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Chytrá sklenička Havana Club NFC  

od firmy RASTAL s technologií NFC  

od firmy smart-TEC 

 

Oberhaching, Červen 2019 

 

Každý den miliony lidí vyhledávají v Google recepty všeho druhu. Sklenička Havana Club s 

technologií Rastal Smartprint® umožňuje, by si každý sám během chvilky namixoval svůj 

oblíbený koktejl podle originálních receptů. 

 

Od května 2019 dostávají fanoušci značky Havana Club v rámci dárkové akce v prodeji 

potravin poprvé digitální skleničku, která jim kromě jiného umožňuje v knihovně koktejlů 

vyhledávat koktejly pod názvem „Cocktail Club“. Bez dlouhého hledání si mohou přímo 

zobrazit až 16 různých nápadů na recept na koktejly obsahující Havana Club. Postačí krátký 

dotyk mobilního telefonu se zapnutým příjmem NFC na skleničku a spotřebitel se bez 

dalšího stahování automaticky přenese na mobilní webovou aplikaci s požadovanými 

informacemi. Další možnosti zahrnují například vytvoření přímého nákupního seznamu pro 

volně nastavitelný počet osob nebo přihlášení k odběru zpravodaje. 

 

Umožňuje i propojení spotřebitelů v reálném čase díky orientačnímu konceptu Rastal 

Smartglass®. Tato sklenička Rastal Smartglass® je kombinací skleničky a transpondéru 

NFC. Vhodnou technologii NFC ve formě chytré etikety NFC dodává smart-TEC, firma 

odborníků na RFID a NFC z jižní části Mnichova. Pružné a tenké etikety NFC lze snadno 

integrovat do výrobního procesu. Inovativní tiskový proces Rastal Smartprint® kombinuje 

transpondér NFC se značkovou dekorací s elegancí a zároveň odolností v myčce. Toto 

chytré vylepšení vytváří nový přístup při orientaci na zákazníky a interakci se zákazníky, 

konkrečním odlišení a podpoře spotřeby. 

 

Revoluční koncept Rastal byl odměněn zlatou medailí GERMAN INNOVATION AWARD, 

navíc získal ocenění ve formě Ceny inovace Porýní-Falcka za rok 2019. Pokud jde o vývoj 

specifického vzhledu sklenice, určuje tradiční firma Rastal směr vývoje už více než 100 let. V 
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souladu s mnohostrannými požadavky vyvíjí vynálezce značkových sklenic nápady na 

design pro obchod s nápoji a pro gastronomii, a tím prokazuje své značné výrobní know-

how, vysokou kvalitu skla a průkopnického ducha v oblasti designu sklenic..  
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smart-TEC GmbH & Co. KG je společnost skupiny RATHGEBER v Oberhachingu. 
Již 20 let vyvíjíme a vyrábíme transpondéry RFID a NFC specifické pro zákazníka. Spektrum 
sahá od samolepicích, potištěných štítků RFID a NFC až po robustní, odolné transpondéry 
odolné vůči počasí a teplotě pro průmyslový sektor. Většina transpondérů RFID je 
certifikována pro použití v oblastech odolných proti výbuchu.  
Ve spolupráci se systémovými partnery nabízí smart-TEC také komplexní podporu projektů. 

č

▪ Robustní, trvanlivé, průmyslově kompatibilní, RFID a NFC transpondéry odolné vůči 
počasí a teplotě - také pro oblasti chráněné před Ex 

▪ Přizpůsobené štítky RFID a NFC, tištěné nebo prázdné, s různými čipovými 
technologiemi, frekvenčními rozsahy a funkcemi odolnými proti padělání nebo 
neoprávněné manipulaci 

▪ Komplexní know-how NFC v kompetenčním centru 
▪ Kompetentní projektové poradenství a podpora 
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