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POBLÁZNIL
KRÁĽOV,
INŠPIRUJE
DOBRODRUHOV
PIATEHO MÁJA 1836 SA V KRÁĽOVSKOM DIVADLE V LONDÝNE NATIAHLO
PREDSTAVENIE BALETU AŽ DO POL JEDNEJ V NOCI. AKO VŠAK
PÍSALI V DOBOVÝCH NOVINÁCH, PRINCEZNÁ ADELAIDE, MANŽELKA
BRITSKÉHO KRÁĽA VILIAMA IV., VYTRVALA AŽ DO ZÁVEREČNÉHO
POTLESKU. BALET PREDSTAVIL PRÍBEH VTEDY UŽ PÄŤDESIAT ROKOV
ZOSNULÉHO VRBOVČANA. GRÓFA MÓRICA BEŇOVSKÉHO.
MILAN ČUPKA

I LU S T R Á C I E A F OTO : A R C H Í V V L A D I M Í R A D U D L Á K A , P R O F I M E D I A
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Vladimír Dudlák

Móric Beňovský očaroval panovníkov nielen
počas svojho života, ale aj po smrti. A dodnes inšpiruje novodobých dobrodruhov, ktorí pátrajú
po jeho stopách. Jedným z nich je aj Vladimír
Dudlák, riaditeľ Združenia Mórica Beňovského.
Rozprávali sme sa o tom, prečo scestovaný gróf,
ktorý sa stal kráľom na Madagaskare, fascinuje
toľko ľudí aj 235 rokov po svojej smrti.
Spomeniete si, kedy ste prvý raz
zaregistrovali meno Móric Beňovský?
Ako mnohí z mojej generácie sme v mladosti pozerali vtedy kultový seriál Vivat Beňovský,
ktorý premiérovali v televízii v roku 1975. Akurát, že ten seriál ho vykreslil príliš romanticky,
divák mohol nadobudnúť pocit, že je to vymyslená postava. Scenár bol postavený na jeho autobiografickom diele Pamäti a cesty a na románe od Joža Nižnánskeho. Viaceré scény v seriáli
nekorešpondovali s historickou realitou. Móricov život bol oveľa rozmanitejší. Takže môj prvý
kontakt s osobou Beňovského bol trochu rozporuplný.
Prečo ste pomenovali združenie po ňom?
Naša nezisková organizácia vznikla už koncom
minulého storočia, v roku 1999, a mala pokrývať
rôzne naše voľnočasové podujatia, spoločenské, cestovateľské a filmárske aktivity. Pomenovanie vzniklo náhodne a prvých desať rokov sme sa Móricovi Beňovskému nijak zvlášť
nevenovali. Potom prišiel moment, keď som
sa v mojej filmárskej a dokumentárnej tvorbe
chcel posunúť a povedal som si, že by sa možno
patrilo zájsť na Madagaskar a prebádať, aké stopy tam náš Móric Beňovský zanechal. Vybrali
sme sa na mesačnú expedíciu na Madagaskar
i Maurícius , kde sú cenné francúzske archívy
a otvorila sa pred nami studnica plná tém.
FORBES.SK

Poďme na jeho príbeh. Pochádzal
z bohatých pomerov?
On bol príslušníkom strednej šľachty, no s jeho
majetkom je to komplikovanejšie. Móricova
mama sa ako šestnásťročná vydala za 63-ročného generála a z tohto manželstva sa dospelosti
dožili tri dcéry. Už ako 23-ročná ovdovela a vtedy si za manžela vzala vdovca Samuela Beňovského, Móricovho otca. Po smrti rodičov sa však
rozpútal boj o dedičstvo, v ktorom deti po Beňovskom vrátane najstaršieho Mórica, ťahali za
kratší koniec. Starší nevlastní švagrovia dokonca Mórica, ktorý o majetok zabojoval, zažalovali
na stoličnom súde v Nitre za poburovanie ľudu
proti pánom, porušovanie náboženskej disciplíny a iné delikty. Výsledkom bolo, že sa z Mórica
Beňovského stal vyhnanec a utečenec.

FORBES GROWCLUB

7 jednoduchých spôsobov,

KTORÉ VÁS DOVEDÚ K ÚSPECHU
Počas Diamantov slovenského biznisu prebehol
GrowClub, kde majitelia a členovia vedenia progresívnych
firiem definovali postoje vedúce k úspechu.

ELDISY Slovakia
RENÁTA MUCHOVÁ

Robotec

LUKÁŠ VALLO

VNET

JURAJ LUSTOŇ

Packeta Slovakia

važovanie úspešných lídrov sa dá zhrnúť do siedmich kľúčových myšlienok. Na prvom mieste je
neustále vzdelávanie sa
a získavanie nových vedomostí. Podľa
lídrov je dôležité byť otvorený rozvoju
a dokázať prijať prípadné zakopnutia
a omyly, ktoré takáto cesta prináša.
Chyby treba vnímať pozitívne, pretože
pomáhajú definovať priestor na zlepšenie. „Viacerí vrcholoví manažéri považujú
za úspech stav, keď sa väčšinu dňa venujú rozvoju a nie operatíve,“ hovorí Juraj
Králl, organizátor GrowClubu.

Kam z Uhorska utiekol?
Na Spiš, ktorý v tom čase patril Poľsku. Poľským
kráľom bol Stanislav II. August Poniatowski,
ktorý si bol veľmi blízky s ruskou cárovnou Katarínou II. To sa ale nepáčilo poľskej šľachte.
V meste Bar sa šľachtici na odpor proti panovníkovi spojili do takzvanej Barskej konfederácie,
ku ktorej sa pridal aj Móric Beňovský. Dostal
sa ale do zajatia v Kazani, potom do Petrohradu a neskôr až do vyhnanstva na Kamčatke. Aby
som ale nezabudol, ešte na Spiši sa zaľúbil a oženil s dcérou mäsiara Zuzanou Henschovou.
Kým na Slovensku je Beňovský známy
najmä ako kráľ Madagaskaru, v zahraničí
rezonuje práve jeho dobrodružstvo na
Kamčatke. Čo sa tam stalo?
Vo veľkom sa tam prejavilo, že Beňovský bol naozaj výrečný líder, ktorý ovládal jazyky a vedel
strhnúť ľudí okolo seba na svoju stranu. Z Kamčatky sa mu podarilo nielen utiecť, on ukoristil
loď plnú vzácnych kožušín líšok a iných severských zvierat, ktoré mali v Macau, kam loď nasmeroval, obrovskú cenu. Takže ak ste sa pýtali,
či bol bohatý, tak v tejto etape po úspešnom úteku z Kamčatky a neuveriteľnej plavbe po severnom Pacifiku bol určite vo „veľkom balíku“. Následne vstúpil do francúzskych služieb, v Paríži
zapôsobil svojimi moreplaveckými skúsenosťami na kráľa Ľudovíta XV. a ten mu dal možnosť zastupovať Francúzsko na Madagaskare.
Medzitým za ním prišla aj manželka zo Spišskej
Soboty a na Madagaskar sa už plavili spolu.

najmä s pomocou iných. „Kým je človek
sám, nikdy nebude jeho úspech tak veľký, ako keď sa mu podarí získať ďalších
ľudí pre rovnakú víziu,“ dopĺňa Králl.
Motivovať a zapáliť tím pre spoluprácu sa dá otvorenou komunikáciou
a jasným úmyslom poslúžiť ľuďom.
František Baník takto vybudoval úspešný podnik Banik a syn a dnes tvrdí, že sa
držia hesla „Verme ľuďom a budú aj oni
úspešní“. Ak podporíme iných a pomôžeme im získať po čom túžia, získame
aj my, pretože spokojní ľudia, ktorým
firma vytvára dobré podmienky, sú jej
hnacím motorom.

Najdôležitejšou prísadou receptu
na úspech je umenie vychádzať s ľuďmi.
Druhý pilier úspechu je vytrvalosť, ktorá sa spája so schopnosťou vstať a ísť
ďalej. Podľa účastníkov stretnutia je cesta
za cieľom zložená z prekonávania denne
vznikajúcich prekážok. „Úspech je súčet
malých opakovaných snáh. Ak človek vie,
čo je jeho vášňou a kam sa chce dostať,
s odhodlaním ľahšie prekonáva prekážky,“ vysvetľuje Andrea Krkošková, usporiadateľka GrowClubu.
Ak chcete byť úspešní, buďte ľudskí
Ďalšie hodnoty, ktoré pomáhajú na ceste
k úspechu, sa opierajú o ľudskosť, vzájomnú podporu a spoluprácu. „Najdôležitejšou prísadou receptu na úspech je
umenie vychádzať s ľuďmi,“ hovorí Králl.
Podľa neho sa všetci účastníci stretnutia
zhodli, že úspešnými sa dokážeme stať

Čím to bolo, že dokázal očariť kráľa?
On si už od Kamčatky písal denník, ktorý dnes
poznáme ako jeho autobiografiu. V tom čase ho
však nepísal len tak pre nič za nič. Bola to jeho
referencia pre vplyvných ľudí: pozrite sa, čo
NOVEMBER 2021

Úspech nie je o peniazoch,
ale o človeku
Členovia GrowClubu sa zhodli, že nie
je dôležité fixovať sa na úspech vo finančnom vyjadrení, pretože viac ako na
miliónoch na účte záleží na tom, akým
človekom sa na ceste do cieľa stávame.
„Pozerať sa na to, kým som, byť hrdý
na seba, to dá človeku oveľa lepší pocit
než akákoľvek suma na účte,“ vysvetľuje
Andrea Krkošková.
Ten, ktorý cíti oporu vie, že prekážka
je spôsob, ako vyrásť. „Keď niečo skutočne chceš, celý vesmír sa spojí, aby si
to dosiahol.“
Bližšie informácie nájdete
na www.growclub.sk, www.idealplace.
sk alebo juraj.krall@idealplace.sk.

ALEXANDER JANČO

C Clean Services
JURAJ HIPKI

DACHSER Slovakia
IVETA ŠURGANOVÁ

Krošlák

SAMUEL KROŠLÁK

Aardwark

VLADIMÍR ORLÍK
MICHAL HOLUB

ERFOLG

RÓBERT HARDA

Baník a syn

FRANTIŠEK BANÍK

INSPIO

SLAVOMÍRA KOLLÁROVÁ

BUSINESS LEASE Slovakia
LUCIA ČIŠKOVÁ

Šachový obchod
MICHAL ALEXA

Edgar Baker
JAKUB FEKIAČ

ZELENÁ STAVBA
ĽUBOŠ KOLESÁR

EfectFit

ADAM MÁČALA

SCHIN & MAJDÚCH legal
OLIVER MAJDÚCH

Cardell

PATRIK BOSAK

som všetko zažil. Aj preto treba to dielo vnímať
s istou rezervou. Móric sa v ňom chcel vykresliť pozitívne, ako úspešný vodca, aby mu kráľ či
bohatí obchodníci zaplatili cestu, posádku či
zverili tovar. Na druhej strane aj podľa jeho zápiskov vidíme, že pracoval veľmi systematicky,
rozumel moreplavbám, správe kolonizovaného
územia a presne vedel, čo pre danú výpravu potrebuje. Mal aj dar prerozprávať príbeh pútavo.
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Možno až príliš pútavo. Keď v 19. storočí
vyšlo toto jeho dielo v USA, dostalo sa mu
predslovu, ktorý text predstavil ako príbeh
muža s veľkou fantáziou…
Určite to bola do veľkej miery reklama pre neho
samého. Na druhej strane, fakty nám ukazujú,
že svojou stratégiou, neúnavnosťou a odvahou
sa mu napokon podarilo dosiahnuť svoje. Ak
to nešlo z jednej strany, skúsil to z druhej, nenechal sa odradiť, mal nezlomnú vôľu. To bola
jeho vlastnosť, z ktorej sa dá inšpirovať aj dnes.
A určite mu nikto nemôže odoprieť jeho moreplavecké skúsenosti. Z Kamčatky išiel ako prvý
Európan severným Pacifikom do Macaa, potom
až do Indického oceánu na Maurícius, dotkol sa
Madagaskaru a znova cez Atlantik doplával do
Francúzska. Minimálne dva razy bol aj v USA…
Na Madagaskar prišiel s poverením
francúzskeho kráľa. Dnes sa ale
európskym dobyvateľom strhávajú sochy.
Bol Beňovský typický kolonizátor?
Beňovský má v štyroch mestách na Madagaskare dodnes svoju ulicu. A mnohé ulice Francúzov
boli zrušené, čo by mohlo hovoriť v jeho prospech. Na druhej strane, ktokoľvek v tej dobe
sa určite „zašpinil“, bola to otrokárska doba.
Ja tomu búraniu sôch úplne nerozumiem, je to
predsa súčasť histórie. A celé dejiny, to je séria
tyranie, agresií.
Ako vnímajú Beňovského na Madagaskare?
Malgaši vo všeobecnosti neriešia históriu a minulosť, žijú viac v prítomnosti. Oni berú Beňovského tak, ako im ho vykreslíme my, ktorí bádame po jeho stopách. Okrem ulíc a verejných
priestranstiev, ktoré sú na Madagaskare po ňom
pomenované, sa jeho osobe venujú aj turistickí
sprievodcovia a dostal sa aj do školských učebníc. Nemám ale vedomosti o tom, ako ho vnímajú napríklad miestni historici.
Beňovský bol francúzskym zástupcom na
ostrove. Je to mýtus, že bol kráľom?
O ňom sa často hovorí, že bol prvým kráľom
zjednoteného Madagaskaru. A v takomto podaní to je jednoznačne mýtus. Na Madagaskare
FORBES.SK

vedľa seba žijú rôzne kmene, ktoré majú svojich
náčelníkov alebo kráľov. A ako zástupca veľkej
mocnosti mal Beňovský u nich autoritu a riešil
medzi nimi aj rôzne spory. Oni ho ako arbitra
uznávali, dokonca ho mohli vnímať ako ochrancu – voči otrokárskym nájazdom iných európskych krajín. A tak ho tieto kmene na severovýchode Madagaskaru menovali za svojho kráľa
kráľov. No týkalo sa to najmä oblasti, kde pôsobil – strategicky dôležitej severovýchodnej časti
Madagaskaru. Takže nebol prvý kráľ ani nezjednotil celý Madagaskar. Každopádne, územie,
ktoré bolo pod jeho kontrolou, bolo dvakrát
väčšie ako je Slovensko. Za akéhosi zjednotiteľa
Madagaskaru môžeme považovať až kráľa Andrianampoinimerinu, jeho vláda sa začala rok
po Beňovského smrti a zjednotil jedenásť kmeňov v centrálnej časti Madagaskaru.
Po troch rokoch na Madagaskare sa
Beňovský vrátil už za novým francúzskym
kráľom…
Áno, Ľudovít XVI. mu udelil titul generála
a snáď aj vďaka jeho manželke Márii Antoinette
sa konečne urovnal jeho dlhoročný spor s domovskou krajinou. Matka Márie Antoinetty,
Mária Terézia, Beňovského rehabilitovala a dokonca mu udelila grófsky titul a rozšírila erb.
Vtedy si Beňovský s manželkou kúpili kaštieľ
v Beckovskej Vieske, no Móricovi už Európa
nevoňala a ťahalo ho to znovu naspäť na Madagaskar. Tentoraz však na cestu nezískal financie
od Francúzska, ale od amerických obchodníkov,
baltimorských podnikateľov Zollikoffera a Meissoniera. Jeho obchodnú kolóniu na Madagaskare však v máji 1786 nečakane prepadli práve
Francúzi a Beňovského pri prestrelke zabili.

GROWCLUB

INŠPIRATÍVNE MIESTO, KDE ÚSPEŠNÍ
ZDIEĽAJÚ S ÚSPEŠNÝMI

BENEFITY GROWCLUBU: Kalendár GrowClub akcií na celý rok dopredu.
/ Možnosť výberu štyroch akcií z viac ako pätnástich v priebehu roka.
/ Možnosť prizvať si na jednu akciu hosťa. / GrowClub = riadená diskusia
s nie viac ako 16 účastníkmi na dohodnutú tému. / Riadený networking medzi
členmi vedúci k spolupráci. / Podpora Ideal Place mentora na telefóne.
/ Bezpečná online platforma iba pre členov.

GROWCLUB AKCIE, KTORÉ MÔŽETE ZAŽIŤ: Stretnutia priamo
v inšpiratívnych firmách. / Na Forbes podujatiach: Diamanty slovenského biznisu,
Moderná Krajina, Ženy v biznise. / Spoločné česko-slovenské akcie.

2 490 €

1 990 €
ŠPECIÁLNA
CENA*

Vráťme sa znova k vášmu pátraniu po jeho
stopách. Čo vás ako prvé zaujalo?
Napríklad sme rýchlo zistili, že k Beňovskému
sa hlásia nielen Slováci a Maďari, ale aj Poliaci.
Tí sa napríklad v roku 2012 vydali po jeho stopách až do Ochotska. Jedenásťtisíc kilometrov v
landroveri, tristo na koňoch, päťsto na rafte po
takmer nezmapovanej rieke. Beňovský neustále
inšpiruje a vytvára nových dobrodruhov.
Ako vyzerá „súboj“ o Beňovského medzi
Slovákmi a Maďarmi?
V prvom rade si treba uvedomiť, že Beňovský
žil v období osvietenstva, keď sa ešte veľmi neriešilo, či je niekto Maďar, Nemec alebo Slovák.
Oveľa dôležitejšie bolo, či ste chudobný, bohatý,
gróf, biskup, panovník alebo poddaný. Národnosť bola druhoradá. Samozrejme, každý si dnes
Beňovského posúva bližšie k sebe. My napríklad
NOVEMBER 2021

VIAC AKO 50 ÚSPEŠNÝCH FIRIEM NA MIESTE,
KDE JE SPOLOČNÝ ROZVOJ UPREDNOSTNENÝ PRED PREDAJOM.
VIAC INFORMÁCIÍ: juraj.krall@idealplace.sk, +421 917 732 907, www.idealplace.sk

* Špeciálna cena bez DPH za ročné členstvo platná do 30. 11. 2021.

Komiksový hrdina
Móric
V roku 2019 začal
o Beňovskom
vychádzať aj komiks,
ktorý bude mať 14
častí.
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vychádzame zo zoznamu študentov Piaristického lýcea vo Svätom Jure zo školského roka 17601761, kde je pri mene Móric Beňovský napísané:
Pronobilis Slavus. Samozrejme, naši maďarskí
kolegovia sa na to pozerajú inak. Ale pri pátraní
po jeho stopách všetci spolupracujeme.
Pokúšali ste sa vypátrať telesné pozostatky
Beňovského na Madagaskare, čo sa zatiaľ
nepodarilo. Po čom ste ešte pátrali?
Áno, my sme sa tam vrátili s detektormi kovu.
Zo začiatku sme napríklad zmapovali ulice pomenované po Beňovskom. Tie sa dodnes nachádzajú v hlavnom meste Antananarivo a v troch
ďalších. A ten náš záujem povzbudil aj zvedavosť iných ľudí zo Slovenska. Kysučan Stano Machovčák mu v meste Antalaha postavil z vlastných zdrojov pamätník. Sám som sprevádzal ako
sprievodca po Madagaskare niekoľko skupín
slovenských a českých turistov. A ľudia, čo raz
objavia čaro Madagaskaru, majú chuť nielen sa
tam vracať, ale aj pomáhať. Slovenka Anežka
Boriová pomohla postaviť na Madagaskare školu, teraz cez koronu tam poslala na kontajner so
zdravotníckym materiálom. Veľmi peknou bola
aj jej akcia Daj bicyklu novú dušu, keď sa na Madagaskar priviezli repasované bicykle a rozdali
ich učiteľom, lekárom – komu mohli pomôcť.
Takže ste naštartovali slovenskomadagaskarské vzťahy?
V tomto smere spravil najviac slovenský salezián Don Vladimír Stuchlý. Na ostrove pôsobil
tridsaťtri rokov, pomáhal stavať kostoly, školy,
vodovody, dielne pre Malgašov. On bol pre mňa
ten, kto mi predstavil Madagaskar. Žiaľ, tento
rok v marci v meste Tamatave podľahol covidu.
Mal iba 57 rokov a bol úžasne činorodý.
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Vaše osudy spojil práve Beňovský a ten
dnes prepája aj kultúry. Bol napríklad
témou vašej októbrovej prednášky
v spolupráci s African Slovak Union.
Áno, cítime to aj počas našich akcií tu na Slovensku, kde občas prídu aj nejakí Malgaši, ktorí sú
podľa mňa veľmi príjemní a adaptabilní ľudia.
Beňovský ale neprepája len Slovensko a Madagaskar. My sme už spolupracovali s Maďarmi,
Poliakmi, Rusmi, Američanmi… Jasné, že politika občas rozdeľuje, ale potom je o to krajšie, že
sa dá nájsť spoločná téma, ktorá pozitívne spája.
A asi je to téma zaujímavá aj pre
rôzne generácie. Okrem filmov a kníh
propagujete Beňovského aj cez komiks.
Je to náš niekoľkoročný projekt. Začali sme
v roku 2019 a teraz vydávame štvrtý diel. V pláne
je štrnásť častí, ktoré by sme radi vydali do roku
2026, čo bude najbližšie okrúhle výročie Beňovského narodenia aj úmrtia.
Veríte stále, že na Madagaskare nájdete aj
nejaký hmatateľný odkaz po Beňovskom?
Počas našej prvej návštevy v roku 2010 sme si
vybavili audienciu u kráľa kmeňa Antakarana
s nádejou, že môže mať meč od Beňovského,
ktorý si odovzdávajú z generácie na generáciu.
Meč mal, no bol zrejme darom od francúzskeho
prezidenta Sadi Carnota. Ten vraj ale nadviazal
na tradíciu, ktorú mohol začať práve Beňovský.
Pôvodný meč sa mal niekde stratiť. Teraz sa nám
ozýva jeden Američan, že ten meč vlastní a chce
ho predať. Ja mu ale neverím (smiech). Viete, pri
Beňovskom mnohí prinášajú domnienky, ktoré
nemajú jasné historické dôkazy. Ale príbehy sú
to vždy pekné a Beňovského historický príbeh je
jedinečný a inšpiratívny. Je to naša história.
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SVETLO A VÔŇA V BOHEMIA
KRIŠTÁLI SÚ SKVELÝM DAROM
Zakladateľka značky LUMINIA Natália Gápľovská sa k rodinnej receptúre
sviečok a vôní dostala pri hľadaní riešenia vlastných zdravotných problémov.
Dnes sú jej unikátne sviečky výnimočným darom pre vašich partnerov.

K

rištáľové sviečky LUMINIA na prvý
pohľad zaujmú trblietavou štruktúrou vosku a trojnásobne dlhším
horením. Natália Gápľovská objavila čaro
kvalitných prírodných voskov v čase, keď
sa pasovala s kašľom, bolesťami hrdla
a alergiou. „Môj strýko, ktorý založil našu
rodinnú tradíciu výroby umeleckých sviečok, mi poradil vymeniť sviečky na báze
parafínu za prírodnú alternatívu jeho domácej produkcie. Moje zdravotné problémy zrazu zmizli,“ spomína na začiatky. Tak
vznikla originálna receptúra bez parafínu,
farbív a toxickej chémie, ktorá je vhodná
aj pre alergikov, astmatikov a deti. Natália vďaka nej získala uznanie na medzinárodnej výstave v Paríži a titul Podnikateľka
Slovenska za prevratné inovácie.
Slovenský originál svetovej kvality
Sviečky, difuzéry a parfumy, ktoré prinesú
príjemnú atmosféru a svetlo do každého
domova, sa vyrábajú v rodinnom kruhu

na Slovensku precíznou ručnou prácou.
„Každá ručne fúkaná krištáľová nádobka
prejde šiestimi pármi rúk a jej výroba trvá
dva dni, rovnako ako výroba našej vonnej
sviečky,“ vysvetľuje Natália. Ako ďalej dodáva, maximálny dôraz kladú na kvalitu
všetkých materiálov a ingrediencií. Vďaka tomu LUMINIA sviečky horia až trikrát

vé nádobky s brúseným diamantom sa
stanú nadčasovým doplnkom každého
interiéru. „Obaly a flakóny od parfumov
nám klienti môžu vrátiť za zľavu na ďalší nákup a my do nich vyrobíme nové
produkty. Online objednávky balíme
do použitých obalových a výplňových
materiálov, dávame im tak nový život,“

NAŠI FIREMNÍ KLIENTI SI NAJVIAC POCHVAĽUJÚ
‚WOW‘ MOMENT, KEĎ PREKVAPIA OBDAROVANÉHO
UNIKÁTNYM A OSOBNÝM DAROM.
dlhšie ako bežné, parfumu stačí naniesť
malé množstvo ráno a budete voňať
aj večer. Jedna náplň difuzéra vydrží až
dva roky, niektoré vône dokonca dlhšie.
Osobný darček s puncom luxusu
Pre svoje prírodné LUMINIA produkty
navrhla Natália elegantné obaly, ktoré
sú malým umeleckým dielom. Krištáľo-

hovorí Natália na margo ich bezodpadového ekoprogramu. Na etiketu žiarivej
sviečky je navyše možné zakomponovať meno obdarovaného či logo firmy
a vytvoriť tak absolútne osobný dar, ktorý poteší každého a zanechá trvalý dojem
s nádychom noblesy. Klienti si pochvaľujú
moment prekvapenia, keď potešia druhého unikátnym darom.

