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Zhrnutie
Vážení akcionári:
Myšlienka spoločnosti ORIGO, vznikla v hlavách 23. mladých a inovatívnych ľudí. Byť
originálnymi, nás viedlo k úspechu.
Po našom prvom spoločnom kroku, keď sme na valnom zhromaždení vytvorili firmu, ani na
chvíľu sme nepoľavili. Práve naopak. Stanovili sme si ciele a začali sme rozmýšľať nad
otázkou, ako prinesieme svetu v 21. storočí prevratný výrobok.
Čaj. Smiešna odpoveď? Keďže žijeme v uponáhľanom svete a v dobe, kedy sa všetko
hýbe dopredu, chceli sme dať ľudom to, čo naozaj potrebujú. Oddych, relax, a to všetko
pri pití nášho čaju ktorý uvoľní zmysli a nastolí pocit duševnej harmónie, každého, kto čaj
ochutná. Tak vznikol z našej spoločnej myšlienky BIO pečený čaj.

Popri výrobe čaju, navrhovaní dizajnu a všetkého čo náš hlavný produkt
vyžadoval a potreboval, sme sa zameriavali aj na organizovanie rôznych akcií pre
našu školu.
Našou prvou akciou, kde sme sa škole predstavili ako ORIGO, JA firma , bola
imatrikulácia pre prvákov. Organizovali sme prvú veľkú akciu, ktorá dopadla
veľmi dobre a pozitívne ohlasy nám to len potvrdili. Naučili sme sa pracovať
v tíme a zvládať aj náročné situácie s chladnou hlavou.
Ďalej sme pripravili deťom Mikulášsky večierok. Zapojili sme našu školu,
blízkych aj samotných kolegov vo firme do charitatívnej akcie s názvom
Chobotničky. Zorganizovali sme DOD pre budúcich nádejných študentov na
našej škole. A pred koncom roka vytvoríme ročenku školy, ktorá bude milou
spomienkou na nás a našu školu aj po dlhom čase.
Ako firma sme získali veľa skúseností, ktoré nás v živote budú posúvať
ďalej. Touto cestou by som chcela poďakovať našej pani profesorke Ing.
Grancovej, ktorá koordinovala a usmerňovala firmu počas celého jej
pôsobenia a za jej zapálenosť pre prácu, ktorej obetovala veľa svojho času.

Veľké ďakujem patrí celému tímu ORIGO, JA firmy.
Len tímovou prácou sme dosiahli svoj vytúžený cieľ. Stať
sa úspešnými, cieľavedomými ľuďmi.
Rada by som poďakovala organizácií Junior
Achievement Slovensko, že nám umožnila nahliadnuť
do sveta podnikania v praxi. Uvedomujeme si, že nás
to v budúcnosti posunie vpred.
Do budúcnosti veríme, že náš produkt dostaneme na
regály všetkých dobrých obchodov, aby sme priblížili
ľudom zdravú a cenovo dostupnú pochúťku.

Lenka Benková
Prezident spoločnosti

Oddelenie-marketingu
Marketingové oddelenie našej firmy sa
usilovalo o spokojnosť zákazníkov
a propagáciu firmy. Produkty a služby
ktoré naša firma ponúkala sme
zviditeľňovali zákazníkom pomocou:
školského rozhlasu, plagátov,
Instagramu ♯origofirma. A tak isto aj na
rôznych školských akciách.

V marketingovom tíme sme úspešne zvládli:

• Logo firmy
• Navrhnutie imatrikulačných tričiek
s logom
• Vytváranie videí
• Návrh dizajnu pre náš ORIGO pečený
čaj
• Tvorba propagačných materiálov firmy
No ešte sme neskončili. Čaká nás ešte veľa práce hlavne na tvorbe ročenky školy,
• Komunikovanie s vedením školy
ktorá bude pripomínať pôsobenie našej firmy na škole ešte dlhý čas.

Katarína Halušková
Viceprezident pre marketing

Oddelenie-výroby
Naša podnikateľská činnosť bola zameranáBIO pečený čaj
hlavne na náš hlavný produkt ORIGO
Pri tvorbe nášho hlavého produktu, sme sa našim
pečený čaj. No počas výroby a predaja
zákazníkom pokúsili nahradiť čaje vyrábane pomocou
produktu sme sa venovali aj mnohým
umelých farbív a konzervantov, zdravým, chutným
akciám pre našich študentov.
BIO pečeným čajom, ktorý je nie len 100% bez
Mikuláš
umelých prísad, ale je vyrobený z čerstvého a hlavne
BIO ovocia.
Keďže sme nezabudli ani na tých
najmenších, pripravila im
spoločnosť ORIGO mikulášsky
večer s nabitým programom,
sladkými balíčkami a veľkou
kopou zábavy.

Príchute tohto čaju si môže zákazník určiť sám a my
ho bez problémov vyrobíme. Výhodou čaju je, že si
tento čaj môžete zalievať aj horúcou, no aj studenou
vodou a tak vás zahreje v zimných mesiacoch, ale
môže váspre
aj príjemne
Oddelenie pre výrobu a služby Oddelenie
výrobu aosviežiť
službyv horúcich letných
obdobiach.

Imatrikulácia
Pre našich nových študentov, bol tento deň veľmi
dôležitým a bol to ich prvý krok do stredoškolského
života. Preto sme vynaložili čo najviac síl a nášho času,
aby sme im pripravili nezabudnuteľný zážitok. Príprava
zahrňovala výrobu tričiek, imatrikulačného loga,
plánovania, organizovania, prenajatia priestorov
a všetkých aspektov, ktoré za organizáciou takejto
veľkej akcie patria.

Chobotničky
Tiež máme srdcia. Naša spoločnosť zorganizovala a spropagovala
charitatívnu činnosť, ktorej cieľom bolo uháčkovať čo najväčší počet
chobotničiek. Chobotničky odnesieme do nemocnice novorodeniatkam,
ktoré prišli na tento svet predčasne. Chápadlá chobotničky budú držať
v rúčkach a tak si nebudú vyťahovať hadičky v inkubátore.

Oliver Fazekas
Viceprezident pre výrobu

Oddelenie-lud.zdroje
Oddelenie ľudské zdroje je jedným z najdôležitejších
odvetví vo firme ,pretože ju držia pohromade.
Spoločná spolupráca nás viedla k lepším výkonom a tým,
aj k lepšiemu vedeniu celej firmy .
Kompletnú organizačnú štruktúru tvorí 23 zamestnancov
vrátane prezidenta a štyroch viceprezidentov .
Spolupráca :
V našej firme spolupracujeme
s dodávateľom Adivit spol s.r.o. a s firmou Bricol.
Advit s.r.o je firma, ktorá nám dodáva
čerstvé a hlavne priamo pestované
ovocie na svojich sadoch. Nádoby na tento pečený čaj nám
zabezpečovala firma Bricol.

Oddelenie ľudských zdrojov malo za úlohu:
- evidenciu akcionárov a starostlivosť o zamestnancov
- prihliadanie na dochádzku zamestnancov
- personálnu evidenciu na akciách a pri výrobe
-príprava výplat pre zamestnancov, prezidenta
a viceprezidentov
POLOŽKA
- výplata pre zamestnancov : 0,30€ na hodinu Mzdy menežmentu
Trička
- výplata pre prezidenta : 1,50€ na hodinu
- výplata pre viceprezidentov : 1,00 € na hodinu

MZDY
27,50€
10,00€

Imatrikulácia

25,00€

Mikuláš

15,00€

Pečený čaj

42,50€

Vianočne balíčky

5,00€

Spolu

125,00€

Organizačná štruktúra marketingu:

Lenka Benková
(prezident)

Katarína Halušková

Oliver Fazekas

Daniela Klimová

Alexandra Miklušová

(viceorezident pre
marketing)

(viceprezident pre
výrobu)

(viceprezident pre
ľudské zdroje )

(viceprezident pre
financie)

Daniela Klimová
Viceprezident pre ľudské zdroje

Oddelenie-financií
Oddelenie pre financie spravovalo
všetky financie firmy, odkladalo
všetky papierové bločky , faktúry a
viedlo finančný denník počas
celého chodu firmy. Vo februári
sme absolvovali daňovú kontrolu
v košickom sídle Junior
Achievement. Zamestnanci firmy
oddelenia pre financie každý deň,
po predaji BIO pečeného čaju
skontrolovali a zapísali dennú
tržbu.

Alexandra Miklušová
Viceprezident financií

MIKULÁŠ
VÝDAVKY

50,43,-

PRÍJMY

62,50,-

MZDY

10,00,-

SPOLU

2,07,-

VÝDAVKY

PRÍJMY

MZDY

8% 2%
40%

50%

SPOLU

VIANOČNÝ BALÍČEK
VÝDAVKY

105,15,-

PRÍJMY

135,00,-

MZDY

20,00,-

SPOLU

9,85,-

VÝDAVKY

PRÍJMY

MZDY

7% 4%
39%

50%

SPOLU

PEČENÝ ČAJ
VÝDAVKY

364,13,-

PRÍJEM

494,50,-

MZDY

60,00,-

SPOLU

70,37

VÝDAVKY

PRÍJEM

MZDY

8%
7%
40%

46%

SPOLU

IMATRIKULÁCIA
VÝDAVKY

182,79,-

PRÍJEM

292,00,-

MZDY

25,00,-

SPOLU

84,21,-

VÝDAVKY

PRÍJEM

MZDY

14%
31%

4%

50%

SPOLU

TRIČKÁ
VÝDAVKY

287,00,-

PRÍJEM

365,00,-

MZDY

10,00,-

SPOLU

68,00,-

VÝDAVKY

PRÍJEM

1%

MZDY

9%
39%

50%

SPOLU

