
Zpráva ZICO a výhled 2015 (ZICO FISHING CLUB) 

V roce 2014 jsme přinesli na trh zejména řadu  nových lehátek a křesel řady TRiColor a cenově zajímavé 

nafukovací čluny s pevnou podlahou Carp Rider a nafukovací podlahou SAFARI. Naší vizí je nabízet 

produkty s vyšší přidanou hodnotou a tyto nové řady splňovaly předpoklady vysoké kvality, ale byly také 

pochopitelně ve vyšší cenové hladině, proto jsme s obavou sledovali prodeje začátkem roku. Nicméně nás 

rostoucí trend prodeje překvapil a konec roku 2014 splnil naše očekávání ve všech směrech. 

Novinky pro rok 2015 

Na základě výzkumu jsme zaznamenali poptávku po naší předchozí řadě lehátek SUPERB ECO, přidali 

jsme nové prvky do staré verze s polštářkem o nový posuv noh, bezpečné upevnění rámů pro složení a 

rozložení lehátka a představíme jej na výstavě FOR FISHING v Praze jako  řadu Superb ECO II. Věříme, že 

bude populární stejně tak jako předešlá varianta, které se prodalo více než 2000ks 

Nový projekt 2015 

Před půl rokem jsem se setkal se zajímavým konceptem  "Made in Germany", který zapadal do naší 

obchodní koncepce. Po schůzce s majitelem firmy ANDA GmbH. z Mnichova, jsme našli společné 

obchodní i emotivní zájmy pro technický rozvoj unikátního projektu, který se Vám pokusím krátce přiblížit. 

Přenos signálu z hlásičů již není přenášen na běžný přijímač a snímání signálu záběru ryby je také 

konstrukčně jedinečné. Veškerý přenos signálu je prováděn pomocí Bluetooth technologie přes instalovanou 

aplikaci na "chytrý" mobilní telefon. Ovládání Indikátoru, jako je hlasitost, citlivost, volba tónu - osvětlení 

je voleno prostřednictvím volně stažitelné aplikace. (Google play nebo APP store) Zákazník si může předem 

tuto aplikaci stáhnout do svého mobilního telefonu a podívat se na demo verzi funkce aplikace. Samotné 

spárování telefonu a indikátoru je velice jednoduché a intuitivní. 

 

 



Proč ANDA? 

Moje přesvědčení a sázka na kvalitu je v tomto případě rozhodující stejně tak jako před časem u značky 

Flajzar. Motivace na tomto projektu je podporována nejen moji emotivní stránkou, ale i ryze racionálním 

kalkulem, kdy v roce 2019 má používat smartphony na českém a slovenském trhu téměř 40% populace 

 

zdroj: globální výzkum Ericsson Mobility Report (2014 zelená) oranžová barva značí rok 2019 

(http://www.internetprovsechny.cz/jak-v-cr-pouzivame-chytre-mobily-a-tablety/) 

Ze sociálních sítí vidíme, že mobilní telefony se staly pro rybáře hlavním spojením při delších výpravách s 

rodinou nebo přáteli. Naučili se používat aplikace pro sledování klimatických a geologických podmínek, 

stejně tak jako sledováním polohy podle GPS. Vše se děje v reálném čase na lovném místě, tak nevidím 

důvod proč by i naši rybáři tuto techniku nepoužívali. V EU zaznamenala ANDA dobrou prodejnost 

zejména díky známé německé preciznosti a zpracování. Vývoj Aplikace a další modernizace zařízení je 

založeno na potřebách této rybářské "komunity", podle naší firemní filozofie níže. V tomto ohledu bude 

práce na tomto projektu maximálně kreativní. 

 

 

Výhody: 

+ všechny informace na lovném místě v jednom zařízení 

(již není potřeba další přijímač) 

+ vyšší citlivost v zobrazené grafické stupnici každého indikátoru 

+ ovládání funkcí indikátoru pomocí aplikace 

+ vodotěsnost indikátoru a spolehlivost za každého počasí 

+ osvědčený masivní zámek vlasce a nerezové provedení vahadla 

 

 

Pokud jsem zmínil výhody jsou zde i nevýhody, kterými může být pro mnohé i poměrně vysoká cena 

nebo možnost vybití mobilního telefonu za 1 den, např. při aktivním používání pro jiné účely. V tomto 

ohledu naše firma reagovala na tyto potřeby a nabízí k systému další příslušenství jako solární nabíječku 

s vlastní baterií, která nabije vaše zařízení 2x až 3x i když nesvítí slunce. Umístění panelu nebo telefonu 

(tabletu) na držák k lehátku nebo křeslu necháváme na potřebách každého rybáře! 



 
 

 

videa demonstrující možné použití, a jsou demonstrována zde 

    
 

 

Poprvé tyto novinky představíme na našem stánku na výstavě FOR FISHING 12. – 15. 2. 2015. Jelikož 

jsem zaznamenal (mrk.cz aj.) k tomuto tématu (ANDA) mnoho dotazů, otevírám pod tímto diskuzi ve které 

vám rád odpovím na vaše případné technické a obchodní dotazy na ZICO fishing Club (FB) 


