
 
 

 
Příběhy digitálních úsp ěchů 
České firmy, které dokázaly využít internet pro sv ůj růst  
  
Tradi ční výrobce  
Budějovický KOH-I-NOOR HARDTMUTH  je výrobcem psacích potřeb s tradicí 226 let. Na 
internet firma vstoupila v roce 2000, nicméně teprve v posledních letech dokázala jeho 
potenciál naplno využít. Pomohly jí v tom i vzdělávací akce českého Googlu. „Přestože jsme 
naši první online kampaň spustili po 225 letech existence firmy, internet se pro nás stal 
klíčovým komunikačním kanálem v oblasti B2C i B2B. Využíváme ho k prodeji, získávání 
nových zákazníků a vstupu na nové trhy. Naše první kampaň v Polsku z velké části 
podpořila nárůst prodejů o 29 %,“ říká Jan Řepa, marketingový specialista firmy Koh-i-noor, 
která pro export do 80 zemí využívá digitální marketing. 
 
E-shopy  
Agátin sv ět je e-shop a síť několika kamenných prodejen, které tvoří svět kreativních 
hraček, her, knížek a školních potřeb. „Internet stál u základů mého podnikání, protože 
Agátin svět vznikl nejprve jako e-shop,“ říká Kristýna Křížová, jednatelka firmy. „Nicméně 
ukázal se nepostradatelný i pro kamenné prodejny – bez propojení s internetem by neměly 
šanci na úspěch. Pro kamenné prodejny je internet formou online výlohy, kterou mají 
zákazníci po ruce vždy, když si vzpomenou – doma v počítači či v mobilu.“ 
Co by vzkázala podnikatelům, kteří se internetu zatím bojí? „Nebojte se. Výhodou internetu 
je, že si z něj každý může vzít to, co potřebuje, a v míře, s jakou je schopen pracovat. Může 
přinést spoustu inspirace a zpětné vazby i pro podnikání offline.“ 
 
Firma YesFresh prodává přes internet čerstvé potraviny pod značkou Freshbedýnky .  
Když začínala před sedmi lety, pro úspěch musela vytvořit velkou poptávku po tehdy méně 
známých biopotravinách. „Potřebovali jsme propojit více lidí, než kolik by bylo ochotno 
pravidelně chodit do jednoho kamenného obchodu,“ říká Filip Říha, zakladatel firmy. 
„Internet pro nás od začátku byl a stále je klíčový. Přes něj se zákazníci dozvídají více 
o biopotravinách, pak se rozhodnou je nakoupit a najdou nás. Když jim zboží doručíme až 
domů, najdou si na našem webu, co dobrého uvaří. Pravidelně od nás emailem dostávají 
inspirativní newsletter. Někteří zákazníci přes sociální sítě sdílejí fotky bedýnek a své 
lahodné výtvory.“ 
Podle Filipa Říhy je síla internetu zejména ve spojení s reálným světem. „Ať už máte 
obchody, výrobní firmu nebo hotel, pomocí vlastní online komunikace si můžete zajistit nové 
zákazníky, kteří si vaši službu či produkt rádi koupí, a navíc poskytnou cennou zpětnou 
vazbu.“ 
 
Obalinda  provozuje e-shop s obalovým zbožím. Její úspěch pramení z online médií, má na 
ně vyčleněných 80 % všech výdajů na marketing. Majitel firmy, pan Petřík, využívá 
k propagaci téměř všechny produkty Google. „Díky Googlu můžeme konkurovat i větším 
a bohatším firmám, které na svou komunikaci vynakládají nepoměrně více peněz,“ říká Jiří 
Petřík, majitel Obalinda. 
 



Na začátku svého podnikání dodávalo papírnictví PAVLIK  kancelářské potřeby zejména 
bankám. V průběhu několika let se však vypracovalo na pozici předního velkoobchodníka, 
dnes má také 16 maloobchodních prodejen po celé České republice a e-shop.  
 
Pan Ladman začal podnikat počátkem 90. let, v roce 2009 spustil svůj e-shop Kosmetika 
Mrtvé mo ře zaměřený na produkty určené k léčbě kožních nemocí, revmatických 
a respiračních problémů či ekzémů. 
 
HoReCa 
Strávníci vyhledávající zdravé a vyvážené pokrmy mohou zakotvit v Hradci Králové 
v Restauraci Zdravá bašta , která svá jídla prodává také přes internet. 
Zavedený brněnský Hotel Bobycentrum  aktivně komunikuje na sociálních sítích, aby se tak 
přiblížil dalším zákazníkům. 
Statek Bernard je úspěšné centrum tradičních řemesel s restaurací a ubytováním 
v tradičním českém stylu. 
  
Pro děti  
Interiérová designérka Jana Borošová se specializuje na navrhování a realizaci dětských 
pokojů a koutků. Za tím účelem založila značku Spinkylinky  a čile prodává díky internetu. 
Firma BabyKoutek  zase buduje dětské koutky a zábavná rodinná centra. Po dvou letech na 
trhu má obrat 10 milionů. 
  
Data 
Firma Keboola  pomáhá svým zákazníkům lépe analyzovat a chápat data z internetových 
zdrojů, jako jsou CRM systémy, vnitřní databáze, účetnictví, ERP, sociální sítě nebo weby. 
Dnes má kanceláře v České republice a v Kanadě a chystá se na expanzi do Londýna či 
Singapuru. 
Futurelytics  se zaměřují na personalizaci marketingových kampaní, akvizic, retencí 
a monetizace svých zákazníků s využitím e-commerce dat. 
  
Vzdělávání  
Cyklus diskuzních setkání Science Café  vznikl v roce 2008 v Praze. Jeho cílem je přiblížit 
vědu populárně naučnou formou – zájemci z řad široké veřejnosti se tak mohou setkat 
s vědci v neformálním prostředí podvečerní kavárny. Projekt se již rozrostl do dalších 
dvanácti měst České republiky. 
Občanské sdružení AISIS se zaměřuje na zavádění vzdělávacích strategií a preventivních 
programů do školního vzdělávání. Má zhruba 30 stálých zaměstnanců a stovky externích 
spolupracovníků. 
Taneční škola Astra  pořádá taneční kurzy v Praze pro všechny věkové skupiny. 
Česko-anglická Základní škola Compass  letos otevřela poprvé, a tak se zviditelňuje 
pomocí online komunikace. 
 
Další příběhy firem z celé Evropy najdete na growthengine.withgoogle.com.  
 
V případě zájmu o více informací o podnikatelích nás prosím kontaktujte na 
googlecz@havaspr.com. 


