rozmělněného dřeva, jsou CO2 neutrální
a kompostovatelné – biologicky rozložitelné.
Veškeré tužky a pastelky se značkou KORES
jsou vyrobeny ze dřeva, těženého mimo
deštné pralesy.
Firma KORES se řídí pravidlem: Pokud
máme tu možnost, udělejme radost sobě
i přírodě a zvolme ekologickou variantu
kancelářských pomocníků.
HODNOTA ZNAČKY
HISTORIE
Firma KORES se řadí
mezi přední mezinárodní
výrobce kancelářských
a školních potřeb.
V České republice je známá
především díky kvalitním
lepicím tyčinkám, pastelkám
Kolores a suchému korekčnímu
strojku Scooter. Centrála
společnosti KORES
je ve Vídni v Rakousku.
Hlavní pobočky firmy jsou
v Mexico City, Caracasu,
Bogotě, Praze, Paříži
a Šanghaji. KORES má dva
výrobní závody: v jihočeském
Strmilově a v Mexiku.
Společnost KORES byla
založena v roce 1887
Wilhelmem Koreskou,
pradědečkem Clemense Koresky,
současným prezidentem skupiny
KORES. V první polovině 20. století
se společnost KORES stala jednou
z prvních globalizovaných firem
na světě, které vyrábějí kancelářské
produkty (např. uhlový papír)
ve vzdálených zemích, jakými jsou Čína
a Egypt. Společnost KORES vydávala
v minulosti svůj vlastní firemní časopis KORES
Revue a oficiální prodejní příručku jak
prodávat uhlový papír. Tyto exponáty jsou
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v současnosti vystaveny v KORES muzeu
ve vídeňské centrále společnosti. Následoval
pokles tržeb prodeje uhlového papíru,
způsobený změnou kancelářské techniky,
a společnost KORES se začala věnovat
výrobě lepicích tyčinek a korekčních
prostředků. Od roku 1990 expanduje
na nových trzích ve východní Evropě,
a stále samozřejmě distribuuje svůj
sortiment do firem v západní Evropě
a ve Spojených státech.
V roce 2000, pod vedením Petera Koresky,
KORES inovuje a vyvíjí stále větší počet
výrobků. Výraznými zástupci jsou korekční
strojky Scooter a 2WAY, neonové lepicí
tyčinky, zvýrazňovače Bright Liner
a designová řada odvíjecích strojků
pro lepicí pásky, především pak odvíječ
DeskPot. Společnost KORES také
představila jednu z největších řad
barevných záložek, vhodných pro

organizaci poznámek
a dokumentů.
V roce 2009 byla uvedena
na celosvětový trh řada
barevných pastelek Kolores, čímž
společnost KORES rozšířila nabídku
školních výrobků. Pastelky Kolores
jsou známé pro svou jemnou kresbu,
zářivé barvy a snadné ořezávání.
Po úspěchu řady pastelek Kolores
společnost KORES představila také
voskovky, popisovače, obyčejné
tužky a ořezávátka.
V roce 2010 Peter
a Robert Koreskovi
zakoupili zpět práva
k obchodním známkám
na klíčových trzích
v Německu, Francii, Itálii,
Velké Británii, Nizozemsku
a ve Skandinávii, čímž se optimalizoval
distribuční potenciál značky KORES.
Ve stejném roce společnost KORES
představila kompletní řadu spotřebního
materiálu do tiskáren, včetně laserových
tonerů, inkoustových cartridgí a pásek
do psacích strojů, které jsou nabízeny
KORES zákazníkům v mezinárodní síti.
V roce 2011 společnost KORES PRAHA
oslavila 15 let od založení výroby
ve výrobním závodě ve Strmilově.
O dva roky později pak uplynulo 20 let
od založení společnosti KORES PRAHA.
INOVACE
Firma KORES je eKO-RESponsible.
Společnost vyvinula a uvádí na trh
produkty, které jsou šetrné k životnímu
prostředí, zahrnují výrobky ekologicky
rozložitelné a zdravotně zcela nezávadné.
Mezi tyto produkty patří především
lepicí tyčinky KORES, vyrobené ze 60 %
z obnovitelných materiálů, dále například
lepicí bločky ze 100 % recyklovaného
papíru nebo třeba korekční „bělítko“
na bázi vody s názvem Aqua. Korekční
strojky Wooden Roll On a Wooden
Scooter jsou vyrobeny ze 100 % směsi

Značka KORES je spojení tradice, zkušeností
ze zahraničí a zároveň důkladné znalosti
lokálního trhu. Je to rodinná rakouská firma
s tradicí delší než 125 let. V Praze má
dvanáctičlenný obchodní a marketingový
tým, přitom většina členů tohoto týmu
pracuje ve firmě více než 10 let – fluktuace
je opravdu minimální. Od roku 1996 má
firma výrobní závod v Jižních Čechách
ve Strmilově u Jindřichova Hradce a nabízí
tak více než 100 pracovních příležitostí.

Od roku 2009 vyrábí KORES
ve strmilovském závodě i lepicí tyčinky,
nejprodávanější firemní produkt.
Značka KORES je lídrem výroby a prodeje
lepicích tyčinek, zajišťuje asi 70 procent
českého trhu. KORES postupně rozšiřuje
nabídku o další produktové kategorie.
Před pár lety to například byla kategorie
malování, psaní a popisování, tedy
produkty nejen do kanceláří, ale také
do mateřských školek a základních škol. Patří
sem například pastelky, fixy, obyčejné tužky,
pryže, zvýrazňovače, popisovače a další.
KORES je zavedená firma a jejím primárním
distribučním kanálem jsou velkoobchody.
Společnost má asi 100 obchodních
partnerů, kteří dále distribuují zboží ať už
do B2B kanálů, do obchodních řetězců
anebo do tradičního maloobchodu.
Zajímavostí na firmě KORES je, že symbol
v logu značky KORES - Dactylo se také
objevil na titulním plakátu k filmu Pedra
Almodóvara Květ mého tajemství.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
Společnost KORES PRAHA spolupracovala
na charitativní akci, jejímž cílem bylo přispět
dětem z dětských domovů na výuku
anglického jazyka. Z každé prodané lepicí
tyčinky KORES ze speciální charitativní
edice putovala 1 Kč na podporu projektu
Pod křídly, který finančně zaštítila Nadace
Terezy Maxové dětem. Náplní projektu
Pod křídly je zlepšení komunikace a zvýšení
sebevědomí dětí, vyrůstajících v dětských
domovech, pomocí speciální terapeutické
výuky angličtiny, která probíhá po celou
dobu školního roku přímo ve vybraných
zařízeních. Tedy dlouhodobá, na míru šitá
pomoc opuštěným dětem rozšiřováním
vzdělání, nikoliv materiálními dary.
„Díky podpoře společnosti KORES a jejích
zákazníků se pro projekt Pod křídly podařilo
získat 100 224 Kč. Velmi si této podpory
vážíme. Jedním z problémů, které trápí děti
z dětských domovů, je nízká úroveň

vzdělání, nedostatečné jazykové znalosti
a z toho pramenící snížená šance
na úspěšné uplatnění na pracovním trhu.
Věříme, že finance získané z této charitativní
akce pomohou danou situaci změnit
k lepšímu,“ říká Terezie Sverdlinová, ředitelka
marketingu a PR Nadace Terezy Maxové.
Skupina KORES se po celém světě aktivně
věnuje problematice výchovy a péče
o děti, jako je například program zaměřený
na podporu vývoje mentálně postižených
dětí nebo kampaň proti šikaně ve školách.
Společnost KORES PRAHA se podílí
i na těchto typech projektů, a to především
v rámci jednotlivých regionů České republiky.
ING. JANA HUBÁLKOVÁ
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA

„ J sem u firmy už 15 let. Můj vztah k ní je velmi
pozitivní a intenzivní. Mám 2 malé děti,
ale firma KORES byla de facto mým prvním
dítětem. Je to taková moje druhá rodina.“
ZAJÍMAVOSTI
❍ 1887 – ROK ZALOžENÍ SPOLEČNOSTI
A VýROBA PRVNÍHO uHLOVéHO
PAPÍRu POD ZNAČKOu KORES
❍ 1993 – ZALOžENÍ DCEŘINNé
SPOLEČNOSTI KORES PRAHA
❍ 1996 – ZALOžENÍ VýROBNÍHO
ZÁVODu VE STRMILOVě, JIžNÍ ČECHY
❍ 2008 – ZAČÁTEK VýROBY LEPICÍCH
TYČINEK VE STRMILOVě
❍ 100 000 – TOLIK SE VYROBÍ LEPICÍCH
TYČINEK VE STRMILOVě ZA JEDEN DEN
❍ 100 – VÍCE NEž 100 ZAMěSTNANCů
ZAMěSTNÁVÁ VýROBNÍ ZÁVOD VE
STRMILOVě
❍ 2014 – ZAČÁTEK VýROBY
PERMANENTNÍCH POPISOVAČů
VE STRMILOVě
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