


Ako si e-shop

s kuchynským dizajnom 

KLARSTEIN drží 
jednotný tón v 9 jazykoch

Prípadová štúdia

Doma môžete mať copywriting vyladený do najmenšieho detailu, koľko sa 

toho ale stratí pri prekladoch do krajín, kam ste expandovali? KLARSTEIN a 

Expandeco docielili precíznu lokalizáciu jednotného, zapamätateľného a 

dôveryhodného brandu naprieč Európou. Chcete spoznať recept?
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Prípadová štúdia

Klarstein

Za 5 mesiacov 750 
preložených normostrán

Tempo: 43 normostrán / 
deň

Lokalizácie do 8 jazykov 
+ občas do Turečtiny

Príspevky na sociálne 
siete do 180 minút

Kvalita textov znížila 
predchádzajúce 

negatívne komentáre o 
75%

Copywriterská a SEO 
zdatnosť textov drží tón 

značky KLARSTEIN 
naprieč 9 krajinami

Na prekladoch pracuje 
25-30 odborníkov

Náklady na podobný 
objem prekladov sa 
pohybujú v nižších 

tisícoch EUR

„Investícia sa oplatí, na 
každom trhu máme 
profesionálny image 

miestneho hráča” — Head 
of Branding and PR BBG CEE 

Matúš Kollár

Kuchynské roboty, kávovary, vysávače, klimatizácie, ale aj vinotéky, mini 

bary, grily a veľa štýlových vychytávok pre moderné bývanie. Za 

prémiovou značkou  stojí slovensko-nemecká skupina 

, ktorá vznikla z vízie a elánu dvoch sympatických 

Slovákov, a dnes má na konte 40 e-shopov v 26 krajinách. Peter Both a 

Dominik Brichta začali online predajom audio techniky, ktorá by bola ako 

kvalitná a dizajnová, tak cenovo hlavne prístupná. „Čo začalo malým 

e-shopom s DJskou technikou, sa čoskoro uchytilo v Nemecku, 

Anglicku, Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku aj Turecku,” informuje 

. Po vstupe nemeckých partnerov sa firma konsolidovala pod 

názvom BBG, zamestnáva  a viac ako 1000 po 

celom svete od Los Angeles po Čínu. Vybudovala portfólio 14 vlastných 

značiek s viac ako 2500 produktmi a po Európe generuje obraty vo výške 

sto miliónov EUR.

KLARSTEIN Berlin 

Brands Group (BBG)

Startitup

230 ľudí v Bratislave

KLARSTEIN je hrdou súčasťou slovenskej success story

Prehrať video

https://www.linkedin.com/in/kollarmatus/
https://www.klarstein.cz
https://www.berlin-brands-group.com/sk
https://www.berlin-brands-group.com/sk
https://www.startitup.sk/firmu-slovaci-zacali-pred-8-rokmi-dnes-v-bratislave-zamestnavaju-130-ludi-a-dasich-600-po-celom-svete-s-nemeckym-partnerom-aky-je-ich-pribeh/
https://refresher.sk/97756-Hladas-si-pracu-Tato-spolocnost-ma-volnych-hned-20-pozicii-v-Bratislave-a-okoli
https://www.youtube.com/watch?v=I2Wbdo98zok
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To ale nie je všetko, čo KLARSTEIN a „jeho” majiteľov 

odlišuje. BBG sa špecializuje na odvážne, autentické 

a ohromujúce produkty, ktorým dáva pre bežného 

Čecha alebo Slováka dosiahnuteľnú cenu. Tieto 

produkty dokáže vytipovať naprieč onlinom vďaka 

vlastnému algoritmu a následne zaradiť medzi 

špičku najpredávanejších produktov. Nie náhodou 

patria výrobky KLARSTEIN medzi bestsellery na 

Amazone, či už sú to kuchynský robot 

alebo ochladzovač vzduchu  

Bella Rossa 

Skyscraper Ice.

Skupina BBG samotná je jedným z najlepších 

predajcov Amazonu, má vlastnú logistiku a sklady s 

rozlohou 1,3 milióna metra štvorcového v Európe, 

Ázii a Amerike. V apríli 2021 získala Berlin Brands 

Group investíciu vo výške 240 miliónov dolárov, aby 

mohla svoj recept na úspech s in-house značkami 

ako ,  alebo Capital Sports ďalej 

škálovať, píše . 

KLARSTEIN Auna

TechCrunch

Brand komunikáciu pre KLARSTEIN má BBG 

precízne prepracovanú, rozumejú situácii na trhu a 

dbajú na to, aby texty boli kreatívne na vysokej 

úrovni. Proste klient s vysokými nárokmi, čo sa 

rozhodne neuspokojí s priemerom. „Hľadali sme 

vysokú kvalitu prekladov po copywriterskej stránke a 

schopnosť spracovať nárazové množstvo textov v 

extrémne krátkom čase,” popisuje Head of Branding 

& PR pre CEE Matúš Kollár a naznačuje, že to nebola 

jednoduchá úloha: „Kedykoľvek sme šli do 

štandardných prekladov, boli to prosté preklady. 

Stratili sa slovné obraty, pointy, čitateľnosť. Vymizlo to, 

čo robí Klarstein Klarsteinom.”

Preklad ovplyvňuje kvalitu 
expanzie na iné trhy

Prehrať video

Šéf značky popisuje 
problematiku, s ktorou 
zápasí nejeden úspešne 
expandujúci e-shop — doma 
majú vyladený lovebrand,

a v zahraniční z textov slabý 
odvar.

„Konečne máme partnera, 
ktorý si poradí s tým, čo je 
pre iného prekladateľa 
nemožné.”

„Reč na Expandeco padla po 
odporúčaní od nášho CMO, ja 
som sa prevažne díval po 
klasických prekladateľských 
agentúrach. Tu ma zaujalo, že 
riešia lokalizáciu textov z pohľadu 
biznisu: Expandeco dbá na to, aby 
preklady boli mimoriadne kvalitné, 
pretože ovplyvňujú kvalitu 
expanzie na iné trhy,” popisuje 
Kollár, ako sa dostal k vyplneniu 
dopytového formulára na 
stránkach Expandeco.

Andrea Tesáková, Head of localization v Expandeco, 

videla fit na prvý pohľad: „Na začiatku spolupráce 

zisťujem všetky požiadavky, od jazykových mutácií 

cez typy textov až po mesačný rozsah. Vysvetľujem, 

ako spracovávame do textov SEO a copywriterskú 

zručnosť. Ukazujem systém spolupráce, ktorý 

prebieha v jednom softvéri a všetko značne uľahčuje.  

Popisujem spôsob práce s dedikovaným tímom 

in-house aj externých prekladateľov, ktorí na klientovi 

pracujú, a termíny: kratšie texty spracujeme do 24 

dddd

https://www.klarstein.cz/Kuchynske-spotrebice/Kuchynske-roboty/Bella-Rossa-2G-kuchynsky-robot-1200-W-2-5-5-2-l-sklenena-miska-cervena-barva-Cervena.html?
https://www.klarstein.cz/Klimatizacni-zarizeni/Ochlazovace-vzduchu/Skyscraper-Ice-4v1-ochlazovac-vzduchu-210m-h-3e-W-oscilace-sedy-Seda.html?
https://www.klarstein.cz/
https://www.electronic-star.cz/Brand/Auna
https://techcrunch.com/2021/04/13/berlin-brands-group-raises-240m-to-buy-and-scale-up-third-party-amazon-marketplace-brands/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJqFHtMDqOfX1ZrNvJ0Hi1PMwHE5nbOehRkiyMwEQhOQ3GYDTKRfxVOQ5dMB6t-sy6hXiF53mUlyWFfxIedeKT33rpbC7AOclROeDC8QKBwifwGbVl_EJwqRNK6lx691Np5EiywkLDFJLX6ky5ybwPD8-pdo_oYZXabPc3EHEUnL
https://www.youtube.com/watch?v=xcJPZXO19hc
https://www.expandeco.com/cz/sluzby/preklady-a-lokalizace/
https://www.expandeco.com/cz/sluzby/preklady-a-lokalizace/
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hodín, statusy na sociálne siete do 10 hodín.” Prístup 

Expandeco Head of Branding značky KLARSTEIN 

napovedal, že našiel firmu, ktorá rozumie potrebám 

biznisu: „Hľadali sme spôsob, aby všetko fungovalo 

čo najrýchlejšie. Máme pravidelný objem, ale aj veľa 

nárazového obsahu a nedokážeme dopredu odhadnúť 

množstvo. Teraz máme partnera, od ktorého sme 

nepočuli, že je niečo nemožné - aj keď pošleme 

kampaň na sociálne siete a chceme ju zo dňa na deň.”

Spolupráca začala vo februári 2021, a to rovno 

prekladmi zo slovenčiny do 9 jazykov vrátane 

poľštiny, nemčiny, chorvátčiny a turečtiny. 

KLARSTEIN si potom v Nemecku píše svoje texty pre 

nemecky a anglicky hovoriaci trh. „Objemom sa 

pohybujeme v nižších tisícoch EUR mesačne, v 

prvom mesiaci to bolo dvakrát toľko. Väčšinová časť 

prekladov sú marketingové kampane, príspevky na 

sociálne siete a blogové články. Najväčší objem robí 

Poľsko a Maďarsko, nasleduje Balkán (Bulharsko, 

Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko), najmenej 

Turecko. Pre Klarstein sme doposiaľ preložili 750 

strán textu tempom 43 strán denne,” počíta 

Tesáková.

Na začiatku pred ňou stála úloha dodržať deadliny a 

nastaviť systém fungujúci pre obe strany. 

Prekladateľov šéfka nabádala, aby maximálne dbali 

na dodržiavanie nastavených termínov, s klientom 

potom komunikovala, čo je reálne: „Príspevok na 

siete aj popis produktu sme schopní preložiť v rámci 

hodín, to ale neplatí pre dlhý článok na blog.” 


Na expresné preklady sa jej oplatilo nasadiť tím 

interných ľudí hlavne zo support tímu. Že ich v 

Expandeco majú k dispozícii, vníma Andrea ako 

jednoznačnú konkurenčnú výhodu. Externisti sú tiež 

zvyknutí na dynamické potreby e-commerce. Čo sa 

jej oplatilo pri vedení tímu prekladateľov po celej 

Európe? „Snažím sa im sama šetriť čas, každý má 

zriadený účet a všetka komunikácia prebieha priamo v 

našom systéme. Zlaté pravidlo je mať prehľad, kedy 

kto čo odovzdáva, a potvrdzovať si reálnosť termínov. 

Konkrétne je to ale veľmi individuálne a väčšinou 

funguje to, že je daný jedinec zodpovedný. To je 

vlastnosť, ktorú nemôžete nikoho naučiť. Aj podľa 

tohto kritéria sa snažíme prekladateľov filtrovať.” 

Na expresné preklady sa oplatilo nasadiť 
interný customer care

Tím ide tempom 43 strán 
prekladov denne, objemom 
víťazí Poľsko

1. Nastavenie deadlinov

Piliere 
funkčnej 
spolupráce:
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Na oboch stranách zafungovala tiež práca v jednom 

nástroji, internom systéme na správu prekladov Task. 

„Na strane klienta pracujú s prekladmi dvaja ľudia, na 

našej 25-30 prekladateľov. Systém, kde všetci vidia v 

reálnom čase stav prekladov a jednotlivé texty, môžu si 

otvoriť históriu prekladov, komentovať jednotlivé texty a 

komunikovať spolu, šetrí čas so zadávaním a 

manažmentom prekladov,” popisuje Head of 

localization Andrea a dodáva, že jednorazová 

investícia času všetkých zúčastnených do zaškolenia, 

ako nástroj používať, prináša dodnes ovocie.

Hlas značky KLARSTEIN je svojský a ľahko 

zapamätateľný, „možno preto nemám problém sa ho 

po precítení držať a premietať do maďarčiny. 

Doslovný preklad niektorých fráz je síce niekedy 

nemožný, v štýle Klarsteinu však dokážem nájsť 

vhodnejšie náhrady. Výsledný text môže byť dlhší, ale 

tak to už v maďarčine býva,” vysvetľuje prekladateľka 

Enikő.  


Jej slovinská kolegyňa Jana Hrdlicová súhlasí: 

„Obraty ako spať ako v bavlnke alebo nalaďte sa na 

vlnu mi dali zabrať. V slovinčine neexistujú, takže 

hľadám ekvivalenty.”

„V prvom kroku evidujeme, že v internom 

systéme pribudol od klienta text,” ukazuje 

Andrea, nasleduje naštudovanie klientovho 

zadania aj konkrétneho textu na preklad a 

určenie rozsahu práce.


V Expandeco nepodceňujú výber vhodných 

prekladateľov pre konkrétny task 

Počas realizácie mávajú občas prekladatelia 

otázky k prekladu, tie vkladajú priamo do 

softvéru, kde klient odpovedá. 


V poslednej fáze prebieha nahranie hotového 

prekladu ako prílohy a označenie prekladu ako 

odovzdaného.


3. Ako premietnuť tón 
značky? Čítajte tipy 
seniorských prekladateľov

2. Práca v zdieľanom softvéri 
má jasnú sekvenciu

Samotný postup býva nasledovný: 
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Posledná rada od seniorských prekladateľov znie: 

„Okrem spomínanej copywriterskej, kreatívnej a SEO 

zdatnosti je potrebné každý text podrobiť optike inej 

kultúry, podmienok a cieľovej skupiny,” popisuje 

spoluprácu interná prekladateľka Mirela Gaspar, „v 

receptoch napríklad zaznievali suroviny ako bryndza a 

špekáčiky, tie na Balkáne vôbec nepoznajú a grilujú skôr 

čevapčiči. Tiež komunikácia o tohtoročnej nekonečnej 

zime nedávala zmysel, na Balkáne bolo od marca teplo.” 

Posledná rada od seniorských prekladateľov znie: 

„Okrem spomínanej copywriterskej, kreatívnej a SEO 

zdatnosti je potrebné každý text podrobiť optike inej 

kultúry, podmienok a cieľovej skupiny,” popisuje 

spoluprácu interná prekladateľka Mirela Gaspar, „v 

receptoch napríklad zaznievali suroviny ako bryndza a 

špekáčiky, tie na Balkáne vôbec nepoznajú a grilujú skôr 

čevapčiči. Tiež komunikácia o tohtoročnej nekonečnej 

zime nedávala zmysel, na Balkáne bolo od marca teplo.” 

Podľa Tesákovej sú prekladatelia často v situácii, 

kedy vymýšľajú marketingovo pôsobivejšie výrazy a 

posúvajú pôvodný text na novú úroveň. Príkladom 

par excellence je štatút súťaží. 

Pekné počasie. Grilovačka. Priatelia. Dobré 

jedlo. Plánujete tento rok vyskúšať ugrilovať 

niečo, čo ste ešte nikdy neskúšali?

Vreme frumoasă. Grătar. Prieteni. Măncare 

bună. Plănuiți să preparați ceva nou la 

grătar anul acesta ce nu ați mai încercat 

niciodată?

Krásna hustá pena, a tá vôňa. Čo keby ste 

vašu kávu povýšili na iný level a skúsili to s 

kávovarom Klarstein?

Ce spumă groasă și ce mai miros. Ce-ar fi 

să îți faci de-acum înainte o cafea mai 

gustoasă cu aparatul de cafea Klarstein?

Dosah prekladov sa objavil vo chvíli, kedy 

KLARSTEIN spúšťal súťaž v 7 krajinách. Nielenže 

bolo potrebné spracovať nadmerné množstvo 

kreativity, prekladateľov tiež čakala výzva v podobe 

prekladu podmienok súťaže. „Právny rámec pre 

súťaže sa môže v každej krajine výrazne líšiť. Hneď 

sme videli, že okrem prekladov od našich 

prekladateľov bude potrebné povolať právnych 

špecialistov. Klarsteinu sme tak boli schopní 

zabezpečiť správnosť a platnosť súťažných 

podmienok podľa pravidiel každej krajiny,” odkrýva 

šéfka lokalizácie Andrea Tesáková. 


Precíznosť sa oplatila, výsledné texty neboli 

napadnuteľné a aj keď sa v Poľsku ozval zákazník, 

ktorý sa sťažoval na podmienky ich súťaže, boli 

Expandeco s KLARSTEIN schopní doložiť správnosť 

svojho konania. Tiež z klientovej strany boli štatúty 

súťaže doterajším highlightom spolupráce.

4. Ako vyhlásiť súťaž v 7 
krajinách vrátane prekladov 
pravidiel a podchytenia 
právnej stránky?

„Ceníme si proaktivního přístupu, 
který podpořil transparentnost a 
dobré jméno značky,” hodnotí 
Matúš Kollár.
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Čo preklady KLARSTEIN 
priniesli:
Kvalitné preklady zlepšili nákupnú skúsenosť našich 
zákazníkov, o to nám šlo, hodnotí klient. Investícia do prekladov 
sa podľa Head of Branding KLARSTEIN oplatí, značka si na 
každom trhu buduje profesionálny image miestneho hráča.


Na otázku, či sa podarilo prepísať kvalitu do tvrdých biznisových čísel, odpovedá nasledovne: „Do spolupráce sme šli s 

cieľom vylepšiť customer experience našich zákazníkov, a zároveň budovať brand image, ktorý bude súhlasiť s naším 

positioningom na bezmála desiatke trhov,” Kollár dodáva, že sa podľa júnového prieskumu zvýšila spontánna a 

podporená znalosť značky:

„V polovici roka sme realizovali pomerne výraznú image kampaň 
s mikro influencermi Klarstein Creators, rovnako ako performance 
kampaň na najdôležitejší produkt leta, ochladzovače vzduchu a 
klimatizácie. Výborné výsledky v prieskumoch v rámci top krajín 
strednej a východnej Európy tak nemôžeme pripísať čisto kvalite 
prekladov. Osobne som presvedčený, že práve tie boli jedným z 
kľúčových prvkov úspechu.” 

„Kedysi sme kvôli prostým prekladom zbierali negatívne 
komentáre. To nerobí dobrý image značke, navyše to zaťažovalo 
náš customer servis. Teraz je reakcií citeľne menej, o 75 %” 



Tomáš Vrtík
CEO & Partner

vrtik@expandeco.com

+421 917 333 231

expandeco.com

Facebook Twitter LinkedIn

Získajte praktické novinky do e-mailu raz mesačne

Objavte viac o e-commerce a expanzii na našom blogu a FAQi

„Preklady odporúčam firmám nášho kalibru, ale aj omnoho 
menším. My sme riešili problémy, ako prišli. Mať Expandeco už 

od začiatku, tak by sme im predišli.”

Matúš Kollár

Head of Branding and PR BBG CEE

mailto:vrtik@expandeco.com
https://www.expandeco.com/
https://www.facebook.com/expandeco
https://twitter.com/Expandeco
https://www.linkedin.com/showcase/expandeco-slovensko/
https://www.expandeco.com/sk#newsletter
https://www.expandeco.com/sk/blog/
https://www.expandeco.com/sk/faq/

