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PRODUKTPRODUKT

Naše eko hračky sa skladajú z dvoch
častí. Bábiky sú hlavným aspektom pre
hru. Súčasťou sú aj ľudské, ale aj zvieracie
postavy. Náš prototyp vychádza z
rozprávky o Červenej čiapočke, preto
tam nájdete červenú čiapočku, babku,
poľovníka, vlka a množstvo iných
postavičiek. Domček, ktorý si deti môžu
vymaľovať podľa seba, je nielen skvelou
možnosťou pre rozvíjanie detskej
kreativity, ale je taktiež obalom.



Naše hračky sú vyrobené vyslovene
z ekologických materiálov. Neplytváme obalom,
keďže náš obal je súčasťou hračky.

EKOLOGICKOSŤ

Vzhľadom na krátkodobú kvalitu
aktuálnych produktov našou myšlienkou bolo
vytvoriť hračku, ktorá sa bude môcť podávať z
generácie na generáciu.
generácie na generáciu.

UDRŽATELNOSŤ

Neurovedkyňa Sarah Gersonová z
Cardiffskej univerzity zistila, že hračky v živote
zohrávajú nenahraditeľnú úlohu. Deťom rozvíjajú
sociálne zručnosti, myseľ a empatiu.

EDUKATÍVNOSŤ



V dnešnej hektickej, materialnej dobe 
častokrát zabúdame na jednoduchosť, od
ktorej sa všetko odvíja. Deti dnešnej doby
sú ukrátené o klasickú hru, ktorá nezahŕňa

elektronické nástroje. Naše eko hračky
majú vytvoriť v deťoch pozitívny vzťah
medzi prírodou a klasickou hrou už v

rannom veku.
 

Pamätáte sa na klasické rozprávky ako sú
Červená čiapočka, Snehulienka a

podobne? Tieto rozprávky by sa určite
nemali stať zabudnutými, práve preto sme

naše hračky vytvorili v duchu týchto
rozprávok.

ANALÝZA PROBLÉMUANALÝZA PROBLÉMU



Nie každý má rozprávkový život. Je
množstvo znevýhodnených ľudí, ktorým
sme sa rozhodli pomôcť. Naša firma

spolupracuje s chránenou dielňou
Prvosienka a tým sa snaží podporiť ženy

so zdravotným znevýhodením.



Vďaka akcionárom sme nadobudli kapitál vo výške 350,00€, ktorý bol

následne použitý na rozbehnutie bufetu.

 

Predaj v bufete bol však kvôli pandemickým opatreniam obmedzený.

Muselo sa prejsť na roznášku do tried, no aj napriek všetkému sa predaju

darilo a prekonalo to naše očakávania.

 

K príjmom do pokladne dopomohlo aj organizovanie turnajov v PC hrách.

Zisk bol použitý na výplaty a na výrobu prototypu hračky.

FINANCIEFINANCIE



FINANČNÁ ANALÝZAFINANČNÁ ANALÝZA



MARKETINGMARKETING

Produkt bude zameraný na deti vo veku 3 - 5 rokov.
Nebudeme predávať produkt vyrábaný sériovo, ale bude
možné si ho objednať priamo cez Instagram (@iuven_sk),
kde budeme pridávať relevantný obsah, komunikovať so

zákazníkmi a informovať o aktuálnych novinkách.



ČLENOVIA TÍMUČLENOVIA TÍMU
Každý jeden člen tímu bol obrovským prínosom. Bez ktoréhokoľvek člena by produkt nebol kompletný.

Našlo sa uplatnenie pre každého. Zúročili sa jeho talenty a posilnili slabé stránky.
 

"Držali sme sa myšlienky: dobrá kritika je vítaná, zlá kritika je potrebná. Lebo my sa chceme vyvíjať. My
chceme byť lepší. My chceme byť dokonalejší. My chceme byť evolúcia. Pre vás."

 
 Je takmer neuveriteľné ako skvelo fungovala naša malá spoločnosť napriek rozličnostiam našich

osobností. Avšak práve kvôli originalite a jedinečnosti každého z nás sa nám podarilo dopracovať k
prepracovanému produktu. Zomkli sme sa ako tím a pri špekulovaní nad naším produktom sme sa

navzájom spoznávali.



BUDÚCNOSŤBUDÚCNOSŤ

Náš produkt má
širokú perspektívu 
a veľký potenciál. So
všetkými kvalitami 
a hodnotami, ktoré

prináša, bude
 určite 

prínosom
spoločnosti.  

S rozprávkovými
motívmi sa dá krásne
vyhrať a obmieňanie

rozprávok je práve to,
čo posilní zberateľský

faktor a hodnotu
produktu.

V budúcnosti
plánujeme

spolupracovať so
škôlkou, ktorá

 prejavila
 záujem 

o náš produkt.
Napriek tomu sme

budúcnosti 
a novým ponukám

otvorení  
s úsmevom na

perách.
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