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b.ude z Prahy řídit marketing spolecnosti v ceIsm světě.
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r TsMĚvA\.Í mladík si přehodí přes krk tkaničkami svázané

LJ botv a ochotně zapózuje na střeše praŽského obchodního
domu Bata. ,'Týhle boty jsou nejprodávanější v historii naší
Íirmy. Vyrábějí se od 50. let a kaŽdoročně se jich prodá na deset

milionů párů,..vypráví nadšeně. Mluví anglicky, svou vizáží ale
nezapře, že patří ďo znárr'é české podnikatelské rodiny. Thomas
Archer Bata se narodil v Torontu, jeho domovem je ale nyní
Praha, odkud bude řÍdit marketing společnosti po celém světě.

6! Kolik pórůbot má, d'oma nejmlad'ši
člen rod'u Baťů?
Je to někde mezi stovkou a stopadesátkou párů.

El Á kolik z nich je od Bati?
Většina. Do toho ale počítám i další značky bot, které v našich
obchodech prodáváme. Pravdou je, Že kdykoli se u nás objeví ně-
jaká nová zajimavá bota, hned ji chci lryzkoušet. TakŽe se dá říct,

žekažr|ý týden mám nový pár. osobně mám nejradši sportovní
boty' je to asi i tím, že patřím k mladší generaci. Ale rád nosím
třeba i mokasíny.

6) Mimochodem, jak lze rozpoznat
koalitníbotu?
Není to lehké. Kvalita boty závisí tak z 85 procent na materiálu'
z néhož je vyrobena' Zbytek je odvislý od toho, jak je bota ušita.
Když vezmete botu do ruky a materiál a švy vypadají pevně, tak
je solidní pravděpodobnost, že jde o kvalitní obuv. Jestli ale boty
skutečně stojí za to, zjistíte až po třech nebo čtyřech měsících
noŠení. Samozřejmě je můžete otestoYat v laboratoři, to ale asi
doma dělat nebudete.

6 Do Česka jste se ordtil, protože
společnost Baťa buduje o Praze globúIní
od'děIení,,které by mělo řídit její marketing
po celém soětě. Znamenli to tedy, že oe oašem
obchod.ním d'omě na Ydrclaaském ná'městí
se buile aymýšlet, jakú reklama poběží o Ind'ůů?

Do určité míry se to tak dá Ťíct. Působíme momentálně
v 76 zemÍch světa a do nedávné doby bylo naší frlozofií
decentralizovat marketing. Jinak řečeno měIo vedení Baťi
v každé zemi dost ve]ké pravomoci dělat cokoli, co chtělo. Což
mělo za následek, Že na spoustě trhů máme zcela rozličné
postavení. Rozhodli jsme se proto sladit marketing, abychom
měli všude stejnou image. Samozřejmě s úpravami pro lokální
zákazníky. Budeme ale vycházet všude ze společného základu.
\šechny kreativce a designéry ploto chceme koncentrovat
y Praze. Steině tak tu bude sídlit i náš digitální tým. Jelikož
chceme do budoucna hodně růst v digitálním byznysu, budeme

se na tuto sféru hodně soustředit.

d Á to aše říd'íte tly?
Ano, já jsem šéfem marketingového a produktového odděIení.

6l Ptdlm se koúllů tomu, že jste std'le
poměrně mlad,ý. Nemóte problémy
se zíshú'ním respektu slsých kolegů
apodřízených?
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VÍte, já už pracuji tak dlouho,
Že mi tahle otázka ani nepři-
jde na mysl. UŽ jako dítě isem
prázdnin5 |rál i] r lor árně.
A miloval jsem to. Strašně rád
jsem dělal s lidmi a myslím,
že jsem s nimi vždycky vychá.
zel. Z rodiny jsem si odnesl' že
s nimi vŽďycky musím jednat
fér' občas samozřejmě byly
problémy, ale většinou jsem si
se všemi rozuměl.

El Nepracooal jste jen
u Bati, o minulosti
jste byl také sttižistou
ae společnostech
Nůke a H&M. trahú to byla
zkušenost?
Ano, to bylo rok předtím, než
jsem nastoupil na univerzitu.
Bylo to báječné' získal jsem
mnoho b|ízkých přátel. Skvě|á
věc podle mě byla, že Nike je
ťrrma s výbornou marketingo.
vou straIegií. oproli lomu ie
Baťa společnost zaměřující se
především na výrobu. Jsme li.
di, kteří mají rádi obuv a příliš
nepřemýšIí nad marketingem.
KdyŽ pracujete u Nike' první,
co se u něj naučíte' je vytvořit
příběh, který kdyŽ spojíte
s filozoťrí řemesla, máte velmi
silné poselství.

@ Když jste byl d'itě
o teenoger, baoili jste se

d'ont'a o oašich slaaných
před'cích?
TÍochu ano. Vyrůstal jsem
v Torontu, kde celá naše ro-
dina Žila' a trávil jsem hodně
času se svým dědečkem To-
mášem Baťou juniorem, který
celou Íirmu po druhé světové
válce vlastně znovu lrybudo-
val. Samozřeimě nám hodně
lryprár ě| o svém tatínkor i
Tomáši Baťovi, ktery společ-
nost založil, a vůbec nám často
povídal o svém životě. Mys}ím,
že to nejdůleŽitější, co jsem se

od něj naučil, bylo neustále si
uchovávat optimismus a nikdy
se nevzdávat. A taky Že vŽdyc-
ky může být hůř. Víte' když

jste pozitivní, tak tím ovlivníte
i lidi kolem sebe a rrytvoříte
nesmírně silnou atmosféru.
Lidé pak dokážou věci, o nichŽ
by se jim jinak ani nesnilo.

El Rromě nakažlit:ého
optůmismu jsou ještě
ruěi ahú j inó,,b ať ol: sktút

obchod,ni praaid.Ia",
jichž byste se oe stsé
prúci rú'd' d'ržel?
JistěŽe. Byznys se samozřejmě
r1vinu| a má dnes úplně iinou
podobu než před sto les, ale
myslÍm, že jedno u nás zůstiivá
stejné. Pracujeme ve Íirmě,
jejímž posláním je pomiáhat
společn osti. Zní to m oŽn á

nadneseně, ale ve všech našich
továrrrách a obchodech se

snaŽíme být co nejblíž lokálním
komunitam. A taky se snažíme,
ab5 ršichni naši zaměstnanci
cítili' Že jsou součástí iedné
rodiny. Výsledkem je' že většina
lidí u nás pracuje velmi dlouho,
mnozí u nás stráví celou karié-
ru. To;.e také důvod, proč naše
společnost existuje již přes 120
let a překonala všechny překáŽ-
ky' které jí stiíly v cestě.

a Když o té oěrnosti
značce mlulsíte, chcete
iay zůt.sttt't značce Ba,ťa
aěrný celý žit:ot?
V různých etapách svého Živo-
ta mám na tuto otázku odlišné
odpovědi. Určitě chci být ve
společnosti nějak zapojen, už
ien kvůli tomu. Že firma Bata
drŽí v mnoha ohledech po-
hromadě i naši rodinu' Ctíme
stejné.hodnoty, máme stejné
Iouh5. {|e chceteli upřímnou
odpověď, ano' chci zůstat ve
firmě Bata.

Gl Á jak d'Iouho plú'nujete
zrLstat o Praze?
Nestanovil jsem si Žádnoq
lhůtu. Mým cílem je, aby
obchod n í oddělen í dobře
fungovalo, r,1tvořit jeho
silnou kulturu. A dá] uvidíme.
Kdo ví?
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6l Něiakou dobututed,y
?"si pobud'ete, snažíte
se učit česky?
Rozumím velmi dobře, ale
konverzace mi pořád ještě
moc nejde. Jako dítě jsem se
nikdy česky neučil, poptvé
jsem češtinu slyšel jako teen-
ager. Víte' můj dědeček odešel
do hanady a nikd5 ho ani
nenapadlo, že by se jednou
mohl vrátit do Česka. Proro
se rozhodl zasvětit svůj Život
Kanadě, své děti lrychovával
jako Kanaďany.

El |'yrúslal jsle u líanadě,
cítite se tedy jaho
Kanaďan?
Cítím se iako slětoobčan.
Strávil jsem život v mnoha
zemích. Žil jsem v Jižni
Americe, ve Švýcarsku,
v Anglii. KdyŽ Žijete na tolika
místech, vaŠi rodiče pocházejí
z několika zemí, díváte se na
národnost iinak.

E! vraťme se ještě h tltlší
prdci ue Jirmě, jaké jsou
momentdlně hla'uní
cile, který ch b y ste chtě l
dostíhnout?
Chci jasně deÍinovat naši
značku. KdyŽ přijedete na
různá místa světa, lídé vět-
šinou znají značku Baéa, ale
nedokážou jasně řÍct, jakotr
přesnou pozici zastáváme.
Vědí jen' že vyrábíme boff.
A v současnosti je tolik značek
produkuiících obuv, že se
prostě nějak musíte vymezit.

íl Zoažujete i to, že byste
do oýroby zalsed'li něj tlké
mod,erní te chnolo gie j ako
napříklail )D tisk?
Zajitr'áme se o něj a jsme
ve fázi v1í'voje. Věříme v jeho
potenciáI, ale tato technologie
má i svá omezení. Číslerrr
jedna je materiál. Hojně po-
uŽíváme 5D návrhy při navr-
hování pro výrobu prototypů.
K reálné výrobě ale podle mě
dojde až v následujících pěti

nebo šesti letech, teprve poté
budeme moci mluvit o velké
sériové produkci. Je to ještě
pořád hudba budoucnosti.

El obutsní prů'mysl je nyní
oalioněn trend'em tenis ek.
Chce se i Bata zaměřit
natento druhobutsi?
Dobrá otiízka. Chystáme se

zaměřit na výrobu tenisek,
ale v nabídce jsme poněkud
konzervativní' Prodáváme
především tradiční typ boL
Chystáme se ale osloYit
i mladší zákazniky, kteří po
teniskách touŽí. V dubnu
dokonce uspořádáme speciál-
ní týden módy, na ktery budou
pozváni novináři a designéři
z celého světa. A právě tam
představíme naši novou řadu
tenisek. To bude super.

El V rútncifirmy Baťa
jste působilpo celém
saětě, myslíte si, že jsou
čeští zá,hazníciněčfun
specifrčtí?
Domnívám se, že jsou v celo-
světovém srovnání poměrně
nároční. Jsou racionálni
a chtějí dobrou kvalitu za vý-
hodnou cenu. Také si myslím,
že sledují trendy a nejsou tak
konzervativní. Je tu generace
lidí, kteří baží po barvách
a moderních produktech'

d l{dyž jste cestoaal
po st'ětě, měl jste pocit,
že tsětšina zúkazníků oí.
že Bata je českú
značko?
Upřímně, většina lidí to neví,
protože společnost je decent-
ralizovaná a v kaŽdé zemi se
v1wíjí trochu jinak. Takže lta-
lové si myslí, žeBaÍaje italská
značka' Indové si zase myslí,
Že jsme indická společnost,
protoŽe v jejich zemi má Bata
d}ouhou historii' Dvě aŽ tři
generace lidí vyrůstaly s naší
Íirmou, proto Baťu považuji za
svou společnost. V tomhle je

Bata speciÍický. Stali jsme se

Thornas Árcher Bata (29)

Pravnuk zakladatele společnosti
Bata se narodil v kanadském
Torontu. Yystudoval střední
školu ve skotském Etonu.
Následně absolvoval studia '

po|ilo|ogie na L niverzi|ě
v Edinburghu. Od srpna 2005

do března 2006 se věnoval
obchodnímu plánováni v H&M
v Ženevě. Y letech 2006 a 2007

dělal sportovní marketing
pro společnost Nike. Posléze
působil v event managementu
měsla Edinburghu' od po|ovin}
roku 2011 vedl několik měsíců
obchod Baéa na Yáclavském
náměsli a stara| se o koncepci
značky. Následně působi| v rámci
Bati v Jižní Americe' Loni se

do Prahy vrátilo aby tu vedl
globální oddělení' jeŽ tlude řídit
marketing společnosti ve všech
76 zernich, kde působí.

první mezinárodní společností
v době. kdy se všechny firm1
zaměřovaly na lokální trhy.
Teď ale zraoyuZačilaáme mlu-
vit o našem dědictví' o příbě-
hu naší značky' ktery je velmi
unikátní. Mastně jsme si ani
neuvědomovalí' jaký je v něm
potenciál. Lidé ve společnosti
ho berou jako něco normální-
ho. Teď ie ale na čase ho sdílet
a zviditelnit.

d Baťapůsobípo celém
stlětě, jsou rozdíly me<i
tínl, co prodťloúte a Česku
a dejme tomu a ltdliů?
občas rozdíly samozřejmě
jsou. Tý největší rrycházejí
z rozdílného k]imatu. Ale
třeba pokud jde o dámskou
obuv, tam se rozdíly po celém
světě stírají.

El Kolih olastně Baťa
ročně ayrobíbot?
290 milionů párů bot. Většinu
dnes lryrábíme v Asii, máme
továrny v Indii, Bangladéši
a Indonésii. Pro rychlejší
distribuci jsme se rozhodli
vyrábět více v Evropě. S tímto
systémem jsme spokojen i,

a proto bychom chtěli i další
výrobu přenést do Evropy.
A stále udrŽujeme i výrobu
v Česku, máme továrnu na
Moravě, blízko Uherského
Brodu, kde ročně lryrobíme
550 tisíc párů bot.

El Celý žiaot jste strónil
tne zi b otanni. Cítíte s e
nějak poznamenaný
soou profesí?
Soud,úte třeba lidů
podle ieiichbot?
Je pravda, Že se hodně dívám
]idem na nohy. Ale upřím-
ně respektuji osobní volbu
kaŽdého a nesoudím lidi ien
podle toho, co mají na sobě.
SnaŽím se spíše pochopit' co
hledajÍ. To je ostatně úkol
obuvní společnosti _ porozu_
mět Írustracím lidÍ a snaŽit se
je iich zbavit.'
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