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PRODUKT 
Ligo zubná pasta v tabletkách je 
ekologickou náhradou klasickej 
zubnej pasty v nerecyklovateľných 
plastových tubách, ktorých sa 
ročne nazbiera 1,5 miliardy. 
Sklenené balenie a pevná štruktúra 
tabletiek zabezpečuje praktické 
vlastnosti, ako sú nenáročné 
uskladnenie a jednoduchý prenos. 
Neobsahujú fluorid, hliník ani 
mikroplasty. Každé balenie tiež 
ponúka stály prehľad o dávkovaní 
a presnom zostatku. Hlavná 
ingrediencia tabliet – celulóza – 
napomáha efektívne vyleštiť 
povrch zubov.   
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CIELE 
Naším cieľom je zjednodušiť 
každodenný život, uľahčiť 
cestovanie a pobyt v prírode, 
pomôcť životnému prostrediu 
prinesením ekologickej 
alternatívy zubnej pasty. 
Podporovať ľudí vo vedení 
zdravého životného štýlu, voči 
sebe aj prírode. Chceme, aby 
si spoločnosť dokázala 
uvedomiť, koľko nepotrebného 
plastu využíva a v dôsledku 
toho vymeniť klasickú zubnú 
pastu za neškodlivý variant. 

 


KONTAKT  
www.ligoslovakia.sk 

ligoslovakia@gmail.com


   @ligo_sk       Ligo 
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DOSAH 

7800+ 
ĽUDÍ CEZ  

SOC. MÉDIA

UŠETRENÝCH 

19,75m 
PLASTU

PREDANÝCH 

79 
KUSOV

PRÍJEM 
Z PREDAJA 

243,7€ 

http://www.ligoslovakia.sk/
mailto:ligoslovakia@gmail.com































PRODUKT  
Firma Ligo privádza na trh zubné 
tabletky, ktoré predstavujú 
alternatívny prostriedok na čistenie 
zubov. Forma tabletiek a praktické 
sklenené balenie je vhodné na 
každodenné používanie. Tuhé 
skupenstvo umožňuje spotrebovanie 
celého produktu a jasný prehľad o 
zostatku. S prínosom Liga na trh 
riešime viacero ekologických 
problémov. Klasické zubné pasty sú 
tvorené až z 50% vodou. Na 
vyrobenie zubnej pasty a jej 
zakonzervovanie je pri výrobe 
potrebné použiť množstvo 
chemických látok a vody. Tuba zo 
zubnej pasty sa nedá recyklovať, a 
tak vytvára zbytočný odpad. Ligo 
zubné tableky je vďaka zloženiu bez 
chemikálií nezávadná pre všetky 
vekové skupiny. Momentálne máme 
v ponuke 4 rôzne príchute (mentol, 
jahoda, pomaranč, broskyňa) a do 
budúcna plánujeme aj verziu 
s čiernym uhlím.    
  

ĽAHKO 
USKLADNITEĽNÉ

PRAKTICKÉ  
PRI CESTOVANÍ

JASNÝ PREHĽAD 
O ZOSTATKU

JEDNODUCHÉ  
POUŽITIE

RÔZNE  
PRÍCHUTE 

BROSKYŇA, MENTOL, 

JAHODA, POMARANČ, 
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ANALÝZA PROBLÉMU A VÝROBA 
Plastové tuby zubných pást sú ekologickým problémom dlhé roky. 
Kvôli materiálu a tekutej paste, ktorú málokto spotrebuje bez 
pozostatkov, sa stávajú nerecyklovateľnými. Ročne skončí 1,5 
miliárd túb na skládkach alebo horšie, v mori. Podľa výskumov 
bude v mori v roku 2050 viac plastu ako rýb. Ďaľší problém, ktorý 
riešime je nepoužitie celkového obsahu balenia pást. Tento jav 
spôsobuje plytvanie vody a surovín, ktoré obsahuje. 

Tuby pasty sú nepraktické pri prenášaní. Zaberajú veľa miesta a 
prinášajú riziko vyliatia sa. Naše tabletky sú výhodnou formou 
čistiaceho prostriedku pre ľudí, ktorí často cestujú. Vďaka svojej 
ľahkej uskladniteľnosti sú vhodné najmä do príručnej batožiny vo 
vlaku alebo v lietadle. Taktiež sa hodia aj na miesta, kde nie je 
dostatok vody, napríklad pri stanovaní v prírode alebo detských 
táboroch.


Výsledný produkt zabalíme do 
sklenených fľaštičiek. 
V dohľadnej dobe plánujeme 
zmenu balenia na obaly z 
recyklovaného papiera. 


ANALÝZA 
KONKURENCIE 
Na domácom trhu sú našou 
najväčšou konkurenciou zubné 
tablety ZeoZoe. Okrem 
cenovej dostupnosti, sme 
našich zákaznikov zaujali 
najmä vďaka rôznym 
príchutiam, ktoré konkurencia 
nemá.

PROCES VÝROBY  
Výroba je rozdelená na niekoľko 
častí. Najprv si separátne 
pripravíme tuhé a tekuté zložky 
v potrebnom množstve. 
Následne ich zmiešame dokopy 
v správnom pomere a podľa 
príchute pridáme esenciálny 
olej. Výslednú hmotu vtlačíme 
do špeciálnej silikónovej formy 
a necháme stuhnúť. Pri vyberaní 
tabletiek z formy kontrolujeme, 
či majú tabletky požadovanú 
veľkosť a tvar. Nevyhovujúce 
tabletky sú rozdrvené a znova 
použité pri výrobe nových danej 
príchute. 
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VÁŽENIE  
SUROVÍN

ZMIEŠANIE 
SUROVÍN

VTLÁČANIE 
DO 

FORMY

ČAKANIE A 
KONTROLA 

KVALITY

BALENIE A 
FINÁLNY 

PRODUKT



FINANCIE 

CENA 
Náš produkt sme na základe analýzy trhu a konkurencie, ktorej 
priemerná cena na Slovensku je ±0,12€ za tabletku, prvotne 
ohodnotili na 3,50€ za balenie po 28ks (±0,12€/ks). Túto cenu sme na 
našich občasných predajných dňoch upravili na súčasných 2,90€ za 
balenie, čo z neho  spravilo konkurencieschopný produkt a okamžite 
to zvýšilo ochotu zákazníkov kupovať. Podľa dát z predaja sa priemer 
predaných balení za hodinu zvýšil z 2 na 5 balení, čo predstavuje 
250% nárast v predajoch.
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NÁKLADY 
Po prvotných zvýšených nákladoch na rozbehnutie výroby a 
predaja produktov sa naše výdavky stabilizovali na 1€ za jedno 
balenie a súčasne ďalej preskúmavame možnosti zníženia 
nákladov na materiál pomocou nadviazania spolupráce s 
predajcami alebo nákupom väčšieho množstva materiálu za 
veľkoobchodné ceny. 

  

CENY KONKURENCIE 
Porovnávali sme naše ceny a ceny najväčšej slovenskej konkurencie 
ZeoZoe. Ich balenie, ktoré váži 90g stojí 12,50€. Naše balenie váži 
30g a stojí v predajných dňoch 2,90€. Ak by sme taktiež predávali 
balenia vážiace 90g, stáli by 8,70€. To nás robí o 30,4% lacnejších 
ako ZeoZoe.
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MARKETING 
Našu študentskú firmu sme propagovali hlavne prostredníctvom 
sociálnych sietí (Instagram a Facebook), vďaka ktorým sme ľuďom 
mohli poskytnúť informácie o našom výrobku, chode firmy, 
možnostiach, ako si náš výrobok zakúpiť a komunikovať priamo so 
zákazníkmi.   
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GEN-Z (15-25)  
V poslednej dobe je trendom 
cestovať na ľahko. Mladí ľudia 
oceňujú praktické balenie a 
jednoduché použitie nášho 
výrobku. Tablety na čistenie 
zubov sú vhodnou náhradou 
zubnej pasty a v batožine 
zaberajú menej miesta. 
Prinášajú istotu nevyliatia sa, 
a preto sú vhodné najmä pre 
cestovateľov a dobrodruhov. 


MILLENNIALS (26-49)  
& BOOMERS (50+)  
Tieto vekové skupiny 
prejavili záujem hlavne 
kvôli ekologickému baleniu 
a zloženiu. Zloženie bez 
chemikálií je vhodné pre 
rodiny s deťmi, ale aj pre 
starších ľudí. Opäť zaujalo 
jednoduché použitie 
výrobku.   

Zvolili sme praktické balenie a do 
predaja sme uviedli viacero 
príchutí, aby sme zaujali, čo 
najviac ľudí aj pomimo našej 
určenej cieľovej skupiny. Vďaka 
jednoduchému použitiu je Ligo 
vhodné pre všetky vekové 
kategórie. Fakt, že pri výrobe 
nepoužívame žiadne chemikálie, 
nám pomáha osloviť našu cieľovú 
skupinu. Aby sme urobili náš 
produkt ešte dostupnejší, zvolili 
sme výhodnejšiu cenu. Do 
budúcna plánujeme prejsť na 
lacnejšie balenie. Potom Ligo bude 
na trhu bezkonkurenčne jeden z 
najlacnejších.

CIEĽOVÉ SKUPINY
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PREDAJ 
Predaj sme uskutočňovali pomocou nášho e-shopu, cez ktorý 
prebiehalo 15% predaja. Mladí ľudia občas využili na 
objednávku aj Instagram. 

 

Prekvapivo väčšie percento predaných kusov vytvorili predaje v 
občasných stánkoch. Predajné stánky sme uskutočnili v našej 
škole, kde sa predalo 18% z celkového počtu. Stánky v OC 
Aupark a OC Optima predali 67% z celkového množstva doteraz 
predaných balení, a tým sa stali pre nás najvýhodnejším 
spôsobom predaja. 

 


BUDÚCNOSŤ 
V budúcnosti plánujeme nadviazať spoluprácu s 
influencermi a osloviť zákazníkov prostredníctvom 
masmédií, aby sme zvýšili počet predajov na internetovom 
obchode. Taktiež plánujeme nadviazať spolupráce s 
turistickými obchodmi aby sme výrobok ľahšie dostali k 
našej cieľovej skupine.  

Okrem turistických obchodov plánujeme nadviazať 
spoluprácu so športovými obchodmi a obchodmi 
s kempingovými potrebami. Momentálne sa snažíme 
o uvedenie nášho výrobku do predaja v drogérii na Park 
Angelinum v Košiciach. 


Svojim pôsobením na trhu a pomocou našich sociálnych 
sietí budeme ďalej informovať o problematike, ktorá sa 
týka plytvania a používania zbytočných plastov.
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RIADENIE 
Našu spoločnosť tvorí tím deviatich mladých ambicióznych ľudí 
rozdelených do štyroch oddelení. Dôraz kladieme predovšetkým 
na komunikáciu a presné rozdelenie úloh. Nasadenie, ochota 
a vytrvalosť každého člena tímu sa prejavili najmä pri riešení 
problémov, ako napríklad, vzhľad balení či proces výroby. Každý 
týždeň hodnotíme, kam sme sa za uplynulý týždeň posunuli, 
vyhodnotíme zadané úlohy a stanovíme si nové ciele. Vždy sa 
snažíme byť progresívni a nadväzovať nové spolupráce. Vďaka 
vzájomnej podpore a pomoci dokážeme čeliť vždy novým výzvam.

NINKA 
Viete si predstaviť čistiť zuby


 bez zubnej pasty? Asi takto by 
vyzeral náš tím bez Ninky. Jej 

usilovnosť nás motivuje pracovať 
viac. Okrem riadenia firmy a 

rozdeľovania úloh, vo voľnom 
čase vytvára grafiku a dokáže 


vyriešiť každý problém a 
nezhody, ktoré v našej firme 

nastanú.

EMKA 
Náš tím bez Emky je ako 

hygiena bez umytia zubov. 
Okrem financií neváha 

pomôcť s propagáciou na 
sociálnych sieťach či 
samotnou výrobou 

produktu. Jej večny úsmev 
na tvári rozžiari celý náš 

tím.

MAŤKO 
“Nejdem” je pre Maťka 

cudzie slovo, ak 
potrebujeme niečo vybaviť 

alebo vyzdvihnúť, v 
momente naštartuje auto a 

ide. Popri tom neraz 
pomohol tímu svojimi 

skvelými nápadmi

 na sociálne siete.


RIŠKO 
Náš viceprezident pre 

výrobu Rišo je asi 
najvýraznejšia časť tímu 

Ligo. Vyrába aj vtedy, keď 
nemôže a zoženie aj to, čo 

by sme povedali že je 
nereálne. Jednoducho 

veľký človek v 
kompaktnom balení.

HANKA 
Práca s ľuďmi je najťažšia 
zo všetkých. No Hanka 

ako by sa pre ňu narodila. 
S jej komunikačnými 
schopnosťami neraz 

dokázala nemožné, čím 
nám všetkým pravidelne 
dokazuje, že kde je vôľa, 

tam je cesta.
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NAŠE VÝZVY 

Zo začiatku bolo veľkou 
výzvou rozdeliť úlohy medzi 
9 ľudí. V dôsledku malého 
počtu členov bolo každému 
priradených viac funkcií. Po 
vzájomnej dohode a 
komunikácii sme dokázali 
otočiť túto nevýhodu v náš 
prospech. Všetci máme 
informácie o každej činnosti, 
a preto, ak z nás niekto 
vypadne ihneď máme 
náhradu. 


Prvé ohlasy na naše tabetky 
neboli len pozitívne. Chuť 
prerazila sóda bikarbóna, 
ktorá ľuďom pochopiteľne 
nechutila. Poučili sme sa a 
pridali sme kyselinu 
citrónovú, ktorá sódu 
neutralizovala. Po zmenenom 
recepte tabletky dostali chuť, 
podľa svojej príchute a počet 
sťažností sa rapídne znížil. 


Veľkým problémom sa zdalo 
nájdenie správnych aróm do 
našich tabletiek. Vedeli sme, 
že chceme mať viacero 
príchuti oproti konkurenicie. 
V kamenných obchodoch 
sme nič nenašli. Po dlhom 
spoločnom hľadaní na 
internete a hodinách 
skúšania tých najlepších, 
sme našli to, čo sme hľadali.



.
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