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výrobní standardy co se týče kvality,
bezpečnosti a slučitelnosti s životním
prostředí. Roku 2014 udělil ministr
zemědělství, lesnictví, životního prostředí
a vodního hospodářství pan Andrä
Rupprechter ocenění rakouské vlády
Austrian Ecolabel řadě ekologických
lepicích tyčinek KORES. Toto ocenění
uděluje rakouská vláda již více než 20 let
produktům a službám, které jsou přátelské
k životnímu prostředí, a poskytuje tak
záruku zákazníkům.
V letech 2014, 2016, 2017 a 2018 získala
značka Kores ocenění Czech Superbrands
Award.

v logu značky Kores Dactylo se také objevil
na titulním plakátu k filmu
Pedra Almodóvara Květ
mého tajemství.

HISTORIE

INOVACE

Firma Kores se řadí mezi přední
mezinárodní výrobce
kancelářských a školních
potřeb. Znázorňuje spojení
tradice, zkušeností ze
zahraničí a zároveň
důkladné znalosti lokálního
trhu. Je to rodinná rakouská
firma s tradicí 131 let.
Centrála společnosti sídlí
ve Vídni v Rakousku. Hlavní
pobočky firmy jsou v Mexiku,
Venezuele, Kolumbii, České
republice a Německu. Kores má
dva výrobní závody - v jihočeském
Strmilově, kde nabízí více než 100
pracovních příležitostí, a v Mexiku.
Společnost Kores byla založena
roku 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
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 amerických.
V roce 2000 pod vedením Petera
Koresky firma inovuje a vyvíjí stále větší
počet výrobků. Výraznými zástupci jsou
korekční strojky Scooter a 2WAY, neonové
lepicí tyčinky, zvýrazňovače Bright Liner
a řada odvíjecích strojků pro lepicí
pásky. Společnost Kores také představila
jednu z největších řad barevných záložek
vhodných pro organizaci poznámek

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
z 60 % z obnovitelných
materiálů, dále například
korekční „bělítko“ na bázi
vody s názvem Aqua či
korekční strojky Wooden Roll On
a Wooden Scooter, které jsou vyrobeny
ze 100 % směsi 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 tímto
pravidlem: Pokud máme
tu možnost, udělejme radost
sobě i přírodě a zvolme
ekologickou variantu
kancelářských pomocníků.
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HODNOTA ZNAČKY
a dokumentů.
V roce 2009
byla uvedena
na celosvětový trh
řada barevných pastelek
Kolores, čímž společnost Kores rozšířila
nabídku školních výrobků.
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. V letech
2011 až 2015 Kores uvádí na trh celou
řadu novinek - dětské fixy, vodové barvy,
eco-univerzální tekuté lepidlo, prstové
barvy, plastelínu či dotykové pero Digi
Coach. Roku 2015 pak Kores představuje
řadu popisovačů a zvýrazňovačů
originálního designu, které se vyrábí
v závodě v jihočeském Strmilově.

Firma Kores má v Praze jedenáctičlenný
obchodní a marketingový tým, přitom
většina členů tohoto týmu pracuje
ve firmě více než 10 let - fluktuace
je tedy opravdu minimální. Letos oslaví
společnost Kores Europe již 25 let
od svého založení v České republice.
Značka Kores je lídrem výroby
a prodeje lepicích tyčinek, což je
také nejprodávanější firemní produkt.
Společnost zajišťuje asi 70 % 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.
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

SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÉ
PODNIKÁNÍ
Společnost Kores Europe
spolupracovala několikrát
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 Nadaci
Terezy Maxové dětem,
která získané finanční
prostředky použila na
podporu vzdělávání
dětí a mládeže z dětských
domovů. „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 Nadace Terezy Maxové dětem.
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 Europe
se podílí i na těchto typech projektů,
a to především v rámci jednotlivých
regionů České republiky.

KOMUNIKACE A ÚSPĚCHY
Společnost Kores Europe pravidelně
pořádá spotřebitelské soutěže spojené
především s lepicími tyčinkami. V loňském
roce Kores vyhlásil soutěž pro třídy
mateřských a základních škol. Deseti
vítězným třídám věnoval Kores ceny
v celkové hodnotě 130 000 Kč.
Značka Kores ručí za kvalitu,
spolehlivost a použitelnost svých
produktů. V posledních letech společnost
Kores neustále zvyšuje množství
ekologických výrobků a optimalizuje
výrobní procesy podle mezinárodních
ekologických norem. Pro výrobní závod
ve Strmilově získala certifikaci ISO 9001
a ISO 14001, čímž potvrzuje vysoké

Ing. JANA HUBÁLKOVÁ
OBCHODNÍ A MARKETINGOVÁ ŘEDITELKA

„Miluji svoji práci, je to de facto moje
druhá rodina. A pokud vidím spokojené
zákazníky používající naše KORES produkty
ve školách, kancelářích, v ordinacích
nebo na úřadech, mám velkou radost
a vím, že naše práce má smysl.“
ZAJÍMAVOSTI
❍❍ 1887 - ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI
A VÝROBA PRVNÍHO UHLOVÉHO
PAPÍRU POD ZNAČKOU KORES,
VE STEJNÉM ROCE ZAPOČALA
VÝSTAVBA EIFFELOVY VĚŽE V PAŘÍŽI.
❍❍ 1993 - ZALOŽENÍ DCEŘINÉ
SPOLEČNOSTI KORES EUROPE,
V TOMTO ROCE DOŠLO
K ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA.
❍❍ 100 000 - TOLIK SE VYROBÍ
LEPICÍCH TYČINEK VE STRMILOVĚ
ZA JEDEN DEN.
❍❍ 2 000 000 - ZA ROK 2017 SE
PRODALO V ČESKÉ REPUBLICE VÍCE
NEŽ 2 MILIONY LEPICÍCH TYČINEK
KORES, TEDY ZHRUBA STEJNĚ JAKO
MAJÍ 3 NEJVĚTŠÍ MĚSTA ČESKÉ
REPUBLIKY DOHROMADY OBYVATEL
(PRAHA + BRNO + OSTRAVA).
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