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Milá xxx, 

Naše firma, nebo spíš skupina firem, známá pod značkou Etnetera nabrala po 

15 letech existence nový svěží dech a směr a prochází zásadní vnitřní proměnnou 

na „svobodnou firmu“ (více úplně na konci). Kdybych měl být hodně poetický, 

řekl bych, že jsme jako housenka dozrálá v motýla, který se klube z prasklé 

kukly starých zvyků a konceptů. Při rozletu do světa se sluší vypadat k světu, to 

věděl už Emanuel, a tak jako motýla každý pozná podle vzoru křídel, hledáme i 

my novou vizuální identitu, aby si nás v budoucnu lidé nepletli s tou IT 

housenkou z dřívějška. 

 

No a proto se na Tebe obracíme. V příloze máš jednoduché zadání na nové 

vizuálno a jednostránkový destilát ankety, kterou jsme mezi našimi lidmi letos 

udělali. Ber to jako takový informačně-pocitový předkrm, od kterého se můžeš 

odpíchnout, další chody Ti na přání rádi naservírujeme osobně. 

 

Co si od toho všeho slibujeme? Na konci, který bude vlastně začátkem, by měla 

být nová krásná vizuální identita Etnetery v čele s chytrým výrazným logem. 

Prostě nový švihácký kabát, který nám padne jak ulitý. 

 

V první fázi nám jde o nalezení partnera, se kterým ten příběh napíšeme. 

Chceme ho vybrat skrze měsíční poznávání se, hraní a hledání formy nového 

loga, od kterého se pak všechno odvine. Měsíc, který jsme si na to vyhradili, 

začíná dnes. 

 

Co tedy teď? Podívej se, co jsme Ti poslali, porozhlédni se kolem, nech si to 

rozležet nebo si začni skicovat a dej nám do konce příštího týdne vědět, jestli do 

toho jdeš, jak by to podle Tebe mělo proběhnout a co od nás k tomu potřebuješ. 

Od 7.5. jsem Ti (a potažmo kdokoliv od nás) k dispozici pro cokoliv bude 

potřeba, vyhovuje nám obecně spolupráce hodně nablízko. Pár možností, kde 

začít je dole. 

 

To je zatím ode mě všechno a těším se, že se poznáme. 

 

Martin Holečko 

Volný radikál a tvoje spojka pro tenhle projekt 

Etnetera a.s. 

 

-------- 

 

Pár možností jak se lépe poznat (kdykoliv po 7.5.): 

- povídání a konzultace podle libosti, delší ideálně osobně kdekoliv v Praze, 

krátké, kde nemá smysl se scházet po skype nebo v horším případě po telefonu. 

https://www.google.cz/search?q=motyl+emanuel


Email pokud možno pouze pro přeposílání podkladů, organizace schůzek apod. 

 

- návštěva u nás na Letné kdykoliv po domluvě. Pokud se Ti u nás zalíbí (a Ty 

nám), není problém se u nás na pár dnů zabydlet, někam Tě mezi nás rádi 

posadíme a ke světu připojíme. 

- 16.5. 2012 První otevřený večer Etnetery v HUBu (prague.the-hub.net). 

Budeme s našimi lidmi a pozvanými hosty probírat proces budování svobodné 

firmy. Dobrá možnost, jak pochopit co děláme a potkat víc lidí z Etnetery při 

ukusování biosendviče. 

 

- kalendář akcí, kde lze někoho od nás potkat (na hlavní straně www.etnetera.cz) 

 

Samostudium: 

- facebook.com/etnetera 

 

- www.etnetera.cz (ukázka té praskající kukly, která už k nám moc nesedí, 

především se nám do toho vloudila občas přílišná korporátnost a ajťáckost, ale 

dočteš se tam různá fakta, jako že nás je 120 apod.), asi nejzajímavější z toho 

je blog,  a Offlineblog, 

- něco o svobodě v práci www.peoplecomm.cz/svoboda-v-praci 
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