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Náš zámer
Prispieť k rozvoju kognitívnych schopností u detí,
ako aj k rozvoju sociálnych kontaktov. Vďaka našej
didaktickej pomôcke si deti dokážu precvičiť časti
mozgu, ktoré pri bežných rutinných aktivitách
nezapájajú a nerozvíjajú.

Nad názvom našej 
firmy sme rozmýšľali 
tak dlho, až sme prišli 
k záveru, že ´´myslieť´´ 
je základom pre každý 

budúci produkt a 
úspech. Preto sme sa 

rozhodli pomenovať 
našu firmu latinským 
slovom COGITO, čo v 

preklade znamená 
myslieť.

cogito.gt12@gmail.com www.cogitohra.sk

Našu firmu tvorí 28 členov, pričom každý člen svojou
prácou prispieva k vytváraniu plnohodnotného a
prosperujúceho celku. Zo začiatku bola spolupráca v
tíme jednou z našich slabších stránok, keďže sme sa
skoro vôbec nepoznali. Časom sme si však medzi
sebou vytvorili jedinečné, priateľské vzťahy a tak teraz
tvoríme perfektný tím, ktorý sa vo všetkom dopĺňa. 

Celkový 
príjem

Celkové 
VÝDAVKY

Čistý zisk

Obsah :

ZHRNUTIE
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budúci potenciál
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2665,00 €

2085,80 €

492,32 €



Vývoj podnikania

Prvotný nápad
Cieľom bolo vyrobiť eco 
ceruzku z použitých 
korkov z gastro 
prevádzok, ktorú by ste 
po spotrebovaní
zasadili a získali z nej 
rastlinku.

 

Neúspech
Zistili sme, že výroba 
tohto produktu nie je 
tak ekologická ako 
sme očakávali a teda, 
že prevádzky 
neprodukujú také 
množstvo korkov aby 
naplnili naše potreby.

Nový nápad
Zamerali sme sa na 
produkt s väčšou 
perspektívou pre 
mládež, keďže vidíme  
problém v sociálnych 
väzbách dnešných 
tínedžerov. 

Spolupráca 

s odborníkmi
Oslovili sme psychológov 
a psychiatrov 
z Univerzitnej nemocnice 
L.P. v Košiciach.

Dizajn 
Snažili sme sa 
navrhnúť dizajn, ktorý 
by pôsobil 
jednoducho a zároveň 
by oslovil aj tých 
najmenších.

Finálny produkt  
V  závere 
prichádzame s 
didaktickou 
pomôckou, ktorá 
reflektuje na 
problémy dnešnej 
mládeže.



nekonečné množstvo
odpovedí

osobnostný rozvoj

edukatívnosť

zábavab
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Čo očakávame?
 
Od nášho produktu očakávame, 
že bude nápomocný pri rozvíjaní 
schopností mladej generácie 
a pomôže im popasovať sa 
s problémami, ktorým musia 
v dnešnej dobe čeliť. 

Didaktická pomôcka obsahuje 50 
úloh/otázok, ktoré sme vyvíjali v 
spolupráci s psychiatrami z  UNLP 
v Košiciach a viacerými
psychológmi. Otázky sú stavané 
tak, aby hráči zakaždým vedeli 
odpovedať inak a ich odpovede 
boli jedinečné.

Našim cieľom bolo priniesť na trh 
novinku, ktorá by reflektovala na 
problémy dnešných tínedžerov. 
Keďže štatistiky dlhodobo 
poukazujú na problém s rozvojom 
sociálnych väzieb a poznávacích 
funkcií, prichádzame na trh s 
jedinečnou didaktickou pomôckou 
vo forme kartovej hry. 

PRODUKT

Ako to funguje?

Čo je to?

3x1x

2x

12 €

22 €

32 €



COGITO cogito_sk

Marketingová stratégia
Je faktom, že sociálne siete sú v dnešnej dobe 
najlepším a najefektívnejším spôsobom 
propagácie firmy, ale aj produktu. Rýchla 
komunikácia s ľuďmi a široký dosah na 
používateľov nás presvedčil o tom, že toto je tá 
správna cesta.

 

cieľové skupiny

MARKETING

Vzdelávacie inštitúcie
Centrá voľného času
Záujmové krúžky
Rodiny s deťmi

 
 

Ako firma sme v kontakte 
s viacerými slovenskými a českými 
médiami a internetovými obchodmi, 
ktoré nám pomáhajú s propagáciou 
produktu. Ide o vydávanie článkov 
či možnosť predaja našej hry na ich 
e-shopoch. 

 
SPOLUPRÁCE

cogito_sk

HOTOVÝ PROTOTYP

VZNIK SOC. SIETÍ

SPUSTENÝ PREDAJ

REKLAMA



Konkurencia
Pri sledovaní trhu s detskými hrami 
a didaktickými pomôckami sme narazili na 
hry zamerané vyslovene na vzdelávanie 
alebo emočný rozvoj. Náš produkt však 
spája tieto dve veci dokopy a vytvára tak 
rovnováhu medzi zábavou a učením. 
Zároveň je cenovo značne výhodnejší. 

 

Analýza trhu
Sme hrdí na to, že náš produkt 
môžeme označiť za unikátny 
a svojho druhu jediný. Počas 
prieskumu trhu sme nenašli žiaden 
výrobok, ktorý by sa podobal alebo 
by zodpovedal tomu nášmu. 

Na sociálnych sieťach nás 
sleduje dokopy viac ako  500 
ľudí, pričom naše príspevky 
majú pravidelný dosah na 
viac ako 4000 ľudí. Naďalej 
však pracujeme na zvýšení 
povedomia o našej firme  

a našom produkte.

VÝSLEDOK



Predaj
Keďže sme mali viaceré technické problémy pri
výrobe našej didaktickej pomôcky, predaj sme
spustili až začiatkom mesiaca marec. Zdĺhavý
proces tlače hracích kariet, či nesprávne vytlačené
obaly neboli jediné problémy, ktorým sme čelili. Zo
začiatku sme hru predávali prostredníctvom soc.
sietí, neskôr sa nám podarilo spustiť aj internetový
predaj na našej web stránke. Od spustenia predaja
sme predali 20 balení a momentálne pracujeme
na dotlačení ďalšej várky.

Cenenie
Pri naceňovaní produktu sme sa snažili brať na
vedomie ako náklady na výrobu, tak aj prijateľnú 
a rozumnú cenu pre našich zákazníkov. Po
dôkladnom prieskume trhu a výške počiatočných
nákladov na výrobu, sme sa zhodli na cene 12 eur
za kus. 

Výroba krabičky 
5,66 eur

Výroba kariet
2,00 eur

Hracie kocky
0,22 eur

výrobná cena produktu

Marža
Náš produkt sme sa rozhodli 

predávať s približne 52%  
maržou z viacerých dôvodov. 
Chceli sme, aby naša hra mala 

prijateľnú a rozumnú cenu pre 
všetkých našich 

potencionálnych zákazníkov. 
V prieskume, ktorý sme si 

urobili sme zistili, že konečná 
cena 12€ je pre zákazníkov 

vyhovujúca a zároveň dokáže 
pokryť všetky náKlady 

spojené s výrobou.

FINANCIE



 Výrobky
48.6%

Tovar
28.8%

Iné
22.6%

VÝDAVKY A PRÍJMY

Materiál
53.5%

Tovar
30.2%

Iné
12%

Mzdy
4.3%

 Výdavky 

Najväčšiu časť výdavkov našej firmy tvoria už
spomínané akcie pre študentov. Okrem toho
však investujeme aj do oblasti marketingu,
konkrétne do reklamy na soc. sieťach či do
neustále zlepšujúcej sa kvality materiálov, 
z ktorých je hra COGITO vyrobená.

Príjmy
Počiatočný kapitál, ktorý sme získali od našich
akcionárov činil hodnotu 400€. Tieto peniaze sme
sa ďalej snažili zhodnotiť v rôznych školských
akciách a získať tak dostatočné množstvo peňazí
na výrobu nášho produktu.
Vďaka tomu naše príjmy boli až 6x vyššie ako
počiatočný kapitál.

Graf príjmov

Graf výdavkov



RIADENIE FIRMY

COGITO š.f.

Veronika Tomčová 

Vďaka jej úprimnosti 
a realistickému pohľadu na 
skutočnosti vie každý náš 
nápad zhodnotiť a posúdiť 
jeho realizovateľnosť. V našej 
firme riadi financie a 
zabezpečuje administratívu. 

Kristína Mackulínová 

Jej obľúbenou činnosťou je 
sledovanie nových trendov v 
oblasti marketingu a reklamy. 
Pre svoju prácu je veľmi 
zanietená a dotiahne ju až do 
najmenších detailov.

Martina Proksová 

Ak sa v našom tíme objaví čo i len 
malý konflikt, Maťa ho vždy veľmi 
rýchlo vyrieši. Svojou kľudnou 
a rozvážnou povahou prispieva 
k správnemu chodu firmy a vytvára 
pre nás prostredie, v ktorom sa 
všetci príjemne cítime.

Lejla Drvenica 

Hlavou našej firmy je prezidentka 
Lejla. Okrem toho, že je veľmi 
spoľahlivá a kreatívna, je aj veľká 
perfekcionistka a preto jej nič v 
našej firme neujde. Často nám 
prináša nové nápady a riadi sa 
mottom "Risk je zisk."
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BUDÚCI POTENCIÁL
Veríme, že náš produkt disponuje vysokým potenciálom do budúcna. Aktívne pracujeme na
zvyšovaní počtu a zlepšovaní kvality otázok v balení. Snažíme sa tak čo najviac vyhovieť
našim zákazníkom a vybudovať nášmu produktu značku kvality, ktorá z neho urobí
silného hráča na trhu, či už slovenskom alebo zahraničnom.

predaj 
v kamenných 
obchodoch 

zníženie 
výrobných 
nákladov

expanzia na 
zahraničný 

trh

 lepšia 
reklama

anglické 
vydanie

stanovenéaktuálnesplnené

Challenges

spokojní 
zákazníci

spustenie 
internetového 

predaja



špeciálne poĎakovanie
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