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eden rok existence stačil značce
Apache k tomu, aby zaujala na trhu
pozici poměrně silného hráče.
Pojme se podívat zblízka, jaké jsou
okolnosti vzniku této bezesporu zajímavé značky. Počátky sahají až do konce
devadesátých let, kdy firma Daj spolu
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Vladimír Míka (vlevo) a Michal Zrnečko.

tel. Ze vzešlých návrhů byl vybrán užší
okruh, ve kterém uvízl i „Apache“. Největším překvapením bylo, že značka
ještě není registrována. Všem zainteresovaným se indiánský název tak zalíbil,
že neváhali a jali se tematikou původního amerického lidu zabývat naplno. Za
inspirací se i s designéry vydali přímo za oceán, na
místo činu. Procestovali státy jako
Utah, Colorado, Arizona. Navštěvovali
muzea,
objížděli
vesnice, zajímali se
o indiánskou řeč.
Výsledkem
jejich
cest je velice přitažlivá image značky
Apache, jež se může pochlubit kompletním indiánským
názvoslovím všech
modelů.
Loňská kolekce byla nadmíru úspěšná. Firma se rok od
zrodu neohroženě vyšvihla do sedla
a stala se silným konkurentem pro již
zavedené firmy. Rozhodla se však nezůstat na místě a všechny své síly upjala

s BP Lumen spojily své síly a založily firmu BP Daj. Firma vlastnící značku Apache vznikla v Praze a kromě hlavního
města distribuuje svá kola ve svých velkoobchodech v jižních a východních Čechách. Především
zkušenosti Vladimíra Míky a Michala Zrnečka, kteří jsou oba
bývalí špičkoví závodníci a mají dlouholeté zkušenosti s vývojem a prodejem kol, jsou ve
spojení s aktivitami firmy BP
Lumen nejcennějším kapitálem. Nutno dodat, že úpická firma BP Lumen s majiteli Pavlem
Bártou a Ladislavem Pitašem si
za dobu své existence vydobyla silnou pozici na trhu se součástkami a doprovodným cyklistickým programem.
Silniční model Gila Monster.
Každý podnikatel stojí na začátku před velice složitým úkolem, jak svou značku či výrobek pojmeke kolekci letošní. V průběhu roku 2002
novat. V případě Apache svou úlohu seoslovila přes tři stovky obchodníků a vyhrály jisté okolnosti. Firma se rozhodla
zvala je, aby svými připomínkami pouspořádat jakousi anketu v řadách
mohli sestavit modelovou řadu pro rok
svých zaměstnanců, obchodníků a přá2003. Apache u nových kol prakticky

opustil ocelová kola a již ve
střední třídě použil pro rámy
hliník 7005. Pro „indiánské“ top
modely je letos poprvé použita
velmi pevná a superlehká slitina U6. „Tato novinka byla celý
rok testována v náročných
podmínkách tuzemských i světových závodů“, říká Michal
Zrnečko, jeden z majitelů
a současně technický ředitel
značky. Nové silniční rámy jsou
třikrát zeslabované a váží od
1180 gramů, u MTB se Apache
může pochlubit váhou 1460
Vlajkovou lodí značky Apache je Totem Race.
gramů. Pro výrobu a lakování
rámů firma opět využila asijské
pan Míka říká: „Ještě si počkáme. Zatím
dodavatele. Důvody jsou prosté. Beznejsme přesvědčeni o tom, že fulla v nakonkurenční kvalita a cena. Kolo je osabídce mít musíme.“ Aby byl výčet sortizeno opět kompletně od Shimana.
mentu kompletní, je nutno zmínit ještě
Z vidlic Apache zvolil Suntour, top modoprovodný program firmy. Apache vydely se mohou chlubit výrobky firmy
Rock Shox. Zapletená kola
a ráfky Mavic, nerezové dráty
DT, doplňky od Ritchey, sedla
od Selle Italia a pláště Michelin/Ritchey jen potvrzují, že firma přistupuje k výrobě svých
kol opravdu pečlivě a zodpovědně. Montáž probíhá v České republice zejména z toho
důvodu, že firma může do tohoto důležitého procesu vstoupit a pozitivně jej ovlivnit. Právě
díky takovému postoji
si ji vybrala přední
světová firma ShimaWakita
no
jako
partnera
k uskutečnění celorábí dresy, čepice, trička, helmy, rohy,
světové reklamní kampaně
světla, blikačky a v současné době vyvíShimano Shifting and Breaking
jí vlastní cyklistické computery a pulsSystem.
metry.
Apache letos nabízí o pět mo„Snažíme se již nyní připravit na vstup
delů víc než loni. Nabídka se
do Evropské unie, a proto je v našem zározrostla o jeden nový cross
jmu spolupracovat co nejvíce s evropWakita, tři MTB Blackhawk, Toskými dodavateli“, říká Vladimír Míka
tem, Totem Race a silniční pera dodává, že na letošních výstavách zalu Gila Monster. Co se týče poznamenal Apache velký ohlas i od zákazsledního jmenované kola, firma
níků ze zahraničí. „Snažíme se naše kola
razí názor, že silničáři si staví kolo podle
dostat do všech regionů České republisvých představ, a také proto v nabídce
ky“, zdůrazňuje pan Míka, „a tak se nám
naleznete pouze rámový set. Zajímaletos podařilo ke stávající distribuční síti
vostí také je, že v katalogu nezbylo mís(České Budějovice – Praha – Úpice pozn.
to na celoodpružený model. K tomu

red) připojit i dva velkoobchody
na Moravě, a sice Transkol v Brně a 4Ever v Ostravě“. Velkým
úspěchem pro firmu byla penetrace na slovenský trh ve spolupráci s významným slovenským
dovozcem kol značek jako Colnago, Fondriest a Willier. Nově
v letošním roce vznikla divize
marketingu, která se zabývá
podporou prodeje a propagací
značky Apache. Jejím velkým
úspěchem je prezentace firmy
na sportovních veletrzích. Apache letos objíždí veletrhy s nápaditou expozicí v indiánském
duchu. Nechybí ani osmimetrové teepee s indiánkou, která vám dá vybrat ze tří druhů pšeničného piva vlastní
značky Apache! Dalším obrovským plus
a chloubou „indiánů“ je prezentace na
internetu. Stránky www.apache-bike.cz
patří k absolutní špičce. Kromě
nápaditých flashových animací
zde najdete kompletní katalog,
představení firmy, novinky, kontakty, galerii a nejčerstvější informace o působení závodního
týmu CCC Apache. Ano, Apache má i svůj profesionální závodní tým a pod vedením Jana
Slavíčka dosahuje skvělých výsledků. Závodníci vozí medaile
nejen z mistrovství republiky,
ale také z mistrovství světa
a dalších šampionátů. Jedním
z největších týmových želízek
v ohni je vedle Jaroslava Kulhavého i nadějná Slovenka Jánka
Štefková, která se pohybuje na
postupových místech tabulek pro olympijské hry.
Zákazníkům udělá největší radost
především cenová hladina letošní kolekce kol. Příznivé ceny jsou, podle slov
představitelů firmy, výsledkem úspěšných jednání s dodavateli a kurzových
rozdílů dolaru. Firma se vydala cestou
prodeje výhradně v distribuční síti specializovaných prodejen proto, aby zajistila zákazníkům profesionální přístup
a kompletní servis. Nezbývá tedy než
odložit ohnivou vodu a poohlédnout se
v prérii po nějakém indiánském oři.
(PR)

