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Ciele a skupiny projektu: Vytvorenie pozitívneho sociálneho vplyvu v spoločnosti v priamej súvislosti 
s realizáciou investičného zámeru vytvorením nových pracovných miest vhodných aj pre zdravotne 
znevýhodnené či zraniteľné osoby a taktiež pre neaktívnu osobu či osoby v prevádzkárni mimo 
Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
Stručný opis projektu (ciele, plánované aktivity): Projekt výroba a predaj osviežovačov sa posledné 2 
roky (a to nielen kvôli aktuálnej situácii vo svete) pasuje s otázkou ako rozšíriť / navýšiť výrobný 
potenciál spoločnosti. V súčasnosti má spoločnosť jedného generálneho distribútora, ktorý primárne 
zastupuje spoločnosť na trhu. Máme za to, že táto distribučná spolocňosť vyčerpáva svoje predajné 
možnosti na maximum , no stále z pohľadu podielu predaja našich osviežovačov na trhu oproti 
konkurencii je to len malé percento. Hlavným dôvodom je, že ich obchodní zástupcovia predávajú 
produkty aj z iných segmentov a naše osviežovače tvoria len malú časť ich predajných aktivít. 
Vyvíjaním snahy o znovu preškolenia ich OZ, vytváraním rôznych predajných cenových stimulov a 
pod. sme v roku 2021 dospeli k záveru, že ak chceme rozšíriť výrobný potenciál , tak musíme 
nevyhnutne rozšíriť odpredaj našich produktov aj skrze iné kanály , u iných distribútorov a v 
neposlednom rade aj na iných trhoch. Z toho titulu sme sa rozhodli si zriadiť vlastný team 
obchodných zástupcov a zabezpečíme im všetko čo budú k zastupovaniu potrebovať. 
Predpokladáme, že rok 2022 bude rokom kedy už nebudú vo svete výrazné okolnosti , ktoré by bránili 
plne rozvinúť predajný potenciál našich produktov a tým budeme schopní podstatne rozšíriť vlastnú 
výrobnú kapacitu. Rozšírenie výrobnej kapacity nevyhnutne predpokladá prijatie pracovníkov do 
výroby na TPP, nakoľko výrobný čas našich postavičiek je proces časovo náročnejší a teda je potrebné 
navýšenie medzi-skladových zásob pre prípadné realizovanie obchodov, lebo po uskutočnení dohody 
s odberateľmi je potreba dodávať tovar vo veľmi krátkom čase, často do 3 dní od potvrdenia 
objednávky. Čo sa týka podielu na trhu , tak v súčasnosti ponúkame 2 modelové typy balení v rôznych 
vizuálnych prevedeniach voňavých postavičiek v 2 cenových hladinách a z 2 typov výrobného 
materiálu (tzv. látkové a plyšové postavičky). Aj to je nevyhnutne potrebné zmeniť a rozšíriť produkty 
z iných výrobných materiálov (ako sú napr. TPE, gumoplast, gél, celulóza ai.) Plánom je nájsť / ustáliť 
výrobcu, ktorý by nám vyrábal do času produkty zo spomínaných materiálov, umiestniť produkty na 
trh a vyhodnotiť úspešnosť predaja a postupne zriadiť vlastnú výrobu na tie napredávanejšie výrobky 
pod vlastnou strechou. Rozšírením portfólia produktov pod našou značkou docielime výrazné 
zvýšenie podielu na trhu v segmente osviežovače aj v cenových kategóriách, v ktorých v súčasnosti 
nemáme produktové zastúpenie, čo prinesie následne ďalšie prostriedky na rozvoj spoločnosti a jeho 
sociálneho vplyvu. 
Cieľom je navýšenie podielu spoločnosti na trhu a v konečnom dôsledku zvýšenie obratov i ziskov 
spoločnosti za nadchádzajúce obdobia, čo umožňuje spoločnosti udržateľný rast a opätovné 
reinvestície na podporu sociálneho vplyvu. 
 
Plánované publikácie, aktivity zamerané na šírenie výsledkov projektu alebo iné aktivity budú 
realizované skrze webovú stránku. 


