
1 1 



2 2 

Dobrý produkt? 

Ten, ktorý má uplatnenie na trhu, 
ten, ktorý KUPUJEME! 
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• To, čo musíme kupovať 

• To, čo milujeme 

• To, čo potrebujeme 
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Pred krízou ...... v čase začiatku NAVIGRAF 

Musela som začať plávať 

4 



5 

+  
BANKA - 
dal sa získať úver 
 
TENDRE – 
možnosť získania 
vhodnej zákazky 
pre tlač 
     
STROJE -   
20 ročné 
manuálne stroje - 
opraviteľné 
     
SPOLUPRÁCA – 
CTP 
dobrá spolupráca 
s kreatívnymi 
štúdiami a 
dostatok času na 
prípravu tlače 
 
 
SKLAD - 
skladové zásoby 
aj na pol roka 

Pred krízou ...... situácia na trhu 
-  
Klient – 
snaha o 
tlačenie u 
kamarátov  
 
„Môj kamarát je 
riaditeľ tlačiarne 
a za cenový 
rozdiel 
nezmením 
tlačiareň“ 
 
 
Zamestnanci – 
ich požiadavky 
nezodpovedali 
ich reálnemu 
výkonu  
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Opustenie Trnavy  
 
Založenie 
tlačiarne vo 
VOZOKANOCH  
 

Pred krízou ...... rozhodnutie 

Aj z dôvodu  
 
„včera ste prišli 
na koňoch a 
dnes sa tu 
vozíte na 
Mercedese  “  
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S krízou prišiel boj   
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Kríza nás naučila prijímať rozhodnutia ! 
Nesmeli sme ohroziť výrobu..... 

BANKA: 
Problematické KK 

úvery a 
krátkodobé 

pôžičky 

DODÁVATEĽ : 
Skrátenie doby 

splatnosti a 
zníženie 

skladových zásob 

Výrobca 
technológie: 

Platba vopred a 
servis len u 
dodávateľa 

DAŇOVÝ ÚRAD: 
Zastavenie 

nadmerného 
odpočtu v prípade 

exportu 

INVESTOR: 
Neochota 

pokračovať v 
investovaní 

ZÁKAZNÍK: 
Požiadavka na 

nižšiu cenu 
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Kríza naučila prijímať rozhodnutia klienta a zamestnanca 

Klient: 
Dôležitý začal 

byť trh - 
  

Cash flow 
Cena 

Kvalita produktu 
Rýchlosť 

dodania služby 

Zamestnanec: 
Dôležitá začala 

byť práca – 
 

Nie notebook 
Nie auto 

Nie vzdialenosť za 
prácou 
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Kam s krízy? Prežije polygrafia? 
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Podstatné je zladiť sa ! 
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Podstatné je zladiť sa ! 
Zladenie je vyššia forma komunikácie 

 
Konáme až v druhom kroku , najprv počúvame, rozmýšľame a snažíme sa 

pochopiť klienta a trh 
 

•Aby sme boli časovo efektívni 
•Aby sme rešpektovali potreby a možnosti klienta 
•Aby sme rešpektovali silné a prázdne miesta trhu 
•Aby sme spoznali a pochopili kroky konkurencie 

•Aby sme vnímali zmeny na trhu 
 

Aby sme pripravili na záver PRODUKT, ktorý je klientovi šitý na mieru a je 
pre neho efektívny !!! 
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Podstatné je zladiť sa ! 
• Aby sme boli časovo efektívni 

 
1. Kupujeme moderné a kvalitné 

technológie 
2. Zhodnocujeme technológie 

3. Dbáme na efektivitu, kvalitu a flexibilitu 
4. Robíme on-line controlling 
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Podstatné je zladiť sa ! 

• Aby sme rešpektovali potreby a možnosti 
klienta 

 
1. Vytvárame kvalitný manažérsky tím  

2. Neodkladne reagujeme na požiadavky klienta 
- aj po 16.00 

3. Rešpektujeme nové technológie, ktoré 
využíva generácia Y android, tablet, IoS 

4. Sme s klientom ruka v ruke pre jeho produkt 
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Podstatné je zladiť sa ! 
• Aby sme rešpektovali silné a prázdne miesta trhu 

 
1. Aby sme poznali, čo sa na trhu deje. 

2. Aby sme akceptovali požiadavku na technológie - 
Digitál či ofset?  

3. Aby sme vnímali potreby trhu                         
Obalová technika = silný polygrafický produkt  

4. Aby sme rozoznávali mediálny a trhový boom           
WEB ? ešte nie je 100 % konkurent 

5. Aby sme rešpektovali požiadavky lokácie -         
Čína - Vedia dodať produkt do 24 hodín? 
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Podstatné je zladiť sa ! 
• Aby sme spoznali a pochopili kroky konkurencie 

 
1. Permanentne analyzujeme a monitorujeme hráčov na trhu / 

pravidelná SWOT analýza / 
2. Konkurenciu vnímame aj ako inšpiráciu ako robiť inak 

 
 

3. Aké sú úlohy združenia polygrafie Slovenska???? 
• Spolupráca- spoločne prežiť ? 

• Výmena informácií ? 
• Školenie mladej pracovnej sily ? 

• Robí sa to? 



17 17 

Podstatné je zladiť sa ! 
• Aby sme vnímali zmeny na trhu 

 
Tak ako pri požiadavkách klienta, je pri budovaní stratégie firmy je 
PODSTATNÉ  POČÚVAŤ, ROZMÝŠLAŤ a POCHOPIŤ TRH a zmeny 

na ňom ! 
 

1. Trh sa transformuje 
2. Na trhu sú potrebné konkrétne technológie 

3. Zmeny na trhu riešia efektivitu zamestnanosti / zamestnanci z 
Maďarska / 

4. Zmeny na trhu neustále nanovo pozicionujú našu firmu a vytvárajú 
nové MOŽNOSTI na výrobu trhom žiadaných PRODUKTOV / iné trhy 

ako slovenský / 
5. Zmeny na trhu nás nútia ponúkať naše služby VÝBEROVO / nie 

konkurencia nadnárodným , ale silní lokálni / 
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Video 



19 19 

Navigraf – cesta a produkty ! 
Systém nastavenia služieb Navigrafu 

 
Systém komunikácie s klientmi – finančná a časová efektivita, rýchlosť, 

dodávka tovaru a kvalita eho výstupu 
 

Produkty dennej spotreby – jogurty – tlačíme letáky 
 

Produkty ktoré milujeme – obaly na úžasné kabelky a fashion veci – tlačíme 
 

Produkty ktoré informujú – fashion magazíny, liturgické noviny – tlačíme 
 

Produkty pre image – CVL, POS materiály – z dielne Navigraf 
 

Produkty pre komunikáciu a vzťahy – vizitky, diáre, reklamné magazíny 
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