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Milí přátelé,
ráda bych Vás seznámila s naší

studentskou firmou Laukku, která se
skládá ze šesti členů. Naše firma se zabývá

výrobou látkových tašek s vlastním
potiskem či fotografií. Podle toho je

odvozen i název naší firmy. Klademe důraz
na spokojenost našich zákazníků, a proto
nabízíme dvě barevné provedení tašek,
různé barevné i jednobarevné motivy a
různé velikosti fotografií. Našim hlavním

cílem je dosahování zisků, ale zakládáme si
i na zachování přijatelné ceny pro všechny

naše zákazníky. Tento produkt jsme si
vybrali jednak proto, že zaujme všechny
věkové kategorie, ale i díky krásné ruční
výrobě, která se v dnešní době cenní o to

více. Navíc produkt není nijak finančně
náročný, a i přesto potěší nás všechny. 

 
Nikola Prokešová

ředitelka firmy
 

Úvodní slovo
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Ředitelka Marketingový 
ředitel

Účetní Skladník Obchodní 
ředitel

Návrhář

Organizační struktura
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Vývoj hospodářských
výsledkú
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Kalkulace  
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Popis výrobku
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Naše firma se rozhodla vyrábět látkové tašky s vlastním potiskem či fotografií.
Látkové tašky kupujeme už hotové a poté na ně sami malujeme či tiskneme.
Jedná se o tašky 100 % bavlny a prodáváme je ve velikosti 38x24 cm. Celková
nosnost tašky je 12 kilogramů. Na tašky malujme buď nesmazatelnou fixou či
neomývatelnými barvami na textil. Fotografie jsou poté tisknuty na laserové
tiskárně na speciální papír, který je určen přímo pro fotografie na textil. Hotové a
vyžehlené tašky vkládáme do papírových tašek s naší vizitkou.

 



Očekávaný

plán prodeje
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Dnešní doba se bez sociálních sítí zkrátka neobejde. A právě proto
se zaměřujeme na propagaci právě na těchto sítích, kde působíme
hlavně na Instagramu a Facebooku. Do budoucna bychom chtěli
zvážit možnost oslovení známých influencerů. Na sociálních sítích
nejen propagujeme naší firmu, ale naši zákazníci, zde mají možnost i
objednání samostatných výrobků. Máme také v plánu účastnit se
veřejných akcí, jako jsou např. veletrhy. Plánujeme různé soutěže,
akce a oslovování stálé většího počtu lidí za účelem dosahování
vyšších zisků. Cílem naší firmy je získat nové zkušenosti, rozvíjet
sebe i naší firmu a zvýšit poptávku po výrobcích. 



- zahraniční propagování výrobků
- spolupráce se zahraničními podniky 
- zdokonalení výrobků 

- nákup nových velikostí a barev tašek
- zlepšení propagace na sociálních sítích 
- získání spolupráce 
- tvorba soutěží pro zákazníky 
- vylepšení komunikačních dovedností ve firmě
- tvorba eshopu a webových stránek

- zdokonalení eshopu a webových stránek
- větší účast na veřejných akcích 
- nový výrobek

Business plán 
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 Náš výrobek jsme spojili s ekoškolou, což znamená, že
usilujeme o snížení odpadu z igelitových tašek, které mají velmi
špatný vliv na životní prostředí. Tento nápad si našel spoustu
příznivců a nových zákazníků. Program ekoškola pomáhá všem
proměnit školu v příjemnější a k přírodě bližší místo k životů. 

CSR aktivita
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Kontakt 
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Adresa: Linecká 368, 382 41 Kaplice
Telefonní číslo: +420 601 411 635
E-mail: laukku.ja@email.cz
Instagram a Facebook: laukku_official


