
Více informací o soutěžících a pravidla hlasování 

najdete na www.zivnostnikroku.cz.

Hlasy posílejte na číslo 900 11 09  
ve tvaru: ZIV mezera a číslo favorita  
(příklad: ZIV 1). Technicky zajišťuje ATS.  
Cena jedné SMS 9 Kč včetně DPH.  

Infolinka 776 999 199, www.platmobilem.cz.

Hlasujte od 29. 10. do 11. 11. 2012. 
Každá desátá SMS vyhrává!

pro svého favorita
HLASUJTE

A VYHRAJTE
Podpořte živnostníka vašeho kraje v celostátním 
kole soutěže Era Živnostník roku 2012. 

Projekt pod záštitou a odborným dohledem HK ČR. 
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SMS posílejte na 900 11 09 ve tvaru  ZIV 6

Finalista č. 6

MARIE HAASOVÁ 
vyrábí a prodává izolační materiály

PlZEŇsKÝ KRaJ

Marie Haasová podniká již 19 let, zaměřuje se na výro-
bu a prodej nových izolačních materiálů. „Počátky našeho 
podnikání spočívaly v zavedení víceúčelové reflexní fólie 
pro úsporu energie po celé ČR,“ vzpomíná podnikatelka 
na první úspěch. V současnosti obchoduje s novým vý-
robkem – oboustranným stavebním izolačním pásem RTI 
Haasová-Menhart®, který je chráněn Úřadem průmyslového 
vlastnictví. Produkt získal v soutěži Výrobek roku 2012 cenu 
za úsporu energie.

Podnikatelce z Klatov se podařilo se svými výrobky do-
stat také do zahraničí. Nabyté zkušenosti z oboru předává 
dál formou odborných přednášek. „Náš izolační pás je výji-

mečný tím, že je tenký. Ve srovnání s ostatními dodavateli 
my nepracujeme s centimetry, ale s milimetry. A jsme také 
výrazně levnější,“ popisuje produkt Marie Haasová.

Marie Haasová propaguje výrobky především na veletr-
zích, do reklamy neinvestuje. „Ročně vystavujeme na deseti 
veletrzích, kde je o naše výrobky velký zájem. Lidé nám čas-
to říkají, že je mrzí, že o nás nevěděli dříve,“ vysvětluje styl 
propagace vítězná podnikatelka Plzeňského kraje.

Podnikání je pro Marii Haasovou a jejího kolegu hlavní nápl-
ní života. „Děláme od rána do večera. Nejsme multimilionáři, 
ale obyčejní lidé, kteří do podnikání dávají své srdce. Chceme, 
aby tady po nás něco zůstalo,“ říká podnikatelka z Klatov.

Do podnikání dávám své srdce


