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Referenční vyjádření 

autorizovaného dovozce značkových australských aditiv Flashlube 

Potvrzuji, že pan Zdeněk Bauer je od roku 2009 výhradním dodavatelem marketingových a konzul-
tačních služeb pro naše zastoupení v České republice. Od roku 2012 zajišťuje tytéž služby také pro 
australské autodíly značky Terrain Tamer, jejichž jsme výhradními dovozci.  

Mezi hlavní okruhy činnosti, které pro nás pan Zdeněk Bauer s týmem svých spolupracovníků zajišťu-
je, patří především: provoz, údržba a aktualizace webových prezentací našich produktů, tvorba 
a publikace propagačních nebo instruktážních textů, korektura češtiny, realizace marketingových 
kampaní, SWOT analýzy, právní rešerše, konzultace se zaměřením na podnikatelské prostředí, právo 
spotřebitele, autorské právo a občanské právo. 

K úrovni poskytovaných služeb vyslovuji trvalou spokojenost, mimo jiné pro kvalifikovaný a poctivý 
přístup pana Zdeňka Bauera. Je také velice zodpovědný při odstraňování potíží, které podnikatelský 
život průběžně přináší. Iniciativně přichází s návrhy možných řešení. Jeho nápady jsou rozvážné 
a reálné. Díky konzultacím s panem Bauerem jsem opakovaně předešel zbytečným problémům. 
Z ekonomického hlediska pro mne uvedená spolupráce znamená jednoznačný a dlouhodobý přínos. 

Mohu rovněž potvrdit, že pan Zdeněk Bauer byl vůči australské centrále společnosti Flashlube iniciá-
torem myšlenky dohledat původního vynálezce našich aditiv a využívat ho jako „tvář značky“. Úspěš-
ná aplikace tohoto nápadu následně zcela zásadně změnila marketingovou komunikaci brandu Flash-
lube po celém světě! Tvář a příběh původního tvůrce, implementované do nového vizuálu značky 
Flashlube, účinně podtrhuje autenticitu a jedinečnost našich produktů. Aditiva Flashlube mají za se-
bou téměř čtyřicetiletou úspěšnou historii a těší se značné oblibě ve více než 100 zemích světa.  
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