Praxe ve firmě Direct Alpine se mi velice líbila, jak z hlediska kolektivu, tak z hlediska náplně mé
praxe, komunikace a organizace. Nejvíce jsem se vyskytovala v marketingovém oddělení, ale podívala
jsem se i do oddělení jiných. Samozřejmě jsem nahlédla i do nové kolekce, což pro mě bylo opravdu
zajímavé. Produkty mě uchvátily natolik, že jsem si jich i několik koupila a o posledním zářijovém
víkendu jsem v nich běžela mistrovství ČR.
Ve firmě jsem si vyzkoušela širokou škálu možné práce, od vyplňování excelových tabulek,
rozřazování nafocených produktů až po jejich kontrolu a podívala jsem se i do skladu.
Tato praxe mi byla velmi přínosná, vyzkoušela jsem si, jaké je chodit každý den do práce a jak to chodí
ve firmě zabývající se výrobou kvalitního funkčního oblečení. Jsem ráda, že máme praxe v rámci
studia, protože právě v praxi se toho člověk nejvíce naučí a získá cenné zkušenosti.
Sabina Hrušková, září 2021
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Ve firmě Direct Alpine jsem vymýšlela reklamu k jednotlivým produktům, pracovala jsem s e-shopem,
upravovala jsem fotografie.
Nejvíce mě bavila práce s Photoshopem, ve kterém jsem upravovala fotky do e-shopu. Přesto, že
jsem dříve s Photoshopem nepracovala, brzy jsem se s ním naučila zacházet. Zajímavé pro mě také
bylo vybírání fotografií s produkty, které nafotila členka testovacího týmu Direct Alpine. Naopak
psaní reklamy mi dělalo trochu potíže. Nebylo jednoduché vymýšlet originální texty, aby se
neopakovaly stejné výrazy.
Na praxi jsem se naučila nové věci a seznámila se s tím, jak to ve firmě na výrobu textilu chodí. Také
jsem získala lepší přehled o tom, co všechno práce v oblasti marketingu obsahuje. Myslím, že je to
dobrá zkušenost do následujícího studia i do budoucího povolání.
Jitka Bělinová, červenec 2021

Postupně jsem si prošla všemi odděleními a strukturami firmy. Ráda bych vypíchla práci oddělení
vývoje, protože to mi dalo asi největší zkušenosti. Na praxi jsem vykonávala všechny činnosti, které
lze ve firmě vykonávat – drobnou přípravu k výrobě, tvorbu nového vzorníku materiálu z barevnice
Pantone, tvorba katalogu pro e-shop…
Praxe pro mě byla velice přínosná. Hodně věcí jsem si vyzkoušela prakticky. Byla to pro mě
nezapomenutelná zkušenost a ráda bych s touto firmou spolupracovala dlouhodobě. Úžasný byl i
kolektiv zaměstnanců firmy. Všechny aktivity, které jsem měla možnost vykonávat mě bavily a přidaly
mi novou inspiraci a zkušenosti, které se mi v budoucnu budou určitě hodit. Ověřila jsem si teoretické
znalosti ze střední i vysoké školy. Neumím si představit lepší praxi, než být přímou součástí oděvní
výroby od šablon a počátečních návrhů, přes přípravu až po konečné úpravy a opravy hotových
výrobků včetně uvedení do způsobu fungování firmy.
Eliška Zieglerová, květen 2021
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