MARKETING

Pro budoucnost po roce 2050
V produktech značky Cervo Volante vyráběných z jelení kůže se snoubí vysoká kvalita a funkčnost s odpovědným přístupem k přírodě a životnímu prostředí
a s nadčasovým designem. Díky tomu se je nemusíte bát hrdě odkázat svým potomkům.

Ve spolupráci se svými obchodními partnery se
nyní snaží dosáhnout toho, aby byly každoročně
zužitkovány kůže alespoň 2 000 z 10 000 kusů
ulovené vysoké zvěře. Kůže jsou nejdříve zcela
přírodním způsobem vyčiněny bez použití jakýchkoli toxických látek a následně použity k výrobě
různých vysoce hodnotných produktů. Název projektu a samotné společnosti „Cervo Volante“ neboli „roháč obecný“ mluví sám za sebe. Coby
logo značky symbolizuje tento brouk obrodu
100% přírodní kožedělné výroby ve Švýcarsku.
Společnost se na Model AG obrátila s žádostí
o vývoj a výrobu krabice na boty z vlnité lepenky.

Marc Fischer

Spoluzakladatel a kreativní ředitel
Cervo Volante

Lovci ve Švýcarsku každý rok zastřelí více než 10
tisíc kusů vysoké. Ve většině případů si pak ze
zvířete vezmou pouze parohy jako trofej a zužitkují
jeho maso, zatímco kůže se využívá jedině k výrobě jelenice na čistění oken, pokud se tedy vůbec zužitkuje. „V současnosti se kůže většinou
vyhazuje a likviduje, přestože se jedná o přírodní,
nezávadnou surovinu z obnovitelného zdroje,“
říká zooložka a jedna ze zakládajících partnerů
Cervo Volante Conny Thiel-Egenterová, která
coby dcera ševce dostala nápad, jak plýtvání kůžemi omezit, a spolu s několika přáteli se rozhodla
jej zrealizovat.
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Jak jste přišli na společnost Model, pane Fischere?
Společnost Model jsem znal ještě dříve, než vůbec vznikl internet, nicméně na podzim roku 2017
jsem na Googlu hledal, kde by se dala sehnat ekologicky nejčistší lepenková krabice na světě.
Jaké požadavky jste na svou krabici na boty měli?
Chtěli jsme, aby to byla luxusní krabice na boty
a odolný zásilkový obal v jednom. Dále jsme požadovali, aby byla vyrobena především z recyklovaného materiálu bez použití lepidla a aby se snadno
skládala. Tedy aby odpovídala vysokým ekologickým standardům naší společnosti a zároveň
umožňovala efektivní balení a zařazení do celkového procesu obuvnické výroby. Navíc jsme ne-

chtěli, aby po doručení hned končila v koši nebo
tříděném odpadu, takže musela být dostatečně
atraktivní a funkční, aby si ji zákazníci nechali a dál
používali.
Zvažovali jste i nějaké jiné materiály?
Ne, protože v současnosti splňuje naše požadavky pouze čistá lepenka.
Splnil tým společnosti Model vaše přání?
Lepší už to být nemohlo. Probrali jsme naši představu s Peterem Eiblem a řekli mu, co chceme –
ekologicky nejčistší krabici na boty na světě. Za
deset dní se jeho týmu podařilo vyvinout a vyrobit
tři varianty obalu, který splňoval všechna naše kritéria. Byli jsme nadšení. K uvedení značky Cervo
Volante o dva dny později nám společnost Model
AG dodala prototypy vyrobené na plotru, na které
jsme si mohli nechat sítotiskem natisknout identitu naší značky (díky Chrisovi Hartovi dokonce
přes noc).
Na čem záleží, zda se společností Model budete spolupracovat i nadále?
V budoucnu budeme potřebovat další varianty tohoto obalu pro naše nové produkty a navíc doufáme, že se staneme jedněmi z prvních, kdo budou moci využít váš projekt Fibre Evolution, čímž
bychom pro své obaly získali nejspíš vůbec nejčistší možný materiál.

Udržitelná, ručně vyrobená a uzavřená v nejčistší krabici na boty - obuv Val Verda derby od Cervo Volante.

Je něco, co byste si obzvlášť přáli?
Více společností, jako je skupina Model, které by
investovaly do obalových řešení šetrných k přírodním zdrojům a do materiálů k jejich výrobě, ať již
plastových, nebo papírových. A také, aby společnosti obecně mnohem více investovaly do vývoje
ekologických obalů, protože je na nich coby značkách a výrobcích, aby spotřebitelům nabízely řešení, která budou přispívat k ochraně našeho životního prostředí a celého světa. Obaly se mohou
stát jedním z největších ekologických problémů.
Dlouho již víme, jak obrovskou hrozbu pro životní
prostředí, faunu i flóru, představují.

Máte již připraveny nějaké další projekty, o kterých
bychom mohli informovat čtenáře Model Boxu?
Cervo Volante si našlo trvalé sídlo a 8. června
2018 jsme se nastěhovali do dvou pater na adrese
Neumarkt 24 v samotném srdci starého Curychu.
V oblasti přírodního zpracování kůže se teď dějí
zajímavé věci, jako je například vzkříšení prastaré
a donedávna zapomenuté techniky barvení kůže
načerno během činícího procesu. Dále pracujeme
na prototypech výrobků, kterým říkáme funkční
doplňky – tašky, peněženky, batohy a ochranné
obaly. Všechny budou vyráběny ručně z naší speciální kůže VoVo. Chystáme rovněž nové modely
obuvi, z nichž některé budou produktem spolupráce s designéry působícími na mezinárodní
scéně.

Jaké další trhy nebo regiony se snažíte nyní dobýt?
Nehodláme expandovat za každou cenu. Spíše
chceme dosáhnout přirozeného, zdravého růstu.
Chceme své výrobky prodávat co možná nejefektivnějším a nejšetrnějším způsobem, a obracet se
tak budeme především na lidi a společnosti, které
budou chtít Cervo Volante podpořit v naší snaze
dosáhnout co nejekologičtější a společensky nejodpovědnější realizace každého jednotlivého
kroku hodnotového i výrobního řetězce. To je náš
cíl – znovuobjevovat tradice pro budoucnost po
roce 2050.
www.cervovolante.com
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