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Pražský obchod Bang & Olufsen potřetí v první 
padesátce

Pražská  prodejna  Bang  &  Olufsen  patří  mezi  padesát
nejúspěšnějších na světě, co se obratu týká. Tímto krásným
„vysvědčením“  se  může  pochlubit  nejen  letos,  ale  během
posledních let už potřetí. 

Praha – srpen 2015

„Takový úspěch nás opravdu těší, protože za první padesátkou, v níž jsme se
umístili, je po celém světě ještě dalších 700 obchodů, které jsme nechali za
sebou,“ komentuje  TOP  50  Vladimír  Dzurenda,  majitel  společnosti  KD
ELEKTRONIKA, která značku Bang & Olufsen do České republiky dováží už 20
let. 

KD ELEKTRONIKA přitom začínala před dvaceti lety jako malá firma, která 
prodávala jednu značku, a to právě Bang & Olufsen. Dnes vám v prostorách 
prodejny v Jáchymově ulici nabídnou řešení pro kompletní inteligentní 
domácnost, vytvořenou na základě spolupráce se špičkovými světovými 
značkami. Kromě již zmiňované Bang & Olufsen zastupuje KD ELEKTRONIKA 
v České republice také Lutron, Kaleidescape, C´SEED nebo Cineak. Pokud jde 
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o domácí zábavu, obraz a zvuk, najdete v nabídce téměř všechno, nač si 
vzpomenete, ať už jde o množství designových variant, nebo uživatelské 
pohodlí. 

V prodejně  si  můžete  koupit  televizi,  reproduktory,  různé  přenosné
audiosystémy nebo sluchátka, ale navrhnou vám také komplexní řešení pro
celou  domácnost.  „Vývoj  jasně  ukazuje,  že  zákazníci  mají  zájem  nejen  o
integraci  různých  audiovizuálních  zařízení  do  jednoho  systému,  ale  i  o
propojení  s dalšími  technologiemi,  které  se  starají  o  světlo  a  zatemňování,
klimatizaci a topení nebo zabezpečení domu či bytu. Chtějí všechno ovládat
jednoduše, jedním ovladačem, 
a navíc  mít  nad vším i  ‚dálkovou‘  kontrolu třeba prostřednictvím mobilního
telefonu nebo tabletu,“ říká Vladimír Dzurenda a dodává: „Díky spolupráci se
značkami, které jsou špičkou ve svém oboru, a šíři našich služeb jim v tom
samozřejmě  vycházíme  vstříc.“ KD  ELEKTRONIKA  se  proto  může  pochlubit
realizovanými  zakázkami  nejen  v České  republice,  ale  i  v zahraničí.  Jednou
z nich je například spolupráce na projektu luxusního resortu  Velaa Private na
Maledivách.

Úspěšné  podnikání  KD  ELEKTRONIKY  v české  kotlině  neuniklo  pozornosti
centrále společnosti Bang & Olufsen v dánském Stueru, a tak v roce 2014 KD
ELEKTRONICE  nabídli  pozici  Master  Dealera,  tj.  výhradní  zastoupení,  i  pro
přilehlé  státy,  tzn.  Slovensko,  Maďarsko,  Rumunsko,  Bulharsko,  Srbsko,
Chorvatsko  a  Slovinsko.  Komplexní  audiovizuální  řešení  inteligentní
domácnosti, vždy vytvořené na míru podle požadavků konkrétního zákazníka,
které se osvědčilo v Praze, se tak bude nabízet i v prodejnách Bang & Olufsen
v uvedených státech. 
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Společnost Bang & Olufsen založili před 90 lety  v dánském městě Struer Peter Bang a Svend Olufsen, dva
novátorští mladí inženýři, kteří se nadchli pro velmi kvalitní zvukovou reprodukci. Díky dlouholeté tradici
mistrovské práce a velkému odhodlání podílet se na výzkumu a vývoji vyspělé technologie se tato značka od
té doby stala ikonou designu s vynikajícím výkonem.

Kromě předního postavení v oblasti technologií pro domácnosti v posledních letech společnost rozšířila svou
komplexní působnost z integrovaných zvukových a obrazových řešení pro domácnosti i do odvětví, jako jsou
pohostinství  nebo  automobilový  průmysl.  Díky  současnému  sortimentu  produktů  můžete  mít  ucelený
mediální zážitek doma, v autě i v hotelech na cestách.
www.bang-olufsen.com.
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