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Značka ALPA, a především francovka této značky, je již více než 100 let zcela 

přirozenou součástí našeho života. Francovka pod značkou ALPA se poprvé 

spotřebitelům představila již v roce 1913, kdy ji užíval i Tomáš Garrigue Masaryk. 

Ve stejném roce byla rovněž zaregistrována ochranná známka ALPA. Společnost 

vyrábí francovku podle původní osvědčené receptury dodnes. Stejně jako je 

charakteristická vysoká kvalita francovky, je typický i obal, ve kterém se s ní 

spotřebitel tradičně setkává. 

 

Základem receptury francovky je lihový roztok 

éterických olejů, silic, vonných látek bylin a přírodního 

mentolu. Francovka ALPA představuje jejich optimální 

kombinaci, která je výsledkem pečlivé a citlivé práce 

autorů jedinečné receptury. Právě tato pozornost, která 

je v průběhu celého procesu výroby věnována vysoké 

kvalitě, dává francovce vlastnosti umožňující oslovit i dnešního náročného spotřebitele. Jde především 

o dezinfekční a antiseptické účinky, příjemný chladivý efekt, podporu zdravého prokrvení kůže atd. 

Francovka ALPA je určena převážně k zevnímu použití, ke vtírání do pokožky, k masážím, jako přísada 

ke koupelím jak celkovým, tak i ke koupelím nohou, jako obklad i jako kloktadlo, nebo jako mírný 

dezinfekční prostředek. 

Řada francovek je dále rozšiřována o další výrobky na podobné bázi. Jde především o masážní krémy, 

gely a emulze. Nové zákazníky si v poslední době ALPA nachází stále častěji rovněž za hranicemi České 

republiky. 

  

WWW adresa: www.alpa.cz  

Obor činnosti: Výroba  

Město/obec: Velké Meziříčí  

Implementace: 

Implementováno: 

2019 

Gatema IT a.s. 

 

Počet uživatelů: 27  
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Nabízený sortiment: 

➢ Francovka - masážní přípravky 

➢ ALPA Sport Star - masážní přípravky nejen pro sportovce 

➢ ALPA dent - ústní hygiena 

➢ Amica - pleťová kosmetika  

➢ Aviril - dětská kosmetika a krémy na ruce 

➢ Pedik - přípravky na nohy 

➢ Batole - dětská kosmetika 

➢ Luna - vlasová kosmetika 

➢ Repelent - repelentní přípravky 

➢ Windsor - Kolínské vody, vody před a po holení a další pánská kosmetika 
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Přínosy získané implementací řešení HELIOS: 

 

• Detailně nastavené procesy 

• Optimalizace logistického řetězce  

• Sledování poptávkově nabídkového řízení v informačním systému  

• Efektivnější plánování výroby a materiálových potřeb pro výrobu  

• Získání informací o skutečném stavu všech skladů, systém řízení zásob  

• Ulehčení práce s běžnými agendami – mzdy, banka, fakturace, účetnictví, personalistika  
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Moduly využívané IS:  

• Jádro 

• Nástroje pro řízení procesů  

• Nástroje vizualizace  

• Nástroje customizace  

• Správa osobních údajů - rozšířené 

• RP. El. komunikace - CZ (ČSOB) 

• RP. El. komunikace - SK (ČSOB) 

• Účetnictví  

• Pokladna  

• Majetek  

• Výkazy a reporty  

• Finanční analýza a plánování  

• Manažerské rozhraní MS Excel  

• BI Reporting.cz  

 

• Sklady  

• Nabídky, objednávky a rezervace  

• Fakturace  

• Pokladní prodej 

• Intrastat  

• Firemní aktivity  

• Mzdy  

• Personalistika  

• Výroba - technická příprava výroby 

• Řízení výroby  

• CLA  

• RP EDI007 pro COOP, přes EDITEL 

• RP Obalová konta 

• RP Ekokom 

 

  


