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Naše populace stárne, to je obecně známý fakt. Sociologové z toho velkou radost nemají, ale pro pedikéry to Naše populace stárne, to je obecně známý fakt. Sociologové z toho velkou radost nemají, ale pro pedikéry to 
znamená, že se postupně zvyšuje počet lidí, kteří budou častěji vyhledávat jejich služby. S přibývajícím věkem znamená, že se postupně zvyšuje počet lidí, kteří budou častěji vyhledávat jejich služby. S přibývajícím věkem 
totiž roste i riziko problémů spojených s chodidly a pokožkou nohou. K tomu, aby si s nimi dokázali poradit, totiž roste i riziko problémů spojených s chodidly a pokožkou nohou. K tomu, aby si s nimi dokázali poradit, 
potřebují pedikéři perfektní servis, který se dotýká přístrojového vybavení, nástrojů, profesionální kosmetiky, potřebují pedikéři perfektní servis, který se dotýká přístrojového vybavení, nástrojů, profesionální kosmetiky, 
dezinfekčních prostředků či vybavení salonů, a ten jim od roku 1991 poskytuje společnost CONETA s.r.o. dezinfekčních prostředků či vybavení salonů, a ten jim od roku 1991 poskytuje společnost CONETA s.r.o. 
Otrokovice. Zeptali jsme se ředitele Ing. PETRA NĚMCE, co společnost připravuje na rok 2010.Otrokovice. Zeptali jsme se ředitele Ing. PETRA NĚMCE, co společnost připravuje na rok 2010.

Jaký pro vás byl rok 2009?Jaký pro vás byl rok 2009?
Uplynulý rok byl pro nás stejně úspěšný jako 
ty předcházející, až v posledních měsících 
se začaly malé příznaky recese projevovat 
i v našem oboru.
V čem se krize podle vás projevuje?V čem se krize podle vás projevuje?
Myslím si, že krize je silné slovo, protože 
lidská touha po zdraví a kráse je věčná. 
Klienti, kteří okusili osvěžení, úlevu a krásný 
pocit po ošetření v salonu, se rozhodně 
vrátí.
Šetří pedikérky, manikérky a kosmetičky víc Šetří pedikérky, manikérky a kosmetičky víc 
než obvykle?než obvykle?
V nakupování jsou snad trochu opatrnější. 
Ale to je správné – dobrý podnikatel by měl 
vždy nakupovat s rozmyslem a vyhledávat 
kvalitu i dobrý servis.
Připravili jste pro ně nějakou speciální Připravili jste pro ně nějakou speciální 
„krizovou“ nabídku?„krizovou“ nabídku?
I přes růst podnikatelských nákladů jako 
energie, doprava, nájmy apod. jsme zacho-
vali výši cen. Dokonce jsme mimořádně 
zlevnili některé přístroje pro přístrojovou 
manikúru a pedikúru. Naši akční nabídku 
najdete na našich internetových stránkách.
Koncem roku jste získali významné ocenění. Koncem roku jste získali významné ocenění. 
Co pro vás znamená?Co pro vás znamená?

Ano, Česká podiatrická společnost 
nám udělila certifikát „Vynikající prode-
jce v oblasti péče o nohu“. Toto ocenění 
nás těší a současně zavazuje k dalšímu 
zlepšování práce.
Co chystáte pro tento rok?Co chystáte pro tento rok?
V roce 2010 nabídneme některé novinky 
tělové kosmetiky, chystáme se rozšířit 
i oblast vybavení pedikérských salonů 
o inovovaná křesla z nabídky naší partner-
ské firmy Ruck z Německa.
Najdou vás spolupracovníci na letošních Najdou vás spolupracovníci na letošních 
kosmetických veletrzích?kosmetických veletrzích?
I přes, doufám, krátkodobé nejasnosti 
o pořadatelství jarního kosmetického vele-
trhu se zúčastníme obou hlavních výstav 
v Praze i na Slovensku. Čestnou povinností 
je pro nás účast na sjezdu České podiat-
rické společnosti v Pardubicích.
Budete se zase podílet na soutěži Budete se zase podílet na soutěži 
O nejkrásnější nohu?O nejkrásnější nohu?
Samozřejmě se budeme sponzorsky podí-
let na soutěži O nejkrásnější nohu v Praze 
i na Slovensku. Navíc chystáme v hlavním 
programu všech výstav demonstrativní 
ukázku techniky přístrojové pedikúry 
i manikúry.

Jaké novinky v nejbližším období Jaké novinky v nejbližším období 
představíte?představíte?
Žhavou novinkou je založení společnosti 
„CONETA – partner“, která našim 
klientům přinese výhody stálých slev 
na nákup zboží, servis přístrojů a účasti 
na školeních a rekvalifikačních kurzech. 
Společnost „CONETA – partner“ zahájí 
oficiálně svou činnost 1. května 2010 a na 
veletrzích v březnu již budeme vydávat 
členské průkazy. Podrobnosti budou včas 
zveřejněny na našem webu.
Přibývají pedikérky, nebo už zájem Přibývají pedikérky, nebo už zájem 
o rekvalifikační kurzy polevil? Je vůbec pro o rekvalifikační kurzy polevil? Je vůbec pro 
všechny dost klientů?všechny dost klientů?
V lednu jsem v novinách četl rozhovor 
s vynikající socioložkou PhDr. Jiřinou 
Šiklovou o předpokládaném vývoji naší 
společnosti v nejbližší budoucnosti. Zaujal 
mne její názor, že s ohledem na rostoucí 
dlouhověkost a chuť člověka pečovat 
o vlastní zdraví se výrazně zvedne zájem 
o péči o nohy, přesněji řečeno o pedikér-
ské služby. I proto nemám vůbec obavu 
o „rozvoj podiatrie v Čechách“.

Připravila ymPřipravila ym
Foto: ConetaFoto: Coneta
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