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Výrobce přijímačů, Slovensko 

ABC BIZNIS 
– skuteční bojovníci

Jedná se o mladý tým na své cestě k vrcholu na 
evropském trhu se satelitními přijímači pod vlastní 
značkou OPENSAT. Společnost ABC BIZNIS byla 
založena teprve na konci roku 2004 a podařilo se 
jí od té doby stát se jedním z hlavních dodavatelů 
satelitních přijímačů. Bohužel, cesta k úspěchu byla 
zvrásněna tragickým úmrtím zakladatele firmy v roce
2008. Chtěli jsme tedy zjistit, jak ABC BIZNIS byl 
schopen vyrovnat se s touto tragickou událostí.

Dnes je ABC BIZNIS renomovaným vel-
koobchodníkem pro místní, slovenský trh, 
nabízející také antény, LNB konvertory, 
koaxiální kabely a přijímače. Jako výrobce 
ABC BIZNIS exportuje své vlastní přijí-
mače pod značkou OPENSAT. 

Na počátku roku 2007 firma zahájila
výrobu první řady vlastních přijímačů, 
které byly uvedeny na trh jako OPENSAT. 
Začali s rozsahem čtyř SD receiverů, 
který byl doplněn v polovině roku 2007 
prvním HD přijímačem a od poloviny roku 
2008 obsahuje nabídka i druhý HD pří-
stroj. Mimochodem, je to také produkt, 
který TELE-satelit představoval v minu-
lém vydání.

 
Jak se tedy dokázali vyrovnat s náhlou 

ztrátu svého zakladatele? Odpověď na 
tuto otázku lze nalézt ve velmi mladém 
kolektivu sestaveném novou ředitelkou 
Veronikou Rešetkovou, která vysvětluje, 
co se stalo: “Po smrti svého syna Erika, 
který byl zakladatelem společnosti ABC 

Veronika Rešetková je ředitelkou 
ABC BIZNIS teprve pár měsíců. 
Fotografie jejího syna Erika,
zakladatele společnosti, který 
nedávno tragicky zahynul má na 
jejím pracovním stole výsadní místo. 
On jej jejím hnacím motorem činícím 
ABC BIZNIS klíčovým hráčem.



■

■

■

74 TELE-satellite & Broadband   —   02-03/2009   —   www.TELE-satellite.com

Budova ABC BIZNIS: v popředí je sklad, 
kancelářské plochy jsou v pozadí. „To ale není 
vše,“ odkrývá marketingová ředitelka Veronika 
Rešetková: „Je zde ještě další skladovací plocha 
pronajatá jiné společnosti.“

Pohled do účetního oddělení 
s hlavní účetní Zelmírou 
Remenovou (vlevo), asistentkou 
Mirtinou Ondrušovou (uprostřed) 
a systémovým administrátorem 
Jeffersonem Kenji Takahashim.

Marketingový manažer Veronika 
Rešetková, dcera ředitelky 
Veroniky Rešetkové a sestra 
zakladatele společnosti Erika 
Rešetky. Vymýšlí pro ABC BIZNIS 
reklamní strategie a rozhoduje o 
designu: „Našimi korporátními 
barvami jsou různé odstíny zelené 
a černá.“
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BIZNIS, jsem převzala vedení jeho pod-
niku.” Veronika důrazně dodává:” Existují 
fámy, že se chystáme k fúzi či partnerství, 
ale to je nesmysl!”

 
Jako důkaz toho jsou zde dva důležité 

pilíře, které ji poskytují podporu ve své 
každodenní činnosti: na jedné straně je to 
její tým 14 zaměstnanců, kteří jsou 100 
procentně zodpovědní za vizi společnosti, 
a na straně druhé jsou to rozsáhlé zna-
losti, které získala Veronika Rešetková ve 
své předchozí práci v oblasti řízení podob-
ných podniků v technologickém odvětví.

 
Erikova mladší sestra, která se jme-

nuje také Veronika, nás uvádí zpět do 
počátků firmy: “I v jeho  věku 13 let byl
Erik zvyklý vypomáhat ve firmě našeho
otce.” Jeho profesní kariéra začala také 

Ve skladu jsou připraveny položky k expedici. Šéf 
skladu Martin Patay obsluhuje vysokozdvižný 
vozík, Lukáš Michalík (vpravo) je jedním z řidičů 
a  Jefferson Kenji Takahashi (vlevo) kontroluje 
přijímač, který je určen pro odeslání.
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v  otcově společnosti, ale po nějakých 
deseti letech Erik začal cítit, že nastal 
čas přivést k životu své vlastní nápady, 
ve kterých se zaměřil zejména na vytvá-
ření vlastní značky OPENSAT. Společně s 
Karolínou Štreicherovou, která je v ABC 
BIZNIS dnes nákupním manažerem, a 
řidičem v roce 2004 založili společnost 
ABC BIZNIS. 

Díky jeho kreativním nápadům a sku-
tečnosti, že představovaly přesně to, co 
trh potřeboval, nemusel na něm pro své 
produkty hledat místo dlouho a uvedl 
výrobky pod vlastní značkou OPENSAT. 

Brzy se značka OPENSAT na lokálním 
slovenském trhu etablovala, a následně 
v roce 2007 se začal rozhlížet po zahra-
ničních trzích, což nejprve znamenalo v 
Čechách. Brzy se mu podařilo dosáhnout 
podílu vývozu 40 procent, přičemž v 
roce 2008 jsou výhledové vývozní kvóty 
dokonce 50 procent značkových přijí-
mačů OPENSAT vyrážejících do zahra-
ničí.

 
Karolína Štreicherová byla součástí 

týmu od samého počátku a informuje nás 
o vývozu  značky OPENSAT na různé trhy: 
„Česká republika jako náš bezprostřední 

soused má největší podíl na produktech 
OPENSAT, který se skládá asi z 50 pro-
cent, následují Německo a Švýcarsko, 
každé s 20 procenty a zbytek Evropy s 
10 procenty.“ 

ABC BIZNIS se v současné době zamě-
řuje na země jako Španělsko a Portugal-
sko, kde by si přáli, aby jejich podíl na trhu 
vzrostl, a proto hledají distribuční part-
nery. „Hledáme také v Rakousku a zemích 
Beneluxu,“ dodává Karolína „stejně jako 
v sousedních zemích, v Maďarsku a na 
Ukrajině, kde jsme také potřebovali více 
distributorů.“

Každý, kdo si objednává satelitní přijímač z ABC BIZNIS se 
dostane do kontaktu manažerkou prodeje Hanou Danišovou. Mluví 
perfektně anglicky a nabízí profesionální podporu zákazníkům z 
celé Evropy. Je samozřejmě velmi pyšná na úspěch modelů od 
ABC BIZNIS: „OPENSAT X7000 se stal naším bestsellerem – 40 
procent objednávek na přijímače činí právě tento model.“ Po 25 
procentech připadá na OPENSAT X7000CI a X7700, zbytek pak tvoří 
typy XT9500HD, HDTV přijímač.

Manžerka nákupu Karolína 
Štreicherová je v neustálém 
kontaktu s dodavateli.

IT manžer Alexander Marko pečuje o interní infrastrukturu a 
nabízí také podporu zákazníkům ABC BIZNIS.

I špičkový výrobek se může někdy pokazit. Peter Ciljak je jedním ze 
dvou techniků ABC BIZNIS. Zde mění vadný čipset na základní desce.
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Ředitelka Veronika Rešetková pak odhalí 
významný prodejní argument: “Zasíláme 
všechny naše výrobky bez dopravného!” 
To je možné díky flotile čtyř  přeprav-
ních vozů Mercedes-Benz Sprinter, které 
jsou ve vlastnictví ABC BIZNIS a které 
jsou většinu času na silnici a dodávají 
do celé Evropy. „Nemáme ani stanovena 
ani žádná minimální odběrová množství,“ 
dodává Veronika „a tak můžeme  dodávat 
i malé zásilky bez dalších poplatků.“ To je 
důležitý přínos pro drobné obchodníky a 
zejména distributory. „Chceme dát šanci 
malým zákazníkům růst, a tak můžeme 
růst s nimi,“ přidává Veronika další dobrý 
bod. Sales manager Hana Danišová má v 
zásobě ještě další dobré zprávy: “Obecně 
platí, že všechny naše produkty se dodá-
vají s dvouletou záruky!”

 
Ve chvíli, kdy budete číst tento článek 

budou v regálech obchodů nové modely. 
Sales manager Hana Danišová uvádí 
nové přírůstky: „Jedná se o OPENSAT CR 
3000 PVR, což je PVR s jednou čtečkou 
čipových karet. Pak je to OPENSAT 3000 
CRCI PVR, který má CI modul navíc. Oba 
modely jsou dostupné také jako OPENSAT 
3500 PVR HDMI a OPENSAT 3500 CI HDMI 
PVR, které - jak názvy napovídají - nabízí 
i HDMI.“ 

I přesto, že ztráta zakladatele společ-
nosti byla tak tragickou událostí, jakou si 
lze představit, celý tým kolem Veronika 
Rešetková se stal od té doby ještě užším. 
Ti všichni potáhnou za jeden provaz a 
každý z nich má svůj určený úkol, aby 
operace proběhly velmi hladce. Veronika, 
dcera nové ředitelky a sestra zakladatele 
společnosti, má jednoduché vysvětlení 
pro jejich úspěch: “Všichni víme, čeho 
chtěl Erik dosáhnout, a s ohledem na 
tuto skutečnost směřujeme naši práci k 
tomuto cíli.” 

ABC BIZNIS sleduje trend raketového rozvoje 
od roku 2004. Tehdy byl činil obrat v Eurech 
pouhé půl procento v porovnání s 40,5 
procenta v roce 2008.

Příprava na skupinové foto: dvě Veroniky (matka uprostřed, dcera po 
jejím boku) obklopené téměř všemi zaměstnanci. Průměrný věk je zde 

mezi 30 a 35 lety.


