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Ochranný materiál na predmetoch, obalový prostriedok, ktorý obklo-
puje predmet. Taká je definícia obalu. Obal už ale nemôže mať iba 
praktický element, musí byť aj estetický. Kedysi stačilo, ak bol obal iba 
praktický, pretože nebolo na trhu veľa konkurencie, ale s narastajúcimi 
rivalmi musia výrobcovia rozmýšľať, ako k sebe prilákať zákazníkov.  
Jeden z vynikajúcich marketingových ťahov je estetický obalový dizajn.  
Na dnešnom trhu nájdeme veľa rovnakých predmetov s odlišnými obal-
mi. Ľudské oči preto často pritiahne predmet s pekným dizajnom obalu 
a načiahnu sa poň do regálu, pričom ho uprednostnia pred konkurenč-
nými produktmi, ktoré ho svojimi dizajnmi nezaujali.

HAND Žijeme v dobe, kde sa všetko vyrába vo veľkom,  
čo nie je zlé, pretože to spĺňa celosvetové požiadav-
ky. Ale v skutočnosti to nedáva výrobku ten osobitý 
nádych. Práve tu prichádzajú na rad ručne vyrába-
né predmety. Každý ručne vyrobený výrobok je je-
dinečný. Aj keď si kúpite viac rovnakých výrobkov 
od toho istého remeselníka, každý výrobok bude 
mať svoje vlastné nuansy, ktoré zabránia tomu, 
aby bol kópiou. Vyjadrujú charakter, zručnosť, či 
kultúru. Ručná práca prináša istý druh originality, 
ako aj exkluzivity, nakoľko nikdy nevzniknú dva 
úplne rovnaké produkty. Ďalšou výhodou ručnej  
výroby je to, že zhotovovateľ často ponúka mož-
nosť vyrobiť produkt na zákazku, a tak dokáže vy-
hovieť špecifickým požiadavkám zákazníkov.

Je to téma, o ktorej sa často diskutuje, ale nie vždy 
sa dodržiava. Najrýchlejším a najúčinnejším spô-
sobom, ako udržať malé podniky otvorené a udr-
žať peniaze, ktoré míňate vo vašej komunite a v jej 
okolí, je podporovať miestne podniky. Nakupovanie 
miestnych a ručne vyrobených výrobkov je veľký 
krok správnym smerom.

Je zrejmé, že masová výroba nie je taká jednodu-
chá, ako sa zdá. Počas celého procesu spotrebuje 
veľa energie, a preto nie je najšetrnejšia k životné-
mu prostrediu. Na druhej strane práca remeselní-
kov je oveľa ekologickejšia a priaznivejšia pre ži-
votné prostredie. Celkovo menšie firmy s ručne 
vyrobenými výrobkami spotrebujú menej energií 
a vedia si lepšie ustrážiť ich dopad na životné 
prostredie, nakoľko sa veľa z nich chce odlíšiť
od priemyselných výrobní práve ich ekologickej-
ším prístupom. 

Pri hľadaní námetov je dobré byť 
zameraný na základné prvky, hlad-
ké a jednoduché línie, opakujúce 
sa geometrické tvary a použitie 
farebných priestorov a veľkého 
množstva čistých plôch. Predmety 
okolo seba skúšať vnímať v ich jed-
noduchosti. Všímať si, ako umelci 
opakujú tvary a vytvárajú obrazy 
zložené z vertikálnych farebných 
plôch. Mnohé diela sú veľmi jed-
noduché, obmedzené na najmenší 
možný počet línií alebo foriem po-
trebných na namaľovanie obrazu. 
Pozorovať, ako sú plochy ich prác 
hladké a dokončené, bez zjavných 
ťahov štetcom.

MADE

PRO-

DUKT

ČO JE TO OBAL?

KVALITA

PREČO HANDMADE?

NÁMETY

HODNOTA

A ČO EKOLÓGIA?

PODPORTE MIESTNU
EKONÓMIU

ESAVAN

Výrobca dôkladne kontroluje celý výrobný proces, 
pretože výsledný produkt je jeho vizitkou, menom 
a povesťou. Jednoducho si nemôže dovoliť zhotovo-
vať nekvalitné veci. Handmade produkt má charak-
ter, dušu a históriu. Takéto výrobky si zväčša kupujú 
ľudia, ktorí dokážu oceniť a obdivujú kúzlo ručnej 
práce. Keď dávate spätnú väzbu veľkým značkám, 
je veľmi ťažké dostať svoj hlas a nápady k ľuďom, 
ktorí môžu produkt zmeniť. Keď si kupujete domáce 
výrobky, spätná väzba s osobou, ktorá výrobok sku-
točne vyrobila, je oveľa rýchlejšia.

Viaceré štúdie ukázali, že ľudia si predmet cenia 
viac, ak sú presvedčení, že ide o umelecké dielo. To 
znamená, že remeselné výrobky, či už ide o šper-
ky, alebo pohľadnice sú v spoločnosti vnímané ako 
hodnotnejšie. Ručne vyrábaným tovarom sa pred-
chádza falšovaniu. Nákupom získate originálne ná-
pady  na darčeky. Jedným z problémov pri masovej 
výrobe je riziko duplikácie a falšovania.


