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1.Úvod

WITH U je ambiciózní značka, která nabízí vlastní prémiové šperky se smaragdy WITH U, dále šper-
ky se stopou DNA zalitou pryskyřicí a v podobě osobního diamantu a šperky s otiskem prstu. 

Exkluzivní šperky s příběhem lásky značky WITH U jsou připraveny 
českými návrháři a klenotníky s citem pro detail a nadšením pro 
koncept této značky. Šperky jsou zhotovovány ze zlata a stříbra  
v českých dílnách. Smaragdy WITH U a osobní diamanty jsou certi-
fikovány Evropskou gemologickou laboratoří (EGL)

WITH U:
•	 Povyšuje šperky na umělecké dílo s emocionálním přesahem.
•	 Symbolicky vyrovnává naše vzestupy a pády (smaragdy WITH U)
•	 Umožňuje mít u sebe stále blízkou bytost.
•	 Je unikátní spojení dokonalého designu, moderní technologie a příběhu lásky.

WITHU na trh vstupuje jako nová značka exkluzivních, osobních šperků a současně tak přináší na 
nový trend emočních šperků.
Jak v  ČR,  tak ve světě, rapidně roste obliba a poptávka po luxusním zboží a služ-
bách. Jsme přesvědčeni, že náš koncept emočních šperků má před sebou velký potenciál.  
WITHU má ambici si během následujících několika let vybudovat pozici prémiové značky a být 
lídrem v tomto segmentu. 

„Šperky plné emocí...“



2. Produkty

Šperky se smaragdy WITH U
Luxusní šperky jsou osazeny smaragdy WITH U. Samotný smaragd je vyro-
ben hydrotermickou reakcí. Při porovnání přírodního a laboratorního hyd-
rotermálního procesu vidíme úplnou analogii – odehrává se v přírodním 
hermetickém autoklávu, který není ze železa, ale z pevné žuly. Brus pak 
probíhá standardně jako u smaragdu přírodního. I klenotníky je k  ne-
rozeznání od přírodního kolumbijského smaragdu, má shodné optické, 
chemické i fyzikální vlastnosti, má příznivější cenu a je certifikován Evropskou gemologickou labo-
ratoří (EGL). Navíc smaragd jako takový zažívá ve světě velký prodejní boom a je o něj velký zájem. 
Voda použitá při procesu výroby smaragdu WITH U pochází z  Mount Everestu a z  Mrtvého moře, 
tedy z nejvýše a nejníže položených míst na Zemi. Smaragdy WITH U nám symbolicky pomáhají vy-
vážit naše vzestupy a pády, udržet si pokoru, když se nám daří a zachovat si naději v těžkém obdo-
bí. Nutno také zmínit sociální odpovědnost, kdy takto vyrobené smaragdy šetří naši přírodu, jelikož 
nedochází k  její devastaci jako při těžbě přírodních smaragdů a hlavně lidské životy, jelikož výnosy  
z  prodeje přírodních smaragdů na černém trhu slouží k financování paramilitárních skupin, zejména 
v Jižní Americe. Smaragdy WITH U jsou naplněné pozitivní emocí.



Šperky s otisky prstu
Šperky s otisky prstu vyrábíme na základě vlastního otisku prstu zá-
kazníka nebo jemu blízké osoby. Otisk sejmeme speciální daktylo-
skopickou technologií a následně převedeme do 2D linek tak, aby 
mohl být pečlivě přenesen na viditelné místo vybraného šperku.

Šperky se stopou DNA zalitou pryskyřicí
Tyto šperky nabízí speciální prostor pro aplikaci pryskyřice. Pryskyřicí v barvě, kte-

rou si zákazník vybere dle vzorníku, zalijeme stopu DNA u klenotníka dodanou 
zákazníkem, ať už jeho vlastní, nebo jemu blízké bytosti. To vše díky jedinečné 

technologii. Stopa DNA, kterou si zákazníci již vybrali: 
- vlasy - zvířecí srst -  kremační popel

Šperky s osobním diamantem
Luxusní šperky jsou osazeny osobním diamantem. 
Osobní diamant je skutečným diamantem. Jde o 
100% diamant s naprosto shodnými optickými, 
fyzikálními i chemickými vlastnostmi, jaké mají 
přírodní diamanty. Pro hodnocení osobních 
diamantů se používají běžná kritéria 4C (váha, 
čistota, barva, brus). Diamant bude vytvořen z 
uhlíku, který získáme z vlasů zákazníka či z vlasů 
nebo  kremačního popele jemu blízké osoby.  
V případě zvířecích miláčků z jejich srsti a kremač-
ního popele.  Takto extrahovaný uhlík je pak použit při 
procesu výroby diamantu, díky čemuž získáme skutečně 
osobní diamant.  

Osobní diamant je certifikován Evropskou gemologickou labora-
toří (EGL). 

Výroba individuálních šperků
Takovéto šperky jsou navrhovány dle přání zákazníka a lze zde 
kombinovat všechny techniky nabízené v  portfoliu WITH U.  
Výroba prochází několika přísně kontrolovanými fázemi. To 
nám umožňuje identifikovat každý výrobek a zajistit 

tak jedinečnost každého šperku. Se všemi zákazníkem 
svěřenými podklady, ať již stopy DNA, nebo sejmutého otis-
ku prstu, zacházíme s maximální obezřetností a v souladu  
s platnými právními předpisy. 







3. Cílový trh

Cílovou skupinu tvoří jedinci, kteří u sebe chtějí stále mít blízkou bytost nebo pocit vyváženosti  
a stability svého života. Jde o věkově neomezenou skupinu se silným citovým poutem k blízké 
bytosti, kterou tvoří zejména: 
•	 ti, kteří chtějí symbolicky vnímat vyváženost svých vzestupů a pádů (šperky se smaragdy WITH U)
•	 zamilovaní a snoubenci 
•	 rodiče dětí 
•	 ti, kteří chtějí mít památku na své rodiče a prarodiče 
•	 ti, které čeká odloučení 
•	 ti, kteří chtějí věnovat své blízké osobě něco originálního
•	 majitelé domácích mazlíčků. 

 
Příklady příležitostí, kdy darovat šperk WITH U či osobní diamant

  Dárek pro maminky jejichž běžným rituálem bývá ustřižení a uschování prvních 
vlásků svého dítěte na památku. Zůstává tak vzpomínka na první krůčky, na první 
úsměvy, na první slova. Značka WITH U ji uchová ve svém šperku. Stejně tak jako otisk 
prstu milovaného dítěte.

  Obdarování partnera, partnerky, protože zamilovanost je jedno z nejkrásnějších 
období života. Láska, doteky, milování. Spojení dvou jedinečných osobností. To vše 
si zaslouží unikátní symbol. Vtisknout svou lásku do ušlechtilého kovu formou otisku 
prstu do šperku nebo si do něj uložit vlasy na památku.

  Dárek při příležitosti důležitých událostí, jako je vzpomínka na společné chvíle, ať 
už k narozeninám, zásnubám či významným milníkům života. Něco, jako důkaz stále 
trvající lásky, jejího příběhu a jako potvrzení vzájemného pouta. Něco, co je mnohem 
více než jenom šperk.

  Dárek osobám, kterým chceme v případě jejich úspěchu připomenout, aby zůstaly 
skromné a pokorné a v případě nezdaru nebo životní krize, aby neztrácely naději - týká 
se šperků se smaragdy With U.

  Dárek pro individualisty. Ti chtějí mít nebo darovat něco neobvyklého a výjimeč-
ného. Tento šperk je věnován i těm, kteří si přejí darovat něco originálního, co v sobě 
ukrývá pocit a má svůj příběh.



4. Obchodní strategie

Klíčovou roli k úspěchu celého projektu bude hrát vybudovaná síť vlastních prodejen a využití pro-
dejní sítě našich obchodních partnerů. Cílem je vytvořit síť stabilních partnerů v každém regionu, 
kteří od nás získají maximální podporu.  Naší obchodní strategií je jít cestou prodejní sítě etablova-
ných partnerských prodejen formou shop in shop, což je jasně definovaný prostor WITH U v rámci 
multibrandové značkové prodejny, tak aby byly produkty WITH U jasně rozeznatelné a odlišené 
od zbytku sortimentu. Tato prodejna bude vybavena distribučními a marketingovými materiály. 
Ambicí je také expanze na zahraniční trhy, kdy jsme si vědomi faktu, že naše šperky s emocí nemají 
dosud přímého konkurenta. Zde bychom si rádi vydobyli vedoucí pozici.

Značkové prodejny 



5. Tržní potenciál a konkurence 

Globální trh s luxusním zbožím – klíčové statistiky*
(*zdroj: Luxury Goods Worldwide Market Study Fall-Winter 2017)  

	Globální trh osobního luxusního zboží v roce 2017 dosáhl objemu 262 miliard EUR (obr. č. 1).
	Osobní luxusní zboží a doplňky jsou na 2. místě z celkového objemu trhu 1,2 bilionu EUR.
 Trh s osobním luxusním zbožím vykazuje stabilní růst ve všech klíčových regionech (obr. č. 1).
	Evropský trh zažívá velmi silný růst. V roce 2017 dosáhl evropský trh růstu 6% a je na prvním  
 místě z pohledu odbytu luxusního zboží v celkového objemu 87 miliard EUR (obr. č. 1).
	Odhad ročního růstu v příštích třech letech se pohybuje mezi 4% - 5 %  a dosažení objemu  
 295 – 305 miliard EUR do roku 2020 (obr. č. 2).
	Významný podíl na tržbách v segmentu luxusního zboží mají asijské národy, především Čína  
 (32%). (obr. č. 3). 
	Nejrychleji rostoucími segmenty  jsou šperky obuv (obr. č. 4)

obr. č. 1 obr. č. 2

obr. č. 3

obr. č. 4



	Vybudovat úzký vztah s mladší generací, místními zákazníky a turisty.
	Zavést holistický, všudypřítomný přístup k distribuci, poskytující inspirující zážitek  
 prostřednictvím přepracovaných zákaznických cest a vylepšení distribuční stopy.
	Identifikovat snahu zákazníků k objevování nabídek a zároveň dodržovat jejich  
 vlastní  identitu a dědictví.
	Efektivněji personalizovat produkty, služby a to, co značka předává.
	Investice do kontinuálního zvyšování kvality kontaktních míst se zákazníky.
	Investice do talentů a schopností potřebných k výhře v této nové éře v luxusním  
 segmentu.

Jak chce WITH U tyto příležitosti využít k získání klíčového podílu na trhu:
	WITH U má širokou základnu potenciálních zákazníků díky diverzifikaci mezi jednotlivými řadami. 
	Zákazník může vybírat z luxusních šperků se smaragdy WITH U a dále z jednotlivých kolekcí  
 např. Heart, Circle, Flower, Flower Exclusive, Touch, dále z designových šperků, zásnub- 
 ních a snubních prstenů a z individuálních šperků. Zároveň má k  dispozici výběr materiálů,  
 jako je žluté zlato, bílé zlato, růžové zlato a stříbro.
	WITH U zajišťuje zákazníkovi unikátní zkušenost darování pocitu. Součástí šperku je DNA stopa  
 blízké bytosti nebo její otisk prstu.
	WITH U umožnuje vytvořit nadčasový a mezigenerační rodinný šperk.
	Moderním způsobem pojatý silný marketing, založený na emocích a citových hodnotách,  
 které zákazník dostává/daruje. 
	Vytváření tematických kolekcí k životním příležitostem a příběhům našich zákazníků.

V následujících letech vidí společnost Bain & Company značný růstový potenciál v segmentu lu-
xusního zboží. Od roku 2014 do roku 2018 se zvýšily tržby u 65% sledovaných firem a 35% z nich 
rostla i ziskovost. Bain & Company uvádí příležitosti, u kterých v příštích letech vidí prostor pro růst.



            výhody   nevýhody
Personalizace, tématické 
kolekce, 
specializace – emoční šperky, 
síť partnerských prodejen, 
česká značka, zakázková výro-
ba, vysoký potenciál růstu

Nová značka na trhu, 
zatím úvodní kolekce

Personalizace, tématika,
globální hráč
specializace – náramky
síť butiků

„Lepší“ bižuterie , nemá 
diamanty, zaměření pouze  
na ženy, omezená nabídka 
drahých kovů

Specializace – broušené sklo, 
široký sortiment

Bižuterie, není nabídka 
diamantů a drahých kovů

Globalní  hráč, značka 
Low end řady jsou poměr-
ně drahé

Síť butiků – concept store, 
široké kolekce, specializace 
diamanty, tématika

Není personifikace, vysoké 
ceny

Výhody a nevýhody oproti konkurenci

Pozice na trhu

Další zdroje
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/celosvetove-prodeje-luxusniho-zbozi-se-za-rok-2017-vysplhaly-rekord-
nich-67-bilionu-korun/
https://www.kurzy.cz/zpravy/394360-sperkarsky-prumysl-bude-muset-po-roce-2019-resit-nedostatek-diamantu-s-
-nim-poroste-i-cena/
https://cfoworld.cz/evropa-a-svet/trzby-za-diamantove-klenoty-v-cesku-trzby-prudce-rostou-4322



6. Marketing

Velký důraz klademe na marketing, který bude hrát klíčovou roli při uvedení značky na trh. V této 
oblasti nám zajišťují podporu silní partneři v této oblasti.

Partneři
Logik s.r.o. / www.log.cz
Reklamní a marketingová agentura působící na českém trhu od roku 1999. Fir-
ma Logik s.r.o. patří mezi největší tiskárenské komplexy na území ČR i v Evropě a 
disponuje profesionálním špičkovým vybavením pro širokou škálu tiskových 
zakázek od digitálního a offsetového tisku po kompletní knihařský provoz. Spe-
cializací je design širších marketingových konceptů do kterých patří také například konstrukce obalů  
a nástrojů podpory prodeje.
…
Promotion Agency s.r.o. / http://www.promotionagency.cz
Reklamní a eventová agentura, jejímž majitelem je ing. Robert Fucsik, 
spolurealizátor projektu WITH U. Promotion agency s.r.o. je fullservisovou 
agenturou zajišťující eventová řešení od jejich organizace, personální ob-
sazení, technické vybavení, catering a doprovodný program. Hlavní činností je pořádání zábav-
ných a originálních kulturních, společenských, sportovních a  teambuildingových akcí pro firmy a 
veřejnost. Jedním z novějších projektů je spolupořádání soutěže Miss Princess of the World.

Oficiální představení WITH U
Dne 27. 3. 2018 proběhla oficiální tisková konference v Cloud9 sky baru & lounge v hotelu Hilton, 
které se účastnili známé tváře českého showbusinessu a také široký okruh novinářů z nejčtenějších 
českých tištěných i online magazínů. Osobnosti mezi, které patří Tereza Kostková, Michaela Maure-
rová, Jana Švandová, Olga Menzelová, ale i topmodelka Andrea Verešová.



Online a offline kampaň
Na představení značky WITH U navázala kampaň na internetu i v tištěných médiích.
V této kampani spolupracujeme se společnostmi ORCA s.r.o. a Impression Media s.r.o. prostřed-
nictvím společnosti Logik s.r.o., které zastupují nejčtenější online magazíny.



ORCA s.r.o.
Agentura Orca, s. r. o. byla založena na podzim roku 1995. Zabývá se širokým spektrem PR služeb  
i klasickou reklamní činností. Poskytuje kompletní PR i reklamní servis. Mezi její nejčastější činnos-
ti patří celebrity PR, event management a produktové PR. Úspěch staví na dlouholetých zkuše-
nostech v oboru, profesionalitě a kvalitních kontaktech  
v médiích.

Marketingová strategie:
Naše vstupní marketingová strategie je představit značku WITH U co nejširší veřejnosti a proto 
využíváme marketingové a mediální kanály se širokým zásahem tak, aby značka vešla co nejrych-
leji do povědomí a podpořili jsme tím tak naše prodejní partnery.

Příklady médií, které jsou zahrnuty v reklamní kampani:





7. Náš tým a zázemí 

Struktura společnosti
Společnost EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. byla založena v únoru 2018 výhradně pro realizaci 
projektu WITH U - EMOTIONAL JEWELRY.   
Vzorkovna společnosti je situována ve FUTURAMA BUSINESS PARKU v Praze 8, Sokolovská 136a.

Bc. Veronika Fucsik 
Marketing manager a jednatelka společnosti  
EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.. 
Veronika studovala na Vysokém učení technickém, obor  Staveb-
ní inženýrství a dále na Českém vysokém učení technologickém, 
obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku.  Již během stu-
dia se podílela na realizaci společenských a kulturních projektů. 
Získané zkušenosti uplatnila při vedení samostatných akcí. K nej-
významnějším patří propagační a marketingové akce pro společ-
nosti Erste Group Immorent ČR, WITTE, UNIQA, INNOGY a Městská 
část Praha 1. V oblasti kultury a volnočasových aktivit produkovala 
projekty pro společnost Promotion Agency a Miss Princess of the 
World. Svůj volný čas tráví s  rodinou, vychovává malou dceru, sportuje (profesionální potápění  
a lyžování) a věnuje se modernímu designu.

Adam Kříž
Business Director a jednatel společnosti  
EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
Adam vystudoval Vyšší odbornou školu a Hotelovou školu - obor 
hotelnictví a turismus. Již během studia absolvoval pracovní stáž 
na Korsice. Poté začal působit jako manager v Costa Coffee v Man-
chesteru a dále jako generální manager ve společnosti AmRest 
Coffee, s.r.o., provozující značku Starbucks Coffee v ČR. Od roku 2013 
úzce spolupracuje s realitní a investiční společností Brookdale In-
dustries Ltd. (UK) a s investiční společností Golden Goose Property 
Investment Ltd. (UK). Dále se věnuje činnostem ve společnostech 
Kříž&Co. Developments s.r.o.,(rekonstrukce a pronájmy nemovitostí) 
a Forteam s.r.o. (výstavba, realizace a provozování kadeřnických a holičských provozoven v ČR a 
UK). Ve volném čase se věnuje sportu a hudbě.



Václav Štekr
Production Manager ve společnosti EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
Václav pracoval od roku 1992  u známé šperkařské firmy Soliter. Stal se 
uznávaným expertem v profesi klenotníka. Pod vedením zkušených 
klenotnických mistrů postupně pronikal do tajemství šperků a zdo-
konaloval se v oboru. Studium na pedagogické fakultě zesílilo jeho 
přirozené sklony k poznávání nových věcí. Schopnost se nadchnout 
v kombinaci se seriózností mu umožnily v krátké době se vypracovat 
na mistra dílny litého šperku v Soliteru a jako prvnímu v Čechách do-
vést lití šperků k dokonalosti s využitím nových technologií.
Čas strávený u renomovaných zlatnických firem v Německu vypiloval 
jeho cit pro design a špičkové zpracování šperků. Svou odbornost a 
znalosti maximálně využil v průběhu intenzivního přispívání k rozvoji 
společnosti na výrobu diamantových šperků Alo Diamonds, kde pů-
sobil více než 12 let mj. na pozici šéfa výroby. Václav je vášnivým hráčem tenisu a golfu a mezi jeho 
další záliby patří příroda a turistika.

Martin Hrzán
Marketing coordinator ve společnosti EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
Martin vystudoval Metropolitní Univerzitu Praha obor mezinárodní obchod. Při studiu zapo-
čal své prvotní podnikání, kdy zřídil v Praze službu na rozvoz kvě-
tin. Dále působil jako generální manager ve společnosti Czech 
Lofts Apartments, kde spravoval a řídil 25 apartmánů a díky 
tomu získal bohaté zkušenosti v cestovním ruchu. Momentál-
ně pracuje jako manažer inovací ve společnosti AURES HOL-
DINGS, a.s. - AAA Auto, největším nezávislým prodejcem oje-
tých vozů v Evropě. Je plně zodpovědný za spouštění nových 
projektů a stará se o partnery z celého světa a veškeré procesy  
s tím spojené. V EMOTIONAL JEWELERY s.r.o. má funkci generálního 
managera  pro rozvoj a získávání obchodních příležitostí na světo-
vých trzích. Martin je velký automobilový nadšenec a miluje cesto-
vání.

Bc. Petra Frantová
PR a Marketing manager ve společnosti EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
Petra má bohaté zkušenosti jak z marketingu a komunikace, tak s 
vedením samostatných projektů. Jen namátkou, v Bubbleology 
měla na starost návrh a realizaci propagačních akcí firmy a správu 
online marketingu na sociálních sítích. V modelingové agentuře 
Jaro Management zase komunikaci s klienty a dodavateli, správu 
webových stránek, tvorbu marketingových prezentací a organi-
zaci eventů. Podílela se na zakázkách pro významné mezinárodní  
i české firmy (např. Debenhams, FIFA 2008, Eristoff, Apollinaris, Čes-
ká spořitelna). Petra také v rámci své kariéry u společnosti COFET 
a.s. organizovala a vedla přípravu několika celostátních soutěží 
pro MŠMT. Její poslední pracovní zkušeností je zajišťování PR ko-
munikace, vytváření marketingových plánů a správa sociálních sítí  
a webů pro Gastro Group Service s.r.o.. Petra se, kromě péče o svého malého syna, ráda věnuje 
fitness, cyklistice a vzdělává se v psychologii.



Jak vznikl nápad WITH U
Vzniku společnosti předcházela společná myšlenka jak nahradit přítomnost svých blízkých, když 
nemůžeme být právě spolu. A to vyjadřuje i název značky – WITH U. V dnešní přetechnizované 
době je sice možné mít o člověku uložena téměř jakákoliv osobní data, fotografie, videa a podob-
ně. Ale mít doslova „kousek“ druhého neustále při sobě, je podle našeho názoru nesrovnatelně 
osobitějším zážitkem. A to vše dokonale vyjadřuje naše true story.

WITH U TRUE STORY

Musel jsem odjet od rodiny. Čekala mě dlouhá cesta. Moji rodinu čekalo odloučení, moji manžel-
ku čekala samota, moje děti čas bez táty.... 

Mě a moji milovanou manželku čekala důležitá zkouška našeho vztahu. Často jsme se vzájem-
ně ptali, zda náš vztah je pevný a silný. Zda vydrží na dálku a v odloučení... Ale odpověď jsme 
hledali v čase. „To ukáže čas“, jak se říká. Moje manželka mi dala dárek na cestu, dárek pro štěs-
tí. Vlásky našich dětí a její hnědé vlasy. Vlásky jsem si pečlivě uložil do barevného ubrousku 
a uschoval je do malého igelitového pytlíku, který následně našel místo v mé peněžence. Od-
jel jsem. Odjel jsem od těch, kteří mně byli nejdražší. Musel jsem. Oni však byli stále se mnou..   
 
„Jsou s tebou“, říkal jsem si. A každé ráno, v poledne i večer jsem ten balíček s vlásky políbil a pohla-
dil. „...s tebou, s vámi „...a pak mě to napadlo: Vyrobím si jednoduchý náramek na ruku, pojmenuji jej 
WITH U - což v angličtině znamená jak „s Tebou“, tak i „ s Vámi „ a bezpečně do něj uložím a schovám 
vlásky mých nejbližších. A budu ho stále nosit na ruce. U sebe. Budou stále se mnou, budou se 
mě dotýkat. Uvědomil jsem si, jak je člověk závislý na doteku lidí, které má rád a které miluje. Jak 
mu vytváří dobrý pocit i přenesená přítomnost, jak může být prostřednictvím náramku WITH U s 
někým, koho miluje, miloval, kdo mu schází....koho již ztratil v nenávratnu. S někým, kdo pro něj 
hodně znamenal.
Stále jsem přemýšlel nad tím, jakou cestou se vydat, aby náramek WITH U mohl každý mít, aby ka-
ždému udělal radost, připomněl milou vzpomínku, vzbudil pocit blízkosti vzácného člověka. A tak 
vznikl projekt, inspirovaný dětstvím, láskou a vzpomínkami. Projekt z vlásků mé krásné manželky a 
našich milovaných dětí. Projekt, který již zdaleka není jen o náramku s vlásky, nýbrž projekt, který 
snoubí lásku a cit s uměleckou dovedností zlatnických mistrů s využitím i těch nejmodernějších 
technologií při zpracování šperků WITH U. Jsem přesvědčen, že každý má či měl někoho opravdu 
rád, že každému z nás někdo schází. A přesto WITH U......



Sociální odpovědnost
Osobní diamant
Osobní diamant, vytvořený z vlasů blízkého člověka, nebo smaragd WITH U, vytvořený hydroter-
mickou reakcí, je nejen něčím výjimečným a originálním, ale je to také postoj, jak být odpovědný 
k přírodě a lidským právům. Povrchové diamantové a smaragdové doly zanechávají nevratné jizvy 
na tváři naší přírody po celé planetě. V některých zemích je s těžbou a obchodem s diamanty  
a smaragdy stále spojeno potlačování lidských práv, kde se jedná o tzv. „krvavé drahokamy“. Draho-
kamy spojené s utrpením a násilím. I to je důvod proč naše šperky osazujeme osobními diamanty 
a smaragdy WITH U. Takto vyrobené drahokamy šetří naši přírodu, jelikož nedochází k její devastaci  
jako při těžbě přírodních drahokamů a hlavně lidské životy, jelikož výnosy z  prodeje přírodních 
drahokamů na černém trhu slouží k financování paramilitárních skupin, zejména v Africe a Jižní 
Americe. Osobní diamanty a smaragdy WITH U jsou naplněné pozitivní emocí.

Zdroje : 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/time-for-diamond-companies-to-stop-hiding-behind-
kimberley-process/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/companies-must-not-profit-from-blood-diamonds/
https://www.amnesty.org/en/documents/afr19/2494/2015/en/



Puncovní úřad ČR
Společnost EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. je registrována u Puncovního 
úřadu ČR pod ident 13764.
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Tímto potvrzujeme, že šperk vyrobený ze zlata s diamanty  

0,12 ct obsahuje otisk prstu osoby

We hereby declare that this jewellery made of gold containing  

0,12 ct diamonds the fingerprint of the person below

a je pravým šperkem WITH U emotional jewelry

and is genuine jewellery of WITH U emotional jewelry

Jan Novák
Certificate of  Authencity

Certifikát pravosti
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Tímto potvrzujeme, že šperk vyrobený ze zlata obsahuje vlasovou střiž osoby
We hereby declare that this jewellery made of gold contains  hair of the person below

a je pravým šperkem WITH U emotional jewelryand is genuine jewellery of WITH U emotional jewelry

Jana Nováková
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