
MEDI EXPERT concept store poprvé v Praze 

Společnost MAXIS otevřela v Praze ve spolupráci se Zdravotnickými prodejnami ELIŠKA svůj první 

concept store MEDI EXPERT, ve kterém přehledně představuje a nabízí k přímému prodeji 

kompletní nabídku produktů z oblasti komprese, ortopedie i sportu. Moderní interiér vznikl 

v duchu celosvětového shop designu medi podle původního návrhu kreativců MAXIS. Kmotrou 

svého druhu unikátního projektu se stala Hanka Kynychová. 

 

Dlouholetá spolupráce Elišky Daňkové, majitelky ZP Eliška, se společností MAXIS, předním výrobcem 

a distributorem kompresního punčochového zboží, oblečení a ortopedických pomůcek včetně 

špičkových produktů německé firmy medi a sportovní značky CEP vyústila na jaře roku 2017 

v otevření concept store MEDI EXPERT. Vlastně nepříliš rozsáhlé prostory ZP Eliška v Praze 2, Slezská 

13, se podle původního návrhu Jarka Boráka a Tomáše Třetiny ze společnosti MAXIS proměnily 

v opravdu reprezentativní, přehledný „concept store“. Na jedné straně jsou vyrovnány kompresní 

punčochy pro každodenní život – zdravotní kompresní punčochy MAXIS, zdravotní podpůrné 

punčochy RELAX, punčochy mediven elegance a podkolenky Travel vhodné nejen pro dlouhé 

cestování. Naproti světoznámá sportovní značka CEP, ve které vítězí i relaxují běžci, lyžaři, biatlonisté, 

turisté, horolezci, ale například také členové týmových sportů. A hned vedle ortézy pro sportovce či 

sofistikované zdravotní a rehabilitační pomůcky. 

„Spolupráce si vážím a jsem ráda, že první concept store MEDI EXPERT vznikl právě u nás. Naši 

pravidelní zákazníci jsou hodně překvapení, když sem nyní vejdou,“ konstatovala Eliška Daňková. „Za 

důležité považuju, že MAXIS nám nedodává jen produkty, ale pomáhá s odborným školením 

personálu. A přesně tohle naši zákazníci oceňují, také proto se k nám lidé sbíhají a stále vracejí.“ 



 „Se společností MAXIS spolupracuji již 

více než tři roky,“ řekla Hanka Kynychová, 

někdejší úspěšná reprezentantka ve 

sportovním aerobiku a dnes neméně 

úspěšná sportovní lektorka, mimo jiné 

také členka CEPro teamu, která se ujala 

role kmotry concept store MEDI EXPERT. 

„A jsem moc ráda, že mne oslovili. Stále 

cvičím kolem dvanácti hodin týdně a je 

velice příjemné si na cvičení navléknout 

podkolenky CEP. Vím, že odcvičím a nohy 

budou méně unavené. Oceňuju, že 

společnost myslí na ženu v práci, která dlouho stojí a kompresní punčochy ji zbaví únavy i pomohou 

chránit před křečovými žílami. MAXIS ba dokonce uvedl i dokonalou věc na dlouhé cestování a lety, 

podkolenky Travel. Jsou opravdu výborné!“ 

 „Concept store MEDI EXPERT je 

zhmotněním naší představy, jak by se 

mohly a měly prodávat zdravotnické 

prostředky. Moderně, přehledně, vstřícně 

vůči zákazníkovi, a to včetně odborné 

konzultace přímo na místě,“ zhodnotil 

úspěšné otevření první prodejny generální 

ředitel společnosti MAXIS Michal Jura a 

hned dodal, že to je pouze první krok na 

dlouhé cestě: „Zároveň jsme spustili web 

medi-expert.cz, který slouží také jako e-

shop. Počítáme s tím, že v budoucnu si 

budou moci zákazníci vyzvednout svůj nákup také osobně právě tady, v našem pražském concept 

storu. Ale hlavně si tu již dnes mohou prohlédnout, osahat i vyzkoušet, co jim nejvíce vyhovuje. 

Prostor slouží rovněž jako vzorková prodejna pro odbornou veřejnost včetně exkluzivních prodejců 

medi a jako školicí centrum.“ 

„Kompresní punčochy používám od 

operace křečových žil v roce 2006,“ svěřila 

se profesorka České zemědělské univerzity 

Praha Jana Horáková, pravidelná zákaznice 

ZP Eliška. „Doporučili mi tu punčochy 

mediven. Super! Nejenže správně poslouží, 

ale jsou i hezké – jako normální silonky. 

Tehdy jsem je měla navléknuté každý den, 

teď mi pokaždé vytrhnou trn z paty, když 

vím, že se celý den nezvednu ze židle. Když 

je pak sundám, žádný pocit, že mi nohy 

upadnou. A za důležité považuju, že to je 

punčocha na léta – opravdu vydrží všechno!“ 

„Máme to v rodině, křečové žíly mi operovali po porodu druhého syna taky v roce 2006,“ přidala svou 

zkušenost Janina sestra Naďa Johnson, která se provdala do Bostonu v USA. „Ve Státech taky 



prodávají různé kompresní punčochy, ale když jsem si je vyzkoušela a srovnala, tyhle vedou. Po 

tamtěch se mi dělaly otoky. Mediveny se dají nosit i v létě, kdy je u nás hodně velké teplo a vysoká 

vlhkost.“ 

www.medi-expert.cz 

  


