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Naším cieľom bolo priniesť na trh 
pochúťku, ktorá nielen svojim zložením 
podporuje kolobeh prírody, ale taktiež 
pomáha zákazníkom nahradiť zdravé 
maškrtenie, a tým prepája chutné so 
zdravým.

CIEĽ

PRODUKT
Fragmedík - skvelá náhrada 
syntetických minerálov, vitamínov a 
sladidiel, ktoré pomáhajú pri budovaní 
prirodzenej imunity, podporujú trávenie 
a sú prevenciou pred závažnými 
ochoreniami.
Našim zákazníkom ponúkame 5 verzií - 
škorica, čili, kurkuma a dve limitované 
edície - Valentín a Warm Winter. 

FINANCIE BUDÚCNOSŤ

390 predaných 
Fragmedíkov 
(ku 22.3. 2022)

výrobou 390 Fragmedíkov 
sme vyprodukovali 257 kg CO₂

podpora včelstiev 
a lokálnych 

včelárov

príjmy       2173€
výdavky   1621€
mzdy        293€
zisk            259€
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Fragment medzi TOP 10 najlepšími firmami 
na online veľtrhu OA Hradec Králové

2. najlepšia prezentácia na online veľtrhu 
OA Hradec Králové

3. najlepšia firma veľtrhu OA Hradec 
Králové

2. miesto za najlepší stánok na veľtrhu 
OA Hradec Králové

Krajšie Vianoce pre  pacientov detskej 
onkológie v Banskej Bystrici 

Najväčšou výzvou pre nás bolo vymyslieť 
inovovaný výrobok, keďže náš pôvodný nápad 
vyrábať ochutené medy už na slovenskom trhu 
existuje. Po marketingovom prieskume vznikol 
nápad spojenia chutného so zdravým a preto 

sme náš Fragmedík obohatili o včelí peľ.

ÚSPECHY VÝZVY

med ako základná 
surovina

pridanie prísad

marketingový 
prieskum

vznik nápadu

inovácia 
pridaním peľu
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Keďže my ako študentská firma samotné 
medy nevyrábame, pomoc sme vyhľadali 
u lokálnych včelárov, pričom kladieme 
dôraz na to, aby nepoužívali chemické 
postreky pri starostlivosti o včely. 
Koreniny a iné prísady potrebné na výrobu 
vyberáme z bio bezobalových obchodov.

VÝROBA A PRODUKT

Odkiaľ medy a suroviny pochádzajú? 

stanovenie správneho 
pomeru prísad v mede

nákup najkvalitnejších 
prísad a medu od 
lokálnych včelárov 

kolektívna ochutnávka 
vyrobených prototypov

samostatný 
proces výroby

balenie produktu s 
ohľadom na ekológiu
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Škorica
Kombinácia škorice a 
medu je považovaná 

za starovekú medicínu, 
ktorej účinky majú 
pozitívny vplyv na 

srdce a cievy, 
prečisťujú tráviaci trakt 

a pomáhajú pri 
chudnutí.

Warm Winter
Je zložená zo sušených  

jabĺk plných 
antioxidantov a 

vitamínov, muškátového 
orechu, ktorý tlmí kŕče a 
pomáha pri nadúvaní

a zo škorice. 

Valentín
Obsahuje lyofilizované 

maliny, ktoré sú vynikajúce 
antioxidanty a sušený 

zázvor, ktorý má 
protizápalové účinky.

Chilli
Obsahuje kapsaicín, 

ktorý prospieva 
zdraviu čriev a 

napomáha 
chudnutiu. Pomáha 
pri tvorbe zdravých 
červených krviniek, 

obsahuje 
betakarotén, ktorý 

okrem zraku 
pomáha aj imunite.

Kurkuma
Kurkuma  má veľa 

pozitívnych 
vplyvov na zdravie 

a vysoký obsah 
vitamínov. Má 

silné 
protizápalové 

účinky a stará sa 
o zdravie pečene.

Fragmedíky sú skvelou a chutnou prísadou do 
kuchyne. Môžu slúžiť ako zdravá a chutná maškrta, 
prísada do dezertov a varenia, hlavne pri ázijskej 
kuchyni, alebo pri bežnom dochutení nápoja či 

prípravy raňajok.
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MARKETING

web stránka
spustenie 20.3. 2022

PREDAJ

lokálny predaj spolupráca s 
kamennými obchodmi

@fragment_egtFragment EGT

www.fragment-egt.skfragment.egt@gmail.com

SOCIÁLNE SIETE

SWOT ANALÝZA
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ŠTATISTIKY SOCIÁLNYCH  SIETÍ

POHLAVIE

VEK

MESTO

73%

27%

72% 

28%

Tisovec
Revúca
Hnúšťa

Tisovec
Revúca

Michalová

46% 18-24
18% 25-34

36% 35+

56% 18-24
22% 25-34

22% 35+

KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

letáky

články reportáž

sociálne sieteúčasť na veľtrhoch

CIEĽOVÁ SKUPINA

Ľudia, ktorí dbajú na svoje zdravie a snažia 
sa zabudovať do jedálnička niečo zdravé, no 

zároveň nutričné pre ich telo.

web stránka
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ĽUDSKÉ ZDROJE

Motivácia zamestnancov bola  vo firme veľmi dôležitá, a 
práve preto sme vždy pozerali na to, ako ďaleko to 
môžeme dotiahnuť. 
Hlavnou motiváciou boli pozitívne ohlasy od našich 
zákazníkov a úspechy, ktoré sme dosiahli a práve tie nám 
dodávali energiu a posúvali  nás vpred.

MOTIVÁCIA

Komunikácia vo firme bola kľúčová. Práve preto sme na 
začiatku firmy zorganizovali firemný teambuilding, na 
ktorom sme sa všetci bližšie spoznali a povedali si, prečo 
sme vo firme a čo je naším spoločným cieľom. 

KOMUNIKÁCIA

Podujatia počas Covid obdobia boli veľmi obmedzené, a tak sme 
organizovali on-line fotosúťaž a Secret Santu.
Taktiež sme využili možnosť nášho pôsobenia a zorganizovali sme 
zbierku pre detských onkologických pacientov v Banskej Bystrici, z ktorej 
výťažku sa nakúpili hračky do novovybudovanej herne.
Po uvoľnení covid opatrení sme zorganizovali volejbalový turnaj na 
našej škole.

AKCIE

MZDY
Mzdy sú vyplatené podľa mesačnej evidencie 
odpracovaných hodín, v dvoch výplatných termínoch. 
Minimálna mzda bola stanovená a aj vyplatená 1€/hodina. 
Plánované mzdy za celé obdobie fungovania firmy boli vo 
výške 670€. K 24.3.2022 boli vyplatené vo výške 293€.
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FINANCIE

Plánovaný príjem z predaja výrobkov bol vo výške 2371€, k 24.3 je skutočný príjem 
1759€. Stav hotových výrobkov 100 ks čo predstavuje 450€ a stav rozpracovaných 
výrobkov 50 ks v hodnote 225€. Firma plánovala príjem z poskytnutých služieb vo 
výške 5 480€ a skutočný príjem je 394€, čo spôsobili protipandemické opatrenia 
ohľadom hromadných podujatí. Na strane výdavkov na výrobok bol plán vo výške 
1 824€ a skutočné náklady sú  1 532€ a túto úsporu sme dosiahli vďaka dôsledným 
analýzam trhu dodávaných surovín. Výdavky na služby sme naplánovali na 3 920€ a 
skutočné výdavky, z dôvodu nekonania plánovaných akcií boli nulové.

Našu cenovú politiku sme stanovili na 
základe troch metód. Prvá, pri ktorej sme 
stanovili cenu produktu podľa nákladov. 
Druhá, kde sme spravili prieskum 
konkurencie na trhu a odvíjali sme cenu od 
konkurenčnej ceny. A tretia metóda, kde 
sme stanovili cenu na základe toho, koľko je 
zákazník ochotný a schopný zaplatiť. Týmito 
metódami sme stanovili cenu nášho 
produktu tak, aby bol spokojný náš zákazník 
aj naša firma.
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MANAGEMENT

Náš tím sa skladá zo ženského vedenia 
na čele s prezidentkou Lilianou. Každý 
jeden náš zamestnanec je pre firmu 
veľkým prínosom svojou jedinečnosťou. 

FINANCIE - DianaVÝROBA - Viktória

MARKETING - Henrieta ĽUDSKÉ ZDROJE - Natália

Oddelenie výroby zabezpečuje 
samotnú výrobu produktu, tak 
ako aj výber potrebných 
surovín a materiálov.

Úlohou oddelenia je udržať náš tím 
pokope, riešiť prípadné konflikty 
a taktiež organizovať rôzne akcie a 
súťaže pre školu, ale aj pre verejnosť.

Oddelenie marketingu je 
zodpovedné za reprezentatívnu 
stránku firmy, čím sa snažíme 
vytvoriť čo najlepšiu reklamu pre 
náš produkt. 

Oddelenie kontroluje všetky transakcie a 
vedie finančnú evidenciu, ktorá slúži ako 
podklad pre riadenie firmy.

ZHRNUTIE MARKETINGVÝROBA
A PRODUKT

ĽUDSKÉ
ZDROJE

MANAGEMENTVÝZVY
A ÚSPECHY

FINANCIE BUDÚCNOSŤ



10

ZHRNUTIE MARKETINGVÝROBA
A PRODUKT

ĽUDSKÉ
ZDROJE

MANAGEMENTVÝZVY
A ÚSPECHY

FINANCIE BUDÚCNOSŤ

A ČO DO BUDÚCNOSTI?

Nové inovatívne výrobky v podobe 
rozložiteľných žuvačiek a limitovaných 
edícií Fragmedíku. 

Naším cieľom je založiť firmu s 
právnou subjektivitou.

Víziou firmy Fragment je s naším 
produktom expandovať na zahraničný 
trh. 

Aj naďalej budeme rozvíjať 
nadobudnuté nové schopnosti na 
zlepšenie našej činnosti a pripomínať 
ľuďom dôležitosť včiel.



POĎAKOVANIE

Najväčšia vďaka patrí našej pani 
učiteľke Ing. Erike Hruškovej, 

ktorá z nás vzdelala ľudí, ktorí sa 
vo svete biznisu nestratia, 

radovala sa s nami z každých 
našich úspechov a podporovala 

nás vždy, keď sme to 
potrebovali. 

Naše poďakovanie ďalej patrí aj 
naším konzultantom, pánovi 
Ladislavovi Čajkovi a pánovi 

Owenovi Patrickovi 
Fernandesovi, ktorí nám pomohli 

rásť v marketingovom svete. 
Taktiež ďakujeme neziskovej 
organizácii JA Slovensko za 
nezabudnuteľnú skúsenosť.

ČO NÁS FIRMA NAUČILA?

Počas našej aktívnej práce vo 
firme sme prekonali niekoľko 
prekážok a pádov, zažili sme 
mnoho úsmevných chvíľ a 

zaslúžených úspechov. 
Naučili sme sa pracovať ako tím 
a riešiť problémy kolektívne, nie 

ako jednotlivec. 
Dostali sme šancu preukázať 

našu odvahu, cieľavedomosť a 
zručnosti, ktoré sme si na tejto 

ceste ešte viac zdokonalili.


