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Původní název tohoto podniku byl „Veroni Café“. Fungující 
kavárna, jejíž majitelé se rozhodli, že přišel čas na chvíli se 
zastavit, a po úspěšném startu v provizorních podmínkách 
vše dotáhnout do finále, aby mohli i dalších X let dělat to, co 
je baví a lidé se za nimi rádi vraceli zpět. Tato myšlenka přišla 
v pravý čas a společně se začátkem rekonstrukce ulice, na 
které kavárna sídlí, jsme společně zasedli ke stolu a začali 
probírat požadavky klienta. Obrazně řečeno chtěli majite-
lé jen: „Poradit jakou barvu ubrusů zvolit.“ (Měli pocit, že 
to bude stačit.) Když jsme o několik týdnů později chodili 
kolem stěn očistěných na cihlu, věděli jsme, že jsme zašli 
dál, než bylo původně v plánu. A to bylo dobře!



        Bylo potřeba podívat se na celou značku od základu. 
Hlavními prvky nabídky je nejen káva, ale i široká nabídka 
čokolád, některé vyráběné přímo v kavárně. Vznikl tak 
nový a jasný název „coffee & chocolate VERONI“. (Veroni 
jsme chtěli zachovat. Majitelé VERONIka a Marek.) Celá 
značka bude nyní působit exkluzivnějším dojmem, ale 
přitom jasným sdělením. Káva a čokoláda, jejichž sym-
boly se snoubí do stylizace písmene V, vytvářejí hlavní pr-
vek loga a symbol objevující se napříč celou komunikací. 
K novému logu byla vytvořena nejen nová grafická komu-
nikace v podobě nabídky kavárny, internetové prezen-
tace, podpory na sociálních sítích, ale také kompletně 
nový návrh podoby interiéru kavárny, včetně změny jejího 
půdorysného uspořádání. Po novém rozvržení vzniklo 
hned několik nových míst k sezení, krásná polstrovaná 
lavice uzavírající celou přední místnost, zadní salónek 
který slouží zároveň jako minigalerie, prostor pro piáno 
ozvláštněný rudým kobercem, ale i nové vysoké sezení 
v prostoru baru. Je toho hodně, práce a změn bylo taky 
hodně. Stavte se tam podívat.

 „ Tento projekt byl opravdu oříšek a to i tím, jak začal. 
Odpověď na zdánlivě drobnou radu ohledně doplnění 
interiéru totiž znamenala vysvětlit majitelům, že je třeba 
udělat daleko víc změn, a to od základu. Nejdůležitější 
po tomto tvrzení je ale právě umět vysvětlit, proč to tak 
je a navrhnout řešení. Především upřímnost, otevřenost, 
ale zároveň profesionalita, se kterou majitelé přistupovali 
ke každému jednání, byly velmi důležité. Díky tomu mohl 
vzniknout zcela nový koncept kavárny, okouzlující podoba 
interiéru ve zcela novém rozvržení a jasná podoba grafi-
ky a komunikace pro zákazníka. Ohlasy po znovuotevření 
byly více než pozitivní. To vše doplněno o neustálou chuť 
zlepšovat své schopnosti, služby a způsob jejich nabízení, 
kterou má každý člen personálu snad vrozenou, dělá tento 
podnik nejen úspěšným, ale i mou osobní srdcovkou.“




