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Úvodní slovo ředitelky
Vá ž ené dá my, Vá ž enı́ pá nové ,
rá da bych Vá s sezná mila s naš ı́ studentskou firmou Bombs, sklá dá
se z š esti č lenů . Zabý vá me se ruč nı́ vý robou š umivý ch bomb do
koupele. Klademe dů raz na spokojenost naš ich zá kaznı́ků , proto je u
ná s š iroký vý bě r rozmanitý ch druhů barev, vů nı́, velikostı́ i tvarů .
Naš im hlavnı́m cı́lem je vysoký zisk, avš ak zachová ní přijatelné ceny
pro naš e zá kaznı́ky, proto vize dě lat š umivé bomby byla jasnou volbou
z dů vodu aktuá lnı́ vysoké poptá vky vš ech generacı́. Celkové ná klady
jsou vzhledem k naš emu zá kladnı́mu kapitá lu velice př ı́znivé a
samotná vý roba nenı́ nikterak ná roč ná . Dá le klademe dů raz na naš e
suroviny, které jsme se rozhodli nakupovat v bio kvalitě . A bereme
ohled i na balenı́, které je ekologické . Naš e obaly jsou organzové sá č ky,
které naš i zá kaznı́ci mohou znovu a znovu použ ı́t př i ná kupu naš eho
produktu. Ale nejen to, sá č ek se dá využ ı́t i na spoustu jiný ch vě cı́,
zá lež ı́ na uvá ž enı́ spotř ebitele. Společnost byla založena 1. 9. 2020
se sı́dlem v Kaplici č .p. 368.
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Marketing a propagace

V marketingu jsme se snaž ili co nejvı́ce zamě řit na propagaci naší
společnosti a vý robku. Ale jako prvnı́ jsme se museli společ ně
domluvit, co tedy budeme vyrá bě t a co bude naš ı́ ná plnı́.
Dá le jsme museli vymyslet, jak se naš e firma bude jmenovat a jaké
budeme mı́t logo, firemnı́ barvy, vizitky a webové strá nky. Na
webový ch strá nká ch nejen propagujeme naš ı́ firmu, ale př iklá dá me
i fotky naš ich vý robků s mož nostı́ objedná nı́. Jako základní kapitál
jsme použ ili, zisk z minulé firmy. Cı́lem naš ı́ firmy je zı́skat
zkuš enosti, rozvoj naš ı́ firmy a zvý šit poptá vku a prodej naš eho
vý robku. Primární propagace našeho výrobku byla prováděna skrz
sociální sítě. Konkrétně přes Instagram, kde jsme oslovili jednu
nejmenovanou influencerku, která však neprojevila o naše produkty
zájem, a proto nebyla naše spolupráce uskutečněna.

Logo společnosti

Barvy společnosti

Vizitky
Naš e vizitky jsme si zvolili, tak aby zaujaly hned na prvnı́ pohled, byly
tam všechny potřebné informace o ná s a jak ná s kontaktovat. Ale
zamě řili jsme se, i na to, aby bylo hned vidě t, co naš e firma dě lá .

Popis výrobku
Naš e firma se rozhodla vyrá bě t š umivé bomby do koupele. Jedná se o
ruč ně vyrá bě né koupelové bomby z bio surovin. Má me dva druhy
bomb, a to malé a velké , které jsou rozmanitý ch tvarů . Jsou provoně né
plá tky rů ž ı́ a kousky levandule, které naleznete i po rozpuš tě nı́.
Bomby jsou balené do organzový ch sá čků , má me dvě barvy a to,
fialovou a svě tle rů ž ovou. Sá č ky se dajı́ nadá le použ ı́vat, př i koupi
naš eho dalš ı́ho produktu nebo na co je spotř ebitel použ ije.

Finanční plán
Rozpočet na výrobu šumivých bomb do koupele
Suroviny

Množství

Cena

Kyselina citronová

5

350

Jedlá soda

5

250

Esenciální olej levandule

10

62

Esencální olej grep

10

49

Esenciální olej meduňka

10

52

Olivový olej

1

129

Epsomská sůl

2

160

Formy na kulaté bomby

6

114

Misky

3

90

Metla

2

78

Hrníček

1

25

Formičky různé

1

89

Obaly

80

320

Celkem

1768

Rozpočet na výrobu jedné bomby
Materiál
Kyselina citronová

Celkem Kč
3

Jedlá soda

0,5

Esenciální olej

0,5

Sůl do koupele

3

Olivový olej

3

Mzda

20

Celkem

30

Závěr
S ohledem na stávající coronavirovou krizi jsme nezahájili výrobní
činnost naší společnosti. Jelikož epidemiologická situace nebyla
příznivá, museli jsme přehodnotit náš výrobní plán, který zůstává
nevyužit, avšak novým plánem je přeprodej nevyužitých bio surovin
společně s know - how na výrobu produktu.

