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VÝKONNÉ ZHRNUTIE

DEC

2019

NÁPAD
FINÁLNY
RECEPT

Cieľ produktu- zdravý zdroj energie bez vysokého obsahu cukru

problém

ČASOVÁ OS FIRMY

FEB

2020

APR

2020

MAR

2020

RADIO
INTERVIEW E - SHOP

Najdostupnejšie zdroje energie sú v súčasnosti káva
a energetické nápoje. Všetci sme si však vedomí ich
negatív a potenciálu ohroziť naše zdravie. Vysoký
obsah nezdravých cukrov a nezdravé éčka sú len
jedným z aspektov.

riešenie

PREČO SME INÍ ?
Vytvárame zdravú sladkosť s pridanou hodnotou a prírodným
receptom.

Guarapop je revolučná zdravá alternatíva sladkým
lízankám, ktorá využíva erytritol namiesto normálneho cukru a
obsahuje najdôležitejšiu zložku- GUARANU, známu pre svoje
terapeutické a antioxidačné účinky. Naše lízanky si môžete užiť
bez zábran!

produkt

Celkový príjem                     2172.74€

Celkové náklady                  1549.22€
                      
Čistý zisk                                530.00€               
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Na trhu nenachádzame žiadnu inú kompenzáciu
kávy alebo energetických nápojov využívajúcu
guaranu, bez pridaných nezdravých
cukrov a teda neškodiacu našim zubov. 
Buďme aktívni a plní energie bez zbytočných
výčitiek.

Prieskum záujmu

100 opýtaných

18 nekúpilo

45 určite kúpilo
37 vyskúšalo
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PODPORA

PREDAJ LÍZANIEK
V BEZOBALOVÝCH

OBCHODOCH

100 PREDANÝCH
LíZANIEKE - SHOP

ZVÝŠENIE CENY
PREDAŤ VIAC

AKO 1000 
LÍZANIEK

Spočiatku bolo naozaj ťažké odsunúť všetky naše predošlé vzťahy nabok a pracovať ako tím. Každý chcel robiť
čo najviac, aj v prípade ak to bolo mimo jeho schopnosti, čo často viedlo ku kontra produktivite. Často sme
zabúdali na naše firemné pozície, a prečo bolo pre nás kľúčové si ich na začiatku nášho pôsobenia začleniť.
Rovnako sme skúšali rôzne aplikácie ako Trello či, messenger aby sme si spravodlivo rozdelili prácu, avšak
vzhľadom ku nášmu nezvyku v používaní prvej aplikácie sme sa po pár mesiacoch presunuli na facebook. Po
vypuknutí korony sme zároveň vytvorili náš vlastný Webex Teams priestor, kde sme viedli mnoho
nočných rozhovorov. Neskôr sme si uvedomili, že prišiel čas naše pozície zmeniť.

Napokon to však malo svoj šarm. Spojilo nás to dokopy a naučilo, ako sa veci robia ako tím, aj keď názorov
máme milión. Prestali sme sa snažiť zapôsobiť a predbehnúť sa navzájom a začali sme naozaj pracovať ako
tím. Ako sme to spravili ? Vždy sme komunikovali, nie len vypúšťali slová, ale hovorili sme o tom, ako sa
cítime, čo sme sa naučili, čo dokážeme a nedokážeme spraviť a spoznali sme vzájomné hranice. Naše diskusie
mali vždy priateľskú atmosféru a sektor ľudských zdrojov vždy robil všetko preto aby naša práca mala zmysel
nie len pre ostatných, ale aj pre nás. Nakoniec sme sa naučili aká dôležitá tímová práca je, a čo skutočne
znamená.

ZLEPŠENIE
TÍMOVÁ 
PRACA

PREHĽAD FIRMY

 Viceprezidentka

pre ľudské
zdroje 2

ORIGINALITA

SEBA

ČAS

Viceprezidentka
pre

výrobu

PREZIDENTKA

Viceprezident
pre 

marketing

  Soňa Antošová

Dominika Vargová

Olivia Kačmariková

Jakub Čider

Viceprezident 
pre

financie

Martin Blažek

Lea Tomičová
asistenka 
viceprezidentky Michaela Vargová

Asistentka
viceprezidenta

Dávid Janko 
Asistent

viceprezidenta

Góly
Naše miľníky sa počas existencie našej firmy menili a nové vždy pripravujeme.

VYMYSLENIE
PRODUKTU

prvý splnený cieľ bola
finalizácia 
nášho produktu

Kvôli COVIDU-19 sme
museli zmeniť naše
priority a spôsoby
akými predávať, no
ani to nás nezastavilo

BUDÚCNOSŤ

S novými príchuťami
prichádza aj potreba
zvýšiť cenu

Z KAMARÁTOV NA FIREMNÝCH PARTNEROV

Vytvorili sme 
e-shop, aby sme
dokázali predávať
lízanky aj počas
koronakrízy

Prvých 100
spokojných 
zákazníkov



PRODUKT

PRÍRODNÉ OVOCNÉ FARBIVÁ 

 KVALITA

ZDROJ ENERGIE/POTLÁČA ÚNAVU

LEPŠÍ VÝKON

ZDRAVOTNÉ BENEFITY

PONUKA KÚPY

GUARANA
Rastlina známa pre svoje stimulujúce účinky
a podporu vitality. Je to zdravšia verzia kávy.

ZELENÝ ČAJ
Zvyšuje výkonnosť vďaka theanínu, 
má antibakteriálne a antioxidačné účinky.

ERYTHRITOL
Je skvelá náhrada cukru pre ľudí s cukrovkou.
Nemá efekt na cholesterol, nezvyšuje hladinu
cukru v krvi a neškodí zubom.
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benefity
guarana?

Znižuje únavu a 

zvyšuje
koncentráciu

Pomáha učeniu
a

pamäti

Plná
antioxidantov

erytritol?
Nemá efekt na
hladinu cukru
a inzulínubez kalórií

môže posilniť
krvné cievy

ZLOŽENIE PRODUKTU

Pomáhate svojmu telu zdravou a chutnou formou

1 kus 3 kusy 7 kusov

1€ 2,8€ 6,5€



NÁJDENIE GUARANY 
A JEJ ÚČINKOV

vyskušanie normálneho cukru

DOBRÁ CHUŤ 
NEZAŤAŽUJE ZUBY
BEZ KALÓRIÍ
DOBRÁ KONZISTENCIA

CESTA ZA PRODUKTOM

zistenie, že guarana
zvyšuje energiu

pridávanie ďalších ingrediencií
do receptuNÁPAD 

GUARAPOP

hľadanie zdravých ingrediencií

zmenšovanie menštruačnej
bolesti

CIEĽOVÁ SKUPINA1.

zelený čaj a prírodné ovocné arómy

ZMENA CIEĽOVEJ SKUPINY

1.RECEPT

stevia miesto normálneho 
cukru

zlá chuť
zlá konzistencia

ZLÝ RECEPT

2. POKUS

dobrá konzistencie
zlá chuť 
spôsobuje zubný kaz 

 a žltnutie

ZLÝ RECEPTVÝSLEDOK :VÝSLEDOK:

3. POKUS
xylitol namiesto 

cukru

dobrá príchuť
bez rizika zubného kazu
 zlá konzistencia

ZLÝ RECEPTVÝSLEDOK :

FINÁLNY RECEPT

PERFEKTNÝ VÝSLEDOK

erytritol namiesto 
xylitolu

OVERENIE RECEPTU
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recept overený expertom

prvá masová výroba lízaniek

nachádzanie lepších tvarov
 lízanky

finalizácia produktu
balenie lízaniek zvlášť 

po jednom, troch
alebo siedmych

OTVORENIE
GUARAPOP ESHOPU 
A MASOVÉ
PREDÁVANIE

1 2 3 4

5678 ! zmena ceny !



FINANCIE
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Zhrnutie príjmov, výdavkov a čistého zisku

 3 z našich najúspešnejších
akcií (Vianočná párty- 154 eur, sladké
darčeky- 594 eur, školské kalendáre- 723
eur) zvýšili náš kapitál o 1471 eur. Po
náraste nášho kapitálu bol čas vytvoriť
náš produkt, lízanky. 
S každým pridaním hodnoty sa naše
výdaje zvyšovali. Nechceli sme obetovať
kvalitu našich ingrediencii a preto sme
verili, že naše lízanky budú hovoriť za
seba a teda nám nevadilo zvýšiť cenu.
Tabuľka 2 detailne popisuje totálne
náklady na výrobu jednej lízanky, ktorá
je 80 centov.
Vzhľadom k tomuto faktu sme cenu
nastavili na 1 euro za kus, aby sme
pokryli všetky náklady na
zamestnancov, plyn a vodu.

Súčasná situácia nám dovoľuje predávať len
prostredníctvom e-shopu. Problém s
dodávaním sa vyriešil tým, že sme
zákazníkom dovolili si vybrať medzi
osobným vyzdvihnutím, ktoré nás nestojí
nič; alebo klasickou poštovou službou.
Zároveň sme vytvorili špeciálnu dodaciu
službu tvorenú našimi zamestnancami ako
najrýchlejšia možnosť s cenou
2 eura, čo dáva firme a zamestnancom
pridaný zdroj financií.
Plánujeme investovať do testovania
nových príchutí a iných variácií produktu.
Okrem financovania lízanky
investujeme do marketingovej stratégie a
platu našich zamestnancov. 
Takisto sme si odložili peniaze pre našich
akcionárov ktoré im budú vrátene v októbri
tohto roku. Pre detailnejšie informácie o
našich finančných štatistikách sa môžete
pozrieť na tabuľky na tejto strane. (tabuľka
3.)
Každá jedna položka bola schválená a
odkontrolovaná členmi finančného tímu. 
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Aby naša cesta k finálnemu produktu
začala, bolo potrebné získať kapitál.
Použili sme peniaze od našich
akcionároch v hodnote 300 eur (tabuľka
1) na zorganizovanie školských akcií s
kooperáciou druhej firmy, vďaka čomu
sa nám kapitál strojnásobil.

*Cena dividendov je odhadovaná nakoľko
firma stále predáva, teda sa môže zväčšiť
aj zmenšiť v závislosti od predaja

table 1 
table 2 

** Firma stále existuje

table 3 



MARKETING

NEXT - GEN

Najefektívnejší spôsob ako zapôsobiť na želané cieľové skupiny bol pre
nás internet. Väčšina našich zákazníkov sú rutinne aktívni na
INSTAGRAME a FACEBOOKU zatiaľ čo zvyšok sa o našom produkte môže
dozvedať prostredníctvom rádiového interviewa, ktoré sme absolvovali,
alebo reklám ktoré sme v priebehu roka mali.

Na sociálnych sieťach sme dosiahli viac ako 100 followerov
ktorých pravidelne upozorňujeme na naše produkty a témy
s nimi súvisiace. Naša ambícia je pôsobiť na vlastníkov
športových a lokálnych obchodov nakoľko chceme byť
viac akcesibílni našim zákazníkom a taktiež vytvoriť
automaty s našimi lízankami na vysokých školách.

Naša cesta sa nespomalila ani
počas ťažkých svetových časov, ktoré každého vrátane nás
ovplyvnili. Nová situácia nás viedla k novým možnostiam a
príležitostiam nad ktorými
sme dosiaľ ani nemysleli. Naučili sme sa nikdy nevzdávať.
Vytvorili sme náš aktuálny E-SHOP WWW.GUARAPOP.SK,
aby sme našim zákazníkom zabezpečili lízanky!

TARGET

AMBÍCIE

predávanie v obchodoch
pozornosť od ľudí

BANKOVÝ
ÚČET

E - SHOP

CEZ 100 SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV

NAŠA CESTA

GROUP

výsledok
Našou cieľovou skupinou sú primárne študenti, pracujúci
ľudia v strednom veku a ľudia
upriamujúci svoju pozornosť na ich zdravie, diétu, váhu a
kvalitu stravy.

SOCIÁLNE MÉDIA OVLÁDAJÚ SVET

DOKONČENÝ PRODUKT

NEXTGEN_CORPORATIONwww.guarapop.sk

CIEĽOVÁ SKUPINA
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COVID-19



ANALÝZA TRHU
Sme pyšní, že môžeme náš produkt označiť ako inovatívny a
jedinečný..

budúci potenciál
Aktívne pracujeme na nových príchutiach zvolených našimi
zákazníkmi. Ponuku sa nám doposiaľ podarilo rozšíriť o
obľúbenú pistáciovú príchuť a naše najbližšie ambície
obsahujú rozšírenie predaja malinových a jahodových
lízaniek. Náš budúci plán je kontaktovať zero waste obchody
a bio markety v našom rodnom meste. Chceme naše lízanky
predávať v duchu enviromentálnej pozitivity a pre
zákazníkov, ktorým na prírode záleží. Zároveň rozmýšľame
nad výrobou alternatívy lízaniek- pastiliek,
pre zákazníkov ktorým súčasná forma nevyhovuje.

Guarana
Prírodné arómy
Erytritol
Zelený čaj

Ak máte problém s vysokým tlakom, mali by ste si
premyslieť konzumáciu lízanky Guarapop a poradiť sa
s vašim doktorom. Žiadne náhrady stravy nie sú
odporúčané pre tehotné ženy. 

Nepoužívajte Guarapop ako náhradu za lieky predpísané
doktorom v prípade vážnej zdravotnej kondície súvisiacej
s psychickým zdravím,
ako napríklad depresia.
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MARKETINGOVÁ STRATÉGIA
Informujeme našich potencionálnych zákazníkov o
nevýhodách sladených a nezdravých energetických
suplementoch a postupne ich oboznamujeme s našou
zdravou alternatívou, ktorá slúži ako výborná kompenzácia.
Ekologický vzhľad balenia taktiež napomáha k získaniu si
sympatií podľa dnešných trendov

ingrediencie

www.guarapop.sk

Konkurencia
Pri sledovaní trhu s energetickými suplementami sme našli
dvoch konkurentov. Hroznový cukor a cukríky na energiu,
ktoré podľa nášho prieskumu nie každému chutia alebo im
chýba pestrosť príchutí.



ĎAKUJEME ZA VAŠU
POZORNOSŤ


