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18. Koszulka imitująca mięśnie

Niektórzy mężczyźni wylewają na siłowni siódme poty, 
żeby poprawić sylwetkę. Praca nad własnym ciałem wyma-
ga czasu, dyscypliny i samozaparcia. Dla osób ze słomia-
nym zapałem do ćwiczeń interesującą alternatywę przy-
gotował Arshad Bhunnoo. Przedsiębiorca zaprojektował 
Funkybod — koszulkę, która imituje górne partie mięśni. 
Dzięki temu strojowi mężczyzna może zaprezentować 
rozbudowaną klatkę piersiową, szersze barki czy większy 
biceps bez przerzucania kilogramów żelaza na siłowni. Pro-
dukt daje efekt poprawy postawy, ale kształty są natural-
ne. — Sam pomysł na koszulkę narodził się na sali gimna-
stycznej, kiedy rozmyślałem na temat prostszych sposobów 
na poprawę figury — opowiada pomysłodawca.

Koszulka wyprodukowana jest ze specjalnego mate-
riału, który dzięki mikrowłóknom pozwala ciału oddychać 
i daje poczucie komfortu. Zastosowane tworzywo powo-
duje, że sztuczne mięśnie Funkybod są realistyczne zarów-
no z wyglądu, jak i w dotyku. Zasada działania podobna jak 
w przypadku usztywnianego biustonosza dla kobiet. Nieza-
leżnie od tego, czy mężczyzna stoi, czy jest w ruchu — okry-
cie „zachowuje” się jak prawdziwe ciało. Koszulkę można 
prać w temperaturze nie wyższej niż 40° C, ale nie wolno 
jej prasować. Osoby zainteresowane zakupem Funkybod 
muszą się liczyć z wydatkiem 29,99 funtów. Przez pierwsze 
cztery miesiące działalności firmie udało się sprzedać 8 tys. 
koszulek. — Naszymi największymi odbiorcami są Stany 
Zjednoczone. Prowadzimy także sprzedaż w całej Europie 
oraz w takich krajach, jak Chiny, Japonia, Australia, Indie, 
Rosja, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Maroko, Izrael. Można powiedzieć, że jesteśmy obecni na 
całym świecie — mówi Arshad Bhunnoo.
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Najlepszy czas na działanie jest teraz.

Mark Fisher

Poleć książkęKup książkę



37. Stos kubków z piwem w jednej ręce

Kelnerzy, którzy potrafią przynieść kilka szklanek piwa 
za jednym razem, to skarb każdego pubu. Specyfika 
pracy w knajpie powoduje, że nawet najlepszym zda-
rza się jednak uronić złoty trunek z kufla. Don Idree 
postanowił ułatwić kelnerom przemierzanie drogi 
między barem a stolikiem klienta. Wynalazca stwo-
rzył kubek Stack-Cup ze specjalnym uchwytem, który 
pozwala dołączać do niego kolejne kubki na zasa-
dzie spirali. Powstająca w ten sposób zrównoważona 
wieża z kubków jest dużo łatwiejsza do przeniesienia. 
Sprawna praca personelu przekłada się na zadowole-
nie klientów, ale przede wszystkim na wyższą sprze-
daż oraz mniejsze straty (koszty). Zaletą pomysłowej 
rączki jest również fakt, że osoba podająca piwo nie 
ma kontaktu z kubkiem, dzięki czemu napój dłużej po-
zostaje schłodzony. 

Stack-Cup produkowane z tworzywa sztuczne-
go są przeznaczone do wielokrotnego użytku. Według 
pomysłodawcy naczynie może być myte maszynowo 
do 1000 razy. Odbiorcami produktu są puby, firmy ca-
teringowe, a także areny sportowe. Z kubków Stack-
-Cup piwo spożywali już kibice na stadionach Belgii, 
Anglii, Francji, Irlandii, Portugalii. Pomysłodawca 
z dumą podkreśla, że firma od niedawna współpracu-
je z Realem Madryt. Z kolei węgierski oddział spółki 
podpisał duży kontrakt z marką Heineken. Kubek z wi-
zerunkiem zawodnika lub innym nadrukiem stanowi 
atrakcyjny gadżet kolekcjonerski. Jest też wyróżnia-
jącym się nośnikiem reklamowym, który przyciąga 
klientów. 

Ten, kto pracuje przez cały 
dzień, nie ma czasu na za-
rabianie pieniędzy.

John D. Rockefeller
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W Polsce za rozwój Stack-Cup odpowiada 
Krzysztof Pasaman. Założyciela firmy poznał podczas 
wizyty w Belgii, kiedy jego biznes dopiero raczko-
wał. — Po kilku miesiącach zaproponował mi współ-
pracę i się zgodziłem. Pochwalę się, że jestem jedną 
z pierwszych osób na świecie, które wdrażały ten 
produkt do użytku — mówi pan Krzysztof. Jedną z ba-
rier rozwoju w Polsce jest brak koncesji na sprzedaż 
piwa w obiektach sportowych. W odróżnieniu od 
innych krajów mamy w tej materii ogromny „alkoho-
lowy krok” do zrobienia. To w zasadzie stanowi nasz 
największy problem. Na Zachodzie można spożywać 
piwo na arenach sportowych, a u nas nie — dodaje. 
Mimo trudności udaje się zdobywać nowych klientów. 

 Rekordowa wieża z piw
Teoretycznie konstrukcja uchwytu umożliwia dodawanie 
nowych kubków bez końca, ale do tej pory rekordziście 
udało się dostarczyć jednorazowo 25 piw.
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