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V!S!ON VINTAGE



ZhrnutieZhrnutieZhrnutie

Náš produkt

Hľadáte kvalitné oblečenie? Nechcete
míňať veľa peňazí a záleží Vám na životnom
prostredí?
Ponúkame široký sortiment oblečenia;
mikiny, tričká, nohavice, bundy a oveľa
viac!

Dovážané zo zahraničia od starostlivo
vybraných dodávateľov. Máme najlepšie
ceny na trhu. Uplatňujeme ekologický
prístup, rýchle dodanie a 100% garantovanú
spokojnosť.

Naša vízia
Je predajom vyradeného
oblečenia šetriť životné
prostredie.

V mene študentskej firmy
V!S!ON_VINTAGE ďakujem  vedeniu
Spojenej školy vo Svidníku a Junior

Achievement, n. o, za  možnosť založiť 
 študentskú firmu, a nabrať tak nové

poznatky , skúsenosti s podnikaním a
riadením podniku.

Príhovor prezidenta

Na vzniku študentskej firmy sa
podieľalo 16 študentov. Chceli sme

podať čo najlepšie úsilie a hlavne
perfektný výkon. Našim prvoradým

cieľom bola spokojnosť zákazníka a
dosiahnutie zisku.



VýrobaVýrobaVýroba

je Vintage oblečenie, ekologické
riešenie ako sa vyhnúť obrovskému
odpadu čo vzniká každý rok, vďaka
výrobe oblečenia. Pri nákupe
oblečenia dbáme na spoľahlivých
dodávateľov . Predaj a príprava.

Naším hlavným produktom



Ľudské zdrojeĽudské zdrojeĽudské zdroje

Úlohou ľudských zdrojov

Prezident
Milan Šimiček

Viceprezident 
marketigu

Dávid GLogovský
Viceprezident výroby

Samuel Piršč
Viceprezident 

financií

Dávid Kuleša
Viceprezident 

ľudských zdrojov

Samuel Štefanisko

bolo motivovať zamestnancov, riešiť prípadne
konflikty , dohliadať na produktivitu, evidovať
dochádzku a počet odpracovaných hodín,
pripravovať podklady k výplate miezd, a
organizovanie teambuildingov. 



Náš marketing sme viedli na princípe produktovej
stratégie, ktorá je založená na pochopení zákazníka. 

 

MarketingMarketingMarketing



ProduktProduktProdukt
Hľadáte kvalitné oblečenie? Nechcete míňať
veľa peňazí a  záleží Vám na životnom
prostredí?
Ponúkame široký sortiment oblečenia; mikiny,
tričká, nohavice, bundy a oveľa viac!

Dovážané zo zahraničia od starostlivo
vybraných dodávateľov. Máme najlepšie ceny
na trhu. Uplatňujeme ekologický prístup,
rýchle dodanie a 100% garantovanú
spokojnosť.



Place – online
Vzhľadom na prebiehajúcu  situáciu sme miesto
pre našu propagáciu a predaj vytvorili aj v online
prostredí. Máme facebookovú stránku
VisionVintage, a aj instagram @visionvintagesk .

Place – offline 
Máme miestnosť v škole určenú pre realizáciu a
predaj nášho tovaru.

Promotion
Na promóciu nášho tovaru využívame
facebook, instagram a aj vizitky a
letáky.

Price
Naša cena je primeraná. Predávame
vintage oblečenie a od toho sa odvíja aj
naša cena. Každý tovar ohodnotíme podľa
kvality a druhu tovaru. Dbáme na prísnu
kontrolu tovaru.



 

Oddelenie financií bolo zodpovedné za
vytvorenie a udržiavanie strategického
finančného plánu a za pravidelné informovanie
o finančnej situácií. Medzi ďalšie povinnosti
finančného oddelenia patrilo vedenie
účtovníctva  a spravovanie pokladnice
,jednorazové vyplatenie mzdy zamestnancom a
príprava a vyhodnotenie podkladov pre ďalší
predaj.  

Finančná správa

Finančné oddelenieFinančné oddelenieFinančné oddelenie




