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Shrnutí podnikatelského záměru:  

Náš podnikatelský záměr se zaměřil především na ulehčení práce lidí v kanceláři. Snahou bylo vytvořit 

předmět. Který bude mít všechny potřebné věci na vyřizování telefonátů popřípadě videokonferencí a snadné 

zapisování krátkých poznámek. Multifunkční výrobek, se kterým budete mít vše přehledně na jednom místě. 

Položíte telefon na stojánek, můžete si pohodlně zapojit napájecí kabel bez rizika zlámaní kabelu nebo 

porušení konektoru a zároveň máte po ruce malý papírový bloček a obyčejnou tužku pro zapsání důležitého 

obchodního kontaktu, nebo jen nákupu na víkend. Výhodou naší pracovní stanice je, že jí může využívat 

kdokoliv a její výroba není časově náročná.  

Popis propagačního předmětu: 

Naše multifunkční office station je lehká, přesto robustní a odolná. Její výhodou je rychlá výroba podtrhující 

průmyslové odvětví Středočeského kraje. Jeho exkluzivita tkví v jeho multifunkčnosti a zacílením na všechny 

věkové skupiny. Ať už pracujete nebo se jen díváte na nejnovější videa na Youtube, uvítáte kvality našeho 

výrobků. Ano, na trhu je spousta příslušenství k telefonu, ale fungují většinou pro jeden jediný účel. Rozměry 

našeho stojánku jsou 188x150x186mm a je vyroben z nerezové oceli, případně lze ho vyrábět z obyčejné oceli 

a následně povrchově upravit a dodávat ho tak v různých barevných variantách. Papírový bloček může být 

laděn v barvách Středočeského kraje, nebo obsahovat samotné logo. Obyčejná tužka je nezbytnou součástí 

celé stanice a její tělo pokrývá logo či web Středočeského kraje. Zároveň je tužka umístěna v platovém výtisku 

z 3D tiskárny. Tento díl lze následně nahradit dalšími možnými rozšířeními stojánku. 

Materiál a náročnost výroby:  

Samotný stojánek je vyroben z nerezové oceli, tak aby byla zajištěna jeho dlouhověkost a kvalita. Výroba 

jednoho stojánku trvá několik málo minut – nejprve je třeba vypálit na laseru jeho tvar, který následně putuje 

na ohraňovací lis, kde získá podobu stojánku. Celá operace nezabere více jak 15 minut. Samotná montáž, 

ojehlení a kontrola kvality trvá 5 minut. Ještě je třeba vytisknout speciální modulární díl, v tomto případě držák 

tužky. Jeho tisk je slabinou výroby z hlediska času, neboť jeho tisk bude trvat 40 minut. Avšak za 20 minut tak 

máme vyrobený unikátní office station opatřený logem Středočeského kraje a během 1 hodiny máme 

kompletní stojánek včetně držáku na tužku, který by mohl být v budoucnu nahrazen jinými doplňky podle přání 

zákazníků. Během montáže ještě dodáme papírový bloček a obyčejnou tužku, které můžeme opatřit logem 

Středočeského kraje.  

Cenové náklady: 

Celkové náklady na Office station jsou 240 Kč včetně DPH/ks, z toho 90 Kč materiál a 150 Kč výroba a práce. 

Cena za materiál obsahuje stojánek, tužku, papírový bloček a nalepovací logo středočeského kraje. Cena za 

práci obsahuje pálení na laseru, ohýbání, odhraňování, lepení, kontrolu, laserování popisku na tužku a 

celkovou montáž. Cenová kalkulace je orientační, neboť cenu významně ovlivňuje vysoká poptávka po oceli a 

zvyšující se cena práce.  

SWOT analýza: 

• Silné stránky: praktičnost, moderní vzhled, úspora místa, exkluzivita pro náročné zákazníky, možnost 

doplňkových modulů. 

• Slabé stránky: složitost výroby, hmotnost.  

• Příležitosti: oslovení náročnějších zákazníků pro zakázkovou výrobu. 

• Hrozby: silná konkurence. 


