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ZHRNUTIE
Kontakt:

            smellme.company@gmail.com

            facebook.com/smellme.company

            instagram.com/smellme.company

            tiktok.com/@smellme.company

Finančné výsledky:

(k 26.3.2022)

Príjmy: 1280.00 €

Výdavky: 663.19 €

Produkt:

Tak ako babičkiným buchtám sa nikdy

nevyrovnajú tie z obchodu. Tak sa sviečky

z obchodu nikdy nevyrovnajú tým našim.

Pretože je to tá láska a detská kreativita,

ktorou vnášame život do našich

produktov.
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Marketing

Na propagáciu produktu a kontakt s našimi

zákazníkmi sme využili najmä stránky na

Facebooku a Instagrame. Vykonali sme

prieskum trhu, ktorý nám ukázal, aký je

záujem o náš produkt a akú sumu by zaň boli

zákazníci ochotní zaplatiť. Expandovali sme

do viacerých kamenných zariadení, vyrobili

sviečky pre firmu ako reklamný predmet s

ich názvom firmy, spropagovali sviečky

vďaka turnaju, kde sme ich ponúkli ako

výhernú cenu.

Ciele firmy:

1.Dať ľuďom možnosť vyjadriť sa aj bez slov 

2.Expandovať do ďalších predajní

3.Usporiadať imatrikulačnú párty a

študentský ples

,,Nevieš to povedať slovami? Povedz to

sviečkami SmellMe. Takto stručne by

som okomentovala tieto jedinečné

sviečky od SmellMe."

- Laura Bôbiková, jeden z našich prvých

kupcov
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DECEMBER
Spustenie predaja sviečok SmellMe
Prvé komplikácie so sviečkami

FEBRUÁR
Valentínska edícia
Hotela Jasoň
Sviečky ako výherná cena na turnaji

APRÍL
Veľtrh
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VZNIK SmellMe

JANUÁR
Riešenie problému

Opätovné spustenie predaja

MAREC
Edícia UKRAINE

Založenie TikTok-u
Kaviareň  7edmička

Bricol - sviečky  vyrobené pre
firmu ako reklamý predmet
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Handmade:
To, že sme si zvolili vyrábať produkt formou

handmade, vnímame ako zlomový bod.

Výroba každej jednej sviečky má svoj

príbeh. Pre nás to bol nekonečný

teambuilding, ktorý nám umožnil spoznať sa

a vniesť priateľskú atmosféru do firmy. Pre

puntičkárov to úplne nie je, ale za to má

každý jeden produkt svoju originalitu.

Výhodou handmade a nepopierateľne silnou

stránkou je široká variabilita možností

kombinovania farieb, vlastných textov, vôní,

knôtov, ale aj veľkosti sviečok, ktoré sme v

priebehu rozširovali. Aktuálne máme v

ponuke 3 rôzne veľkosti. Na kvalitu sme si

dávali najväčší pozor, preto naše sviečky

vyrábame z kvalitného sójového vosku.

Ekologická stránka:
Je dôležité myslieť v každom jednom kroku

aj na budúcnosť. Čo viac k tomu dodať.

Robíme tak, aby sme produkovali čo

najmenej odpadu. Vybudovali sme firmu

založenú na kvalite s úkorom kvantity,

preto používame špeciálny sójový vosk,

sklenené poháre, papierové vrecká, drevené

knôty. Sklenené poháre sú zálohované a

každý zákazník, ktorému sviečka dohorí má

možnosť vrátiť nám pohár. Pohár následne

očistíme a opakovane použijeme vo výrobe

nových kusov. Každý produkt balíme do

papierového vrecka, ktoré prelepíme

etiketou firmy. Ak ide o objednávky poslané

prostredníctvom pošty, balíme produkty do

papierových krabíc a vypĺňame ich

novinami, ktoré máme doma pripravené do

zberu papiera.

PRODUKT
Dnes máme už svet marketingu veľmi

presýtený a neoriginálny. Je ťažké niečím

zaujať, dať o sebe vedieť. Pýchou

študentskej firmy SmellMe je náš jedinečný

produkt. Dlho sme rozmýšľali nad nápadom,

aby cieľovou skupinou bola široká škála

ľudí, aby sme prišli na trh s niečím

prekvapivým, aby sme našli originalitu v

neoriginalite! Sviečky? Áno, sviečky! Nie sú

to len tak obyčajné sviečky, ale naše

brutálne sviečky. V čom? Čítajte ďalej!

Naším produktom chceme vyhovieť
každému jednému človeku osobitne. Sme

hrdí, že sme sa touto bojovou úlohou

dokázali krásne pretancovať. Vyčariť
niekomu úsmev na tvári je tým najkrajším

gestom na svete.  Do našich sviečok

skrývame tajné odkazy, ktoré sa zobrazia až
po zapálení sviečky. Odkazy si zákazníci

navrhujú sami. My už potom len čítame

krásne reakcie, ako bol obdarovaný

potešený a nadšený našim nápadom.

Vážime si našich zákazníkov, a preto sa im

vždy snažíme “ušiť na mieru” ich

personalizovaný darček. 



„Čo robí obsah zaujímavým je relevantnosť. Musíte prepojiť informáciu s obsahom.” 

- Gail Goodman

Pre náš produkt je relevantný ako kvalita, tak aj prepojenie produktu s ľubovoľným odkazom,

pre ktorý je sviečka autentická. Prostredníctvom daných textov na želanie poskytujeme

našim zákazníkom možnosť využitia vlastnej kreativity a možnosť vymyslieť si text podľa
svojej fantázie.

Pri marketingu sme zvolili stratégiu na pravidle 4P marketingu.

MARKETING
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ktorý by sviečku spájal s jedinečne

vytvoreným odkazom, zloženým z

písmeniek. Našou cieľovou skupinou boli

žiaci a učitelia gymnázia, po expanzii do

online priestoru a kamenných predajní sa k

tejto skupine pridali aj ľudia oslovení

sociálnymi sieťami, predajne a firmy, ktoré

by si mohli náš produkt zakúpiť. Vďaka

tomu, že text v sviečke si môžete sami

navrhnúť, je náš produkt hodným na

akúkoľvek príležitosť.

PRODUCT
Pri zisťovaní potrieb a diskutovaní o

nápadoch sme sa ako firma zhodli na tom, že

základnou podnikateľskou myšlienkou našej

firmy je výroba sviečok, ktoré prinesú

radosť nielen Vám, ale aj vašim blízkym,

kamarátom alebo učiteľom prostredníctvom

vône a výzoru. V dnešnej dobe sú väčšinou

v obchodných reťazcoch používané plastové

obaly sviečok. My používame ako náhradu

sklenený pohár, ktorý sa po použití môže

vrátiť a znovu využiť vo výrobe. Sme si istí,

že našou výhodou oproti iným

konkurenciám sú kvalitne a precízne

vyrobené produkty, ako aj originalita

samotného dizajnu výrobku.

PLACE
Kamenné predajne:
Po nadviazaní spolupráce majú zákazníci

možnosť si náš produkt zakúpiť v kaviarni

Sedmička, predajni Bricol alebo v Hoteli

Jasoň.

Expanzia produktu na Hotel Jasoň

SmellMe sviečky sú inovatívne. Počas

analýzy slovenského trhu sme nenašli

nijakého výrobcu poskytujúceho produkt,
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PRICE
Predajná cena produktu bola stanovená na

základe nákladov na výrobu a trhovej

analýzy. Z analýzy sme zistili, že až 46%

opýtaných je ochotných dať za darček viac

ako 20€. Prieskum ukázal, že 25%

opýtaných by darček kúpilo v rozmedzí 5-

10€. 

PROMOTION
Offline:
Propagáciu nášho produktu sme začali

najmä na našej škole a v školskom časopise

INAK. Táto propagácia nám veľmi pomohla k

dobrému rozbehu firmy a následnej

expanzii. Na propagáciu sme použili aj iné,

už vyššie spomínané miesta, kde sme

produkt prezentovali zákazníkom a ľuďom,

ktorí náš produkt a firmu zatiaľ nepoznali.

Využili sme aj možnosť použiť naše sviečky

ako výhernú cenu na volejbalovom turnaji,

ktorý sa konal na našej škole.

Online:
V online kampani sme chceli byť ešte

aktívnejší a efektívnejší. Pre priblíženie k

našej cieľovej skupine sme využili tieto

sociálne siete: Instagram, Facebook a

TikTok. Taktiež sme náš produkt ponúkali

na internetovej stránke SAShE či na

Marketplace. 

Pravidelnými príspevkami, videami a stories

sme našim sledovateľom ukazovali všetky

pozitíva nášho produktu, ako aj proces

výroby či priebeh celej našej cesty k

dosiahnutiu požadovaného výsledku.

Na začiatku predaja sa náš produkt

predával najmä medzi študentmi, učiteľmi a

kamarátmi. Neskôr sme náš produkt

rozšírili aj do kaviarne, BIO obchodu, hotela

či firmy Bricol.

 

Cena našich sviečok závisí od veľkosti,

knôtu a textu v sviečke. Základná cena za

malú sviečku je 6€ a za veľkú 8€. 

viac ako 20€
46%

5-10€
25%

10-20€
22%

menej ako 5€
7%

Cena, za ktorú sú zákazníci ochotní kúpiť darček

Online:
Keďže sme s našimi zákazníkmi nonstop v

kontakte, majú možnosť si náš produkt

objednať taktiež online, prostredníctvom

sociálnych sietí firmy alebo  emailovej

adresy. Momentálne si môžu náš produkt

objednať aj cez Sashe.sk, Marketplace alebo

bazár.

online obchod Sashe.sk



Z finančných tabuliek je vidieť, že najväčšie príjmy plynuli z predaja produktu, teda v

našom prípade z predaja personalizovaných vonných sviečok. Tieto príjmy boli následne

použité na vývoj, materiály a výrobu produktu SmellMe sviečok. Do dňa 26.3.2022 sa

celkovo predalo 170 kusov sviečok za priemernú cenu  7€, čo dokopy tvorí príjmy z predaj

výrobku vo výške 890€.
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FINANCIE
Finančné oddlenie zabezpečovalo našu firmu po stránke vedenie každodenných

účtovnických záznamov, správy informačných prostriedkov a informovalo kompetentných

funkcionárov o ich stave. Začiatkom účtovného obdobia bol vložený základný kapitál

360€ predajom 72 ks akcií v menovitej hodnote 5.00€. Počas celého funkčného obdobia

sme sa snažili túto čiastku navýšiť. V následujúcich tabuľkách vám ponúkame náhľad na

naše priebežné finančné hospodárenie.

 

Príjmy z podnikateľskej činnosti ku dňu 26.03.2022

Výdavky na podnikateľskú činnosť  ku dňu 26.3.2022

Overila Mgr. Katarína Šašinková
Učiteľka Aplikovanej ekonómie



Firma SmellMe pozostávala z 10 zamestnancov, z ktorých 5 tvorilo manažment, dvaja sa

primárne zaoberali financiami, dvaja marketingom, dvaja výrobou, dvaja pracovali na

oddelení ľudských zdrojov, jeden zastával pozíciu hovorcu a každý jeden z nás bol súčasťou

výborného a prosperujúceho kolektívu.

ĽUDSKÉ ZDROJE
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Oddelenie ľudských zdrojov a jeho členovia

sa počas celého pôsobenia tejto firmy

zameriavali hlavne na jej mentálny chod a

na zdravie jej zamestnancov, ktoré vyplýva

z pracovného prostredia. Riešili sme

drobné konflikty, nezhody či výmeny

názorov a starali sa o príjemnú atmosféru

medzi zamestnancami, či už pri procese

výroby alebo mimo neho. Angažovali sme sa

do vnútornej motivácie našich

zamestnancov a kolegov, do ich pracovného

nasadenia a pracovnej morálky.

Cieľom oddelenia ľudských zdrojov bolo

okrem iného aj dohliadanie na pracovný

výkon všetkých zamestnancov firmy

nasledované pracovným ohodnotením v

podobe miezd. Takéto peňažné pracovné

ocenenie sme riešili v spolupráci s

finančným oddelením a mzdy sme

zamestnancom vyplácali mesačne, a to na

základe počtu ich odpracovaných hodín.

Celému kolektívu našej firmy výrazne

záležalo na osobnostnom raste každého z

nás, preto sme sa intenzívne zúčastňovali

rôznych súťaží, webinárov či školení, ktoré

nám ponúkla a organizovala organizácia JA

Slovensko. Podnikateľské webináre,

marketingové školenia alebo súťaž
Innovation Camp – to všetko nás posúvalo

veľkými krokmi dopredu.

prezidentka Vanesa Vráblová

výroba Peter Fico

marketing Marianna Svedkováľudské zdroje Diana Sichanhová

financie Martin Janco

Zuzana Bieliková

Michal Turňa Andrej Košút

Sára Pánová

hovorkyňa Klaudia Pavlačková



PREDAJ
Aby sme dosiahli vyššie predajné čísla a

zvýšili vedomie o našich sviečkach u ľudí

v blízkom okolí, budeme potrebovať
expandovať do viacerých lokálnych

obchodov a zlepšiť svoje správanie sa v

oblasti marketingu. V blízkej budúcnosti

je v našom záujme presadiť sviečky

SmellMe v ďalších malých obchodoch,

kaviarňach a iných služby či tovary

poskytujúcich zariadeniach v Dubnici nad

Váhom. Ďalej máme v pláne posunúť
sviečky aj mimo mesta Dubnica nad

Váhom, a to ďalej do okresu Ilava.

Marketingové zlepšenie posunieme v

smere rozsiahlejšej reklamy na

sociálnych sieťach ako je Instagram,

Facebook a TikTok, rovnako ako aj vo

vyššej aktivite na týchto platformách.
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BUDÚCNOSŤ
Minulosť a súčasnosť našej firmy boli pre nás zatiaľ veľmi výnosné a prosperujúce, preto

nám záleží na tom, aby podobne a ešte oveľa úspešnejšie vyzerala aj jej budúcnosť.

Podstatou sviečok SmellMe je práve láska a náklonnosť, ktorú si ľudia pomocou nich

vymieňajú a darujú a jedným z našich cieľov je takúto podstatu nechať dýchať aj naďalej. Na

dosiahnutie tohto cieľa sa teda budeme snažiť napredovať v nasledujúcich oblastiach. 

PRODUKT
Aj napriek tomu, že sa náš produkt už
dostal do predaja, či už internetového

alebo do lokálneho predaja v obchodoch,

pokladáme za výrazne dôležité dbať na

neustále inovácie a zlepšenia, ktoré sa

týkajú našich sviečok. Vylepšenia

produktu budeme hľadať v stále lepších a

lepších ekologických stratégiách na jeho

výrobu, ako aj v jeho samotnom zložení.

Hoci sú naše sviečky už od samého

začiatku vyrábané so snahou obsahovať čo

najmenej škodlivých látok a sú vyrábané

ekologicky, vždy sa budeme mať kam

posúvať a šancu posúvať sa takýmto

smerom s istotou nebudeme brať
ľahostajne.

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE
Katarína Šašinková – učiteľka fyziky so širokým rozhľadom v aplikovanej ekonómii, ktorá

bola našou oporou počas celej firemnej cesty. Pomocnú ruku nám podávala nielen keď sme

ju potrebovali, držala ju pri nás stále – v časoch núdze, v časoch úspechu aj v časoch keď
sme si mysleli, že máme všetko pod kontrolou. Pani učiteľke ďakujeme, pretože bez nej by

firma SmellMe nemala svoju esenciálnu vôňu.

Filip Fabian – konzultant našej firmy, ktorého sme si vybrali, a pri ktorom toto rozhodnutie

neľutujeme. Od začiatku chodu našej firmy bol vždy ochotný akokoľvek pomôcť a za jeho

rady z vlastných skúseností sme nič menej ako vďační.

 



ĎAKUJEME

JA Slovensko

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Katarína Šašinková

Adriana Vančová

Filip Fabian

Martin Romaňák

Bricol

Hotel Jasoň
7edmička Coffee Place

Samuel Bagín

Karin Pastorková

Reklamný Polep

Marpex

 


