsme nevsadili pouze na tištěnou gra-
fiku a vystavené produkty, ale přidali 
také originálně ztvárněný obraz – žen-
skou tvář vypletenou z vláken. Jak mi 
na konci výstavy potvrdili organizátoři, 
právě tento detail upoutal pozornost 
mnoha návštěvníků.

stánek byl přizpůsobený, abychom 
mohly oslovovat zákazníky přímo 
„z ulice“, ale také se v klidu posadit 
s těmi, kdo měli zájem o více informací 
například formou prezentace. součástí 
našeho stánku byl také „beauty kou-
tek“, kde se přítomní mohli přesvědčit 
o účincích kosmetických nanovláken 
přímo na svém obličeji. za velkého při-
spění innovation zone se nás návštěv-
níci ptali především na nanoDeliveryHa, 
ale vzhledem k tomu, že contipro je již 
vyhlášeným výrobcem surovin, objevi-
lo se také dost zájemců o představení 
portfolia kosmetických surovin.

Více než v minulých ročnících zde 
byla patrná snaha o „digitalizaci“. měly 
jsme k dispozici software, který umož-
ňoval skenovat jmenovky přítomných 
s poskytnutím základních údajů o fir-
mě, kterou zastupují, a též u návštěv-
níků jsme se často setkaly s prosbou, 
abychom brožuru zaslaly po výstavě 
elektronicky, přičemž si papírovou ver-
zi často ani nevzali.

Druhý výstavní den již nebyl tak na-
bitý, proto jsem stihla posoudit i ostatní 
stánky a zúčastnit se odborné před-

nášky. Jak je již stálou tradicí, neopo-
mněli nás navštívit někteří významní 
distributoři, pro které je osobní kon-
takt důležitou složkou spolupráce. po 
skončení výstavy nás čekal jen rychlý 
přesun na letiště a domů, zpět do na-
šeho časového pásma.

celkový dojem z prezentace conti-
pra jsem měla velmi dobrý. Vyslechly 
jsme si mnoho pochval od návštěvníků 
a ani jednou nezazněl nejneoblíbe-
nější dotaz výstav: a co vy teda vlastně 
děláte? Jako hlavní úkol pro následu-
jící období jsem si určila snahu vysvětlit 
zákazníkům, že velmi dobrých výsled-
ků v oblasti redukce vrásek lze dosáh-
nout i bez bolestivých a invazivních 
zásahů a že by kosmetika měla přede-
vším podporovat přirozené pochody 
v našem těle a tím oddálit projevy stár-
nutí. Doufám, že tak jako se postup-
ně začíná přemýšlet o větší ochraně 
přírody, začne se myslet také na větší 
ochranu vlastního zdraví.

Zuzana Jeníková
specialistka prodeje 

kosmetických surovin



API: 
50 %

kosmetické 
suroviny: 38 %

veterinární 
produkty: 

10 %

ostatní: 
2 %

Většina zaměstnanců contipra musí 
ke své práci umět anglicky a pravi-
delně z tohoto jazyka skládá zkouš-
ky. proto jsme se následující text, 
který napsal steve z obchodního od-
dělení ve své rodné angličtině, roz-
hodli nepřekládat. Jak se stevovi žije 
u protinožců, tedy u nás?

steve scott
specialista prodeje

my story starts 7 years ago. We decided 
to move from christchurch, new zealand 
to the czech republic, firstly to be closer 
to Kamila’s family, secondly to have our 
wedding in the czech republic and lastly 
escape the ongoing earthquakes that we 
were experiencing. i am going to brea-
kdown the observations in the following 
sections:

language: obviously the major 
difference is the language, it can be 
a barrier, not so much in prague but 
when you live rural czech it can be 
challenging at times. i have walked out 
of various shops with the wrong type of 
flour or yogurt that i was asked to get 
on my way home from work. learning 
czech is interesting and frustrating, but 
i love the minimalistic style of it. e.g.: 
’i have something’ is just one word 
„mám“ or to make something small and 
cute simply add ’-ček’ – like  ’pepíček’ 
is small/cute Joseph. that is something 
you can’t do in english. that is unique 
and special. 

traditions: new zealand  christmas is 
in the summer – the hot summer – we 
would go swimming, have a BBQ lunch 
then open our Xmas presents in our 
swimming shorts. that was a normal 
christmas. christmas traditions in czech 
starting with st martin then mikuláš, čert 
a anděl, fish in the bath, cutting an app-
le in half to see if you will die – ’merry 
christmas!’, and hopefully with the bo-
nus of falling snow – it really feels how 
christmas should be, i prefer it and it’s 
my favourite season. another czech 
’put hand on face’ is the easter tradi-
tions – easter is something i now look 
forward to – my first ‘hody hody’ ex-
perience was awkward and downri-
ght embarrassing. i mean whipping 
your neighbours wife is odd while trying 
to keep a straight face. 

Food: lots of cabbage and pork as 
opposed to lamb and minted peas, 
czechs make absolutely delicious 
soups and eat them every day of the 
year. in nz this was a single winter meal 
(soup and toast). But eating boiled 
blood of a pig and devouring the sto-
mach of an animal is something 
i can’t quite stomach. Dršťková – sorry 
but no thanks. 

sport: czechs definitely love their 
sports and getting outdoors. people 
proudly displaying their horde on face-
book while wearing camouflage gear. 
‘Going to the nature’ to pick mushrooms 
is also a very competitive sport. czechs 
even have the ‘počasí na houby’ and it‘s 

on tV. this just doesn’t happen in nz or 
probably anywhere. 

observations: Here is a quick list of 
some big differences: using tykání, 
eating a big lunch with soup every day, 
taking your shoes off before entering 
any house – and wearing socks and bač-
kory inside (in nz it‘s common to see 
people shopping in the supermarket 
barefoot and with his shirt off),  knowing 
the height of every czech mountain, not 
having easy access to junk food (the gol-
den arches) on every corner, using cash 
more than your card (nz introduced de-
bit cards in 1985, and was the first country 
to have a drone delivered pizza).

in a nutshell – both countries have 
their advantages and disadvantages just 
like any other. i know czechs had to be 
self-sufficient for many years and the in-
ventiveness of them still continues. for 
a relatively small country they can be 
very proud. inventing the lightening 
conductor, sugar cubes, ships propellers, 
semtex, blood types, pistols, soft con-
tact lenses and using the word ‘robot’ 
– that’s an impressive list. But ironically 
somehow building and maintaining good 
smooth roads still seems to be difficult 
and incredibly time consuming.

missing the most: family, jaffas, vege-
mite, wheetbix, deep sea fishing and bo-
dysurfing.

missing the least: thousands of after-
shocks and earthquakes, christmas in 
the summer.

have a great christmas!

jaK se u nás Žije
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letošní obchodní výsledKy jsou
v historii contipra opět reKordní
Vážení kolegové,

i já bych vám ráda popřála klidné 
a pokud možno pohádkové Vánoce na 
sněhu a v novém roce zdraví, životní 
optimismus a hromadu krásných zážit-
ků s vašimi blízkými.

Jak již zaznělo v úvodním článku 
pana ředitele, rok 2018 byl pro con-
tipro dalším z úspěšných let a dosáhli 
jsme zatím nejvyšších tržeb v histo-
rii firmy. V letošním roce překročíme 
krásných 800 mil. Kč a pevně doufám, 
že v následujícím roce budeme směle 
aspirovat na magickou miliardu. tyto 
úspěchy jsou zásluhou každého jed-
notlivce našeho téměř 300 hlavého 
týmu a za to všem patří ohromné díky.

Jelikož ke konci roku patří i bilan-
cování, dovolím si pár čísel. navýšení 
tržeb za výrobky a poskytované služby 

očekáváme na úrovni 22 až 23 %. po-
kud bychom použili stejnou kurzovou 
základnu, tj. tržby v roce 2017 přepo-
četli kurzem roku 2018, byl by nárůst 
neuvěřitelných 30 %. to je samozřejmě 
teoretická hodnota, vypovídá nicméně 
poměrně dobře o množství prodaných 
výrobků a služeb. tahouny tržeb byly 
v uplynulém roce tyto produktové 
řady: api (prezentované farmaceutic-
kou kyselinou hyaluronovou) s nárůs-
tem tržeb 25 %, kosmetické suroviny 
s nárůstem 17 % a veterinární portfolio 
s nárůstem 40 %. zastoupení jednot-
livých produktových řad je uvedeno 
v grafu.

Výhled na rok 2019 si nechám do 
prvního čísla příštího roku, již teď nic-
méně zmíním, že bude v jistém smys-
lu opět rokem přelomovým. otvíráme 

svou první oficiální zahraniční pobočku 
v rusku. s velkou pravděpodobností 
vznikne v příštím roce rovněž contipro 
Germany a contipro Usa.

Ještě jednou díky všem za jejich prá-
ci a úsilí a vše dobré v roce příštím,

 
Zuzana Bubnová
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vydává společnost contipro, pro interní účely, zdarma

správné řešení Contimiminek: 1A a 2B, to dá rozum! 
do tohoto čísla přispěli: zuzana Bubnová, zuzana Jeníková, ondřej Jireš, 

steve scott, Vladimír Velebný

a) Kateřina vaňousová,
analytička Kal

b) petra Žáčková,
odborná asistentka r&D

contimiminKa

2) Žofie
na svět jsem se poprvé po-
dívala 10. 10., čísla mi přejí už 
od narození. měřila jsem 47 
cm a vážila 2650 g. co jsem 
nestihla nabrat v bříšku, do-
háním teď, jsem hladovec 
po mamince. ráda předvá-
dím supermana nebo se ko-
chám svou krásou v zrcadle, 
když si hrajeme s taťkou. 

1) josefínka
Jmenuji se Josefínka, ale 
maminka mi říká pepinko. 
narodila jsem se 4. října 
2018 ve 2:30. můj příchod 
na svět byl rychlý, ale tro-
chu dramatický, a tak jsem 
se dlouho  na ostatní jenom 
mračila. na fotce jsou se 
mnou setřičky emilka a to-
nička. 

Které miminko patří ke kterému rodiči? ;-)

3. ročník podpory regionu
ZAměstnAnCi ContiprA

Vedení společnosti opět vyhlašuje záměr fi-
nančně podpořit zajímavé aktivity zaměst-
nanců, které prospívají našemu regionu. také 
pro rok 2019 je připraveno k rozdělení 250 
tisíc Kč a bude zajímavé sledovat, zda se sejde 
dost kvalitních projektů, aby byla částka popr-
vé kompletně vyčerpána.

základní podmínkou je, že žadatel musí být 
zaměstnancem contipra a zároveň se musí 
sám aktivně angažovat v činnosti, pro kterou 
chce získat finanční podporu.

Vedení společnosti se domnívá, že v con-
tipru je celá řada šikovných lidí, kterým není 
náš region lhostejný a sami aktivně rozvíjejí 
společensky prospěšné činnosti. pokud pa-
tříte mezi ně, neváhejte podat žádost do 15. 
ledna 2019 kláře Burešové na sekretariát. 
V žádosti uvádějte nejen finanční částku, ale 
popište také účel vašeho projektu a uveďte 
vaši roli v této aktivitě.        -oj-
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Graf ukazuje, kolik hlavních jídel se v naší jídelně vydává v jednot-
livých desetiminutovkách. největší nával je hned na začátku vý-
deje. prosíme proto strávníky, kteří nepracují na výrobě, aby pře-
hodnotili čas svého oběda a kapacita jídelny byla díky tomu lépe 
využitá. mimochodem, v letech 2015 a 2016 se vydalo vždy přes 
44 000 obědů. letos dosáhneme stejného čísla. pouze vloni 
počet jídel klesl pod 43 000.   -peo-

london stock exchange je akciová burza v lon-
dýně, která patří mezi největší na světě a založena 
byla už v roce 1801. Kromě britských akciových 
společností sleduje i zahraniční firmy. letos vy-
brala v celé evropě 1000 nejvíce inspirativních 
malých a středních firem, které jsou hodny 
následování. a mezi nimi se objevilo i conti-
pro! firma z Dolní Dobrouče se tak dostala do 
exkluzivní společnosti těch nejprogresivnějších 
evropských podniků.   -oj-


