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Študentskú firmu APEGRAM tvorí sedem členná skupina
žiakov Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne pod
vedením p. p. Eriky Senkovej. Naša firma vznikla v rámci

predmetu Aplikovaná ekonómia, ktorý podporuje program
JA Slovensko. 

Hlavným zámerom našej firmy bolo pokúsiť sa nahradiť
plastové, neekologické obaly na zošity našimi

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Náš názov APEGRAM vznikol odvodením od skratky 

Adam Patrícia Ema Gabika Rudo Amy Miška

APE- aplikovaná ekonómia 
GRAM - program JA Slovensko

 Takiež názov APEGRAM vznikol zo začiatočných písmen
našich mien. 

- látkovými obalmi, vďaka ktorým upcyklujeme oblečenie,
obrusy a iné látky, nevytvárame veľa nadbytočného odpadu

a nepotrebné ústrižky sa znova použijú



PROD
UKT



ZHRNUTIE
Počas tohto  školského roka sme nabrali nové
skúsenosti a vedomosti. Vďaka našej firme sme sa
naučili ako to funguje pri takmer naozajstnom
podnikaní. Museli sme byť pripravení na
komunikáciu s okolím. Vedieť sa odprezentovať a
ukázať potenciálnym zákazníkom, musieť správne a
hlavne efektívne odkomunikovať rôzne spolupráce a
zodpovedne pracovať na našich plánoch. Snažili sme
sa dodržiavať všetky ciele, ktoré sme si stanovili. S
radosťou musíme povedať, že sa nám aj veľká
väčšina úspešne podarila a výsledky boli pozitívne.
Na propagáciu obalov sme používali sociálne siete
ako je Instagram, Facebook... Niektoré základné
školy zverejnili náš plagát na stránke svojej školy.



Náš výrobok mal veľmi pozitívne ohlasy. Po
zverejnení produktu, sa nám ozval aj second hand
HUMANA, s ktorým sme sa skontaktovali
prostredníctvom Instagramu a dohodli na vzájomnej
spolupráci. HUMANA nám ponúkla možnosť odberu
množstva oblečenia, s ktorým sme mohli následne
pracovať pri výrobe. Neskôr sa nám ozvali aj z EKO –
TEXTIL so záujmom dozvedieť sa viac ohľadom našej
firme, plánoch a cieľoch.



Oslovili sme aj známy účet Zerowasterka, ktorá nám s
radosťou a veľkým záujmom odpísala späť a následne
sme sa dohodli taktiež na menšej spolupráci s tým, že
pošleme zopár našich obalov pre jej malého synčeka. 

Navštívili sme aj základne školy, na ktorých sme mladším
žiakom odprezentovali výrobky. 
Vysvetlili im aké výhody prinášajú a porozprávali sme sa
o ochrane životného prostredia. Vieme predsa že učiť
správne veci treba deti od malička a oni si potom všetky
dobré myšlienky budú so sebou nosiť celý život. Do
ponuky sme im dali aj Obaly s omaľovánkovou potlačov,
ktorú si môžu fixkami na textil vymaľovať. Pripravené
sme mali aj brožúrky so všetkými potrebnými
informáciami ohľadom našej firmy a jej činnostiach.
Brožúrky sme umiestnili aj do Materských škôlok, kde si
ich ohľadne obalov rodičia budúcich školáčikov prečítali
a skontaktovali sa s nami.



Malý krok pre žiaka, veľký pre ľudstvo!  



Výroba našich ekologických obalov na zošity sa
uskutočňovala v domácich priestoroch. Vzhľadom na
situáciu, ktorá nás postihla sme museli spolu
komunikovať pomocou sociálnych sieti, čo nebolo vždy
jednoduché. Nápad na látkové obaly bol jasný, ale
chceli sme niečo viac. Po dlhom premýšlaní a skúšaní
sme dospeli k záveru, že by bolo super upcyklovať
oblečenie z druhej ruky.  V dnešnej dobe termíny ako
recyklácia a upcyklácia sú všetkým známe, tak prečo
sa toho nechopiť a vytvoriť ekologickú alternatívu do
školského prostredia s ktorou šetríme životné
prostredie. Po analýze second handov sme zistili, že
HUMANA je zrovna najlepšou možnosťou dodávateľa
materiálu. Jej pobočky sú priam po celom Slovensku a
výber je naozaj bohatý. Niektoré látky sa k nám dostali
aj od známych, ktorí nám radi pomohli. Zamerali sme
sa prednostne na deti na základných školách a deti v
predškolskom ročníku MŠ. Vymysleli sme aj špeciálne
obaly s omaľovánkovou látkou, ktorá tvorí hlavnú
stranu. Aby sme dodržali našu EKO myšlienku, zvyšné
časti obalu sú z upyklovaných  materiálov.
Omaľovánková strana je nová potlačené bavlna. 
 Oblečenie a všetok materiál roztriháme a snažíme sa
spotrebovať čo najviac látky. Zo zvyšných kúskov sme
vytvorili záložky ako grátis k zakúpeným obalom. Obal
drží jemne napnutá gumička, vďaka ktorej môžu obaly
pevne držať na zošite.

VÝROBA



PROCES VÝROBY



Samozrejme, každej firme ide o dobrý zisk z predaja jej
výrobkov či služieb. No dnes ide aj najmä o ochranu
životného prostredia a nahradenie škodlivých látok menej
škodlivými. Využitím čo najväčšieho množstva materiálu a
zredukovať odpad. Vďaka ponuke od Humany, ktorá sa nám
ozvala po registrácii nášho nápadu, sa nám oveľa
jednoduchšie zháňal materiál. Jej zľavy a veľmi ochotný
prístup nám pomohli udržať si čo najmenšie náklady. Našimi
najväčšími nákladmi bol hlavne za materiál s
omaľovávankovou látkou a taktiež za "reklamu". Kapitál sme
získali vďaka akciám, ktoré nám pomohli sa rozbehnúť vo
výrobe. Samotný predaj našich výrobkov sa uskutočňoval cez
Instagram či Facebook, no najväčší záujem však bol pri
návštevách základných škôl. Základné školy náš nápad veľmi
potešil a stanovili nám hneď niekoľko termínov stretnutia. 
 Veľa z nich sa nám pomohlo naplánovať až koncom mesiaca
apríl. Aj keď máme momentálne priebežnú stratu, máme
vyrobených 25 ks omaľovávankové A4 obalov, ak z nich
predáme 22 ks budeme v zisku.  

FINANCIE

Výsledok hospodárenia k 25. 3. 2022 suma

Príjmy spolu 40,50 €

Výdavky spolu 127,80 €

Vyšledok hospodárenia - priebežná strata - 87,30 €



Výdavky na podnikateľskú činnosť suma

Výdavky na nákup materiálu 26,00 €

Výdavky na reprezentovanie výrobku (brožúrky) 40,00 €

Mzdy 61,80 €

Výdavky spolu 127,80 €

Príjmy z podnikateľskej činnosti (tržby) suma

Príjmy z predaja výrobkov 40,50 €

Iné príjmy x

Príjmy spolu 40,50 €

Pomocné výpočty kusy suma 

Počet kusov akcií 100 ks x

Nominálna hodnota jednej akcie x 1,00 €

Celková hodnota upísaných akcií x 100,00 €


