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O čem to bude? 

Krátká historie farmy 
Zeleninové biobedýnky 
Zpracovaná produkce 
 – financování 
 – odbyt (e-shop, předplatitelé, trhy, obchody) 
 – spolupráce (SFZ) 
Komunikační kanály alias marketing 
 - webovky 
 - facebook 
 - kurzy a semináře 



Kdo jsme? 

Jsme malá rodinná farma na konci středních Čech 
 
Máme 11,5 ha vlastní půdy z čehož cca 3 ha jsou 
zeleniny a 6 ha je mladých sadů a 0,5 ha starého 
sadu, zbytek je orná půda, kde pěstujeme 
brambory, topinambury nebo zelené hnojení. 
 
Kompletní naše prvovýroba je certifikovaná bio 
 
Máme taky dvě malé děti a práce nad hlavu... 



Začátky 

Hospodařit jsme začali v roce 2008 na omezené 
výměře 2,5 ha a hned v tomto roce jsme uspěli se 
žádostí o dotaci v programu Zahájení činnosti 
mladých zemědělců. 
 
Podařilo se nám také rozdělit pole podle 
spoluvlastnických podílů a vyžádat je z družstva. 
 
Bohužel areál statku se nepodařilo vlastnicky 
vyřešit dodnes. 



Začátky 



Začátky 



Mladý zemědělec 

O mladého zemědělce jsme žádali dvakrát a ve 
druhém kole (rok 2008) jsme uspěli. 

 
Žádost jsme si bez problémů připravili sami. 

 
Trvalo nám celé dva roky než jsme byli schopni 
dotaci vyúčtovat a uzavřít, tj. museli jsme uzavřít 
Dodatek ve smlouvě a čerpání si prodloužit 



Mladý zemědělec 



Mladý zemědělec 



Biobedýnky 
aneb ovozel 



Biobedýnky 

Naše produkce je omezená – sady jsou mladé a 
začínají teprve plodit, starý sad jsou samá jablka 
(takže to jsou maximálně mošty a pálenka) a se 
zeleninou je strašlivé práce. Proto jsme hledali 
způsob jak produkci co nejlépe a pokud možno 
bezezbytkově uplatnit na trhu. 
 
Vyšly nám z toho vítězně bedýnky 



Biobedýnky 
V roce 2008 jsme bedýnky balili na objednávku, 
ale v roce 2009 jsme přešli na jednotný obsah ve 
dvou velikostech – a to za 200 a 400 kč. 
 
V té době to byl veliký hit. A my byli první, kdo to 
rozjel ve větším měřítku. První dva roky jsme balili 
skoro 100 bedýnek každý týden v sezóně a mimo 
sezónu jednou za 14 dní. 
 
Většina bedýnek se vydala v Praze na 3 výdejních 
místech a část rozvážela známá do domů/bytů. 



Biobedýnky 

V bedýnkách není pouze naše zelenina a ovoce, 
ale i zelenina a ovoce, které my nepěstujeme, od 
okolních ekofarmářů. 
 
V zimním období jsme dokonce bedýnky 
doplňovali i dovozovým zbožím (vše výhradně bio 
samozřejmě). Například na jaře jsme si sami 
dováželi chřest a jahody ze Slovenska. V 
současnosti už zahraniční zboží nenakupujeme – 
Slovensko je výjimka. Chřest vozíme stále. 



Biobedýnky 

V roce 2011 už jsme nezvládali jezdit každý týden, 
protože jsme čekali naši druhou ratolest, která se 
narodila na začátku léta. 
 
Nechali jsme tedy celoročně periodu 14 dní a 
přestali jsme přibírat nové členy. 
 
Chtěla jsem vám sem dát nějakou bedýnku 
vyfocenou a našla jsem jen tuhle z konce května. 



Biobedýnky 

 
 
 



Biobedýnky 

V rámci toho, že se bedýnek chytl kdekdo, tak 
jsme naše vlastní bedýnky utlumovali. Takže 
postupně zanikla některá výdejová místa a zůstalo 
pouze to základní – naše prodejna vína a 
delikates v Praze. Kde i prodáváme naše hotové 
výrobky. 
 
Časem naopak přibylo lokální v RC v Kutné Hoře. 
A pro letošní rok se nám i samozorganizovalo 
výdejní místo v Říčanech. 



Biobedýnky 



Biobedýnky 
Původně jsme si mysleli, že bedýnky zrušíme 
úplně, ale obáváme se, že synergický efekt s 
prodejem hotových výrobků je nezanedbatelný a 
část našich zákazníků je s námi od roku 2009. 
 
Současná situace naopak vypadá tak, že nám 
počet lidí narůstá a otevírají se další menší 
distribuční místa. 
 
Letos budeme balit cca 70 bedýnek, které 
budeme vydávat v Praze, Říčanech a Kutné Hoře. 



Budoucnost bedýnek 

Nakonec jsme se rozhodli, že bedýnky jsou natolik 
zásadní nástroj osobního kontaktu se zákazníky a 
možnost prodeje hotových výrobků, že pro letošní 
rok naopak rozšiřujeme (díky spolupráci v rámci 
SFZ) o nabídku kozomléčných bedýnek. K odběru 
ve stejném termínu jako bedýnky ovozelu. 
 
Z kapacitních důvodů zůstáváme u periody jednou 
za 14 dní. 



Návrat k původním vizím 
 
 
 

Původní záměr našeho farmaření byla výroba 
alkoholických nápojů rozličné síly. 



Návrat 



Zpracování produkce 



Zpracování 
A teď zase vážně! 
Zpracování je logickým vyústěním delšího vývoje. 
Nikoliv jen toho, že jsme vlastně původně vůbec 
nechtěli prodávat zeleninu, ale i toho, že jsme za 
celé ty roky nebyli schopni dosáhnout dohody se 
spoluvlastníkem statku o jeho vykoupení a 
užívání. (Ještě, že ty pozemky se řešily první, 
jinak nemáme na čem hospodařit!!) 
 
A s druhým dítětem byla potřeba zásadněji řešit 
bydlení. 



Zpracování 

A tak jsme koupili dům v blízkém městečku na 
náměstí, kde byl bývalý obchod a výrobna likérů a 
pražírna kávy. A hlavně v patře obyvatelný byt. 
 
Jinak byl spíš zralý na kompletní rekonstrukci. 



Zpracování 

Ale díky tomu jsme najednou měli prostor pro 
zpracování ovoce a zeleniny a začali jsme řešit 
jak na to. 
 
Nejdříve jsme si nakreslili jak bychom si to 
představovali funkčně, pak jsme zkonzultovali 
naše plány s potravinářem. A pak jsme začali 
budovat. 
 
Následuje pár ukázek z budování: 



Zpracování 



Zpracování 



Zpracování 



Zpracování 



Zpracování 



Zpracování 



Zpracování 

Neobešlo se to bez neskutečných problémů – 
počínaje kanalizací a odvětráváním záchoda 
konče. 
 
Vše pro naše zákazníky a přátele dokumentujeme 
a přidáváme na facebook i webové stránky. Ale o 
tom až dál. 



Zpracování 

Samozřejmě, že jsme v mezičase sestudovali 
všechny možné předpisy a to jak Evropské tak i 
národní a dospěli jsme k závěru, že aby se v tom 
pr... vyznalo a zůstali jsme u původních údajů z 
konzultace. 
 
Výsledkem naší snahy bylo toto: 



Zpracování 



Zpracování 

A tak jsme se raději vrátili k tomuto:-)) 



Zpracování 



Financování 

Ne, že bychom apriori zavrhovali dotace, to 
rozhodně ne, ale i přes to, že loni opět po několika 
letech byl otevřen dotační titul na koupi vybavení 
potravinářských provozů, tak jsme se rozhodli 
zůstat u naší cesty: 
 
Komunitní financování výrobny 
 
A co to vlastně je? 



Financování 

Naši stávající i budoucí zákazníci si u nás 
předplatili určitou částkou produkci na příští rok a 
půl až dva. Zaslali částku mezi 2 a 20 tis., kterou 
pokud jí nevyčerpají ve výrobcích do konce lhůty, 
tak jim má být bezúročně vrácená. To se v 
případě první vlny stalo pouze v jediném případě, 
všichni ostatní to buď stihli nebo vesele čerpají 
dál. 
 
Celkem jsem na výrobnu vybrali cca 250 tis. 



Financování 

Předplacení je zvýhodněno 20% slevou z aktuálně 
platných cen. 
 
Byli bychom snesli o něco víc peněz, ale protože 
to nebylo úplně nutné, raději jsme další 
předplatitele nehledali. Báli jsme se abychom 
čerpání předplatitelů zvládli kapacitně. 



Financování 

Hlavní výhoda předplatného pro nás je, že část 
výrobků je prodaná ještě před tím, než je 
vyrobíme. Horší na tom je, že pak za tyto výrobky 
nám peníze chybí v cash-flow:-(( 
 
V loňském roce jsme výrobu zahajovali a ještě za 
provozu jsme museli dodělávat některé věci mimo 
vlastní místnost výrobny – proto jsme vyrobili 
pouze cca 4.000 balení zavařenin a sirupů. 
(předpokládaná výroba byla 10.000) 



Odbyt 



Odbyt 

Protože jak jsme hodně malá farma a trpíme 
odporem k zaměstnávání lidí, tak od začátku (viz i 
bedýnky) se zaměřujeme na prodej koncovému 
spotřebiteli a tím maximalizaci zisku z jednotky 
produkce. Samozřejmě to s sebou přináší nutnost 
vykonávání neprodukčních činností, ale to jsou 
zrovna činnosti, které se s malými dětmi lépe 
zvládnou... 



Odbyt 

Pro zeleninu tento přístup znamená balení 
bedýnek a pro zavařeniny to znamená komunikaci 
s předplatiteli (bedýnkáři a předplatitelé jsou z 
valné většiny překrývající se skupiny) a i pro ně a 
pro zjednodušení prodeje dalším lidem je jedním z 
kanálů e-shop. 
 
Náš e-shop je relativně jednoduchý a velmi levný. 
Vynechali jsme sofistikované platební brány, ale 
dali jsme si záležet na fotografiích:-) 



Odbyt 



Odbyt 



Odbyt 

Samozřejmě naše prodejní kanály zahrnují i zcela 
tradiční záležitosti jako jsou obchody (v našem 
případě specializované bioprodejny), nově hotely, 
občas jedeme i na trhy nebo farmářské slavnosti.  
 
Ale s trhy nemáme úplně nejlepší zkušenosti, 
protože tam mnohdy trochu zanikne jakou kvalitu 
nabízíme - např. že je to bio, zcela bez pektinu, 
bez kyselin a něco i bez cukru. 



Odbyt 

I pro tyto tradiční kanály používáme náš e-shop – 
a to několika způsoby – buď si nás 
majitelé/provozovatelé přímo najdou na internetu 
a hned vidí co nabízíme. 
 
Nebo si naši již zavedení zákazníci mohou přímo 
v e-shopu objednat a použít přidělený kód na 
jejich odpovídající slevu. Obchody mají slevu 
25%. Předplatitelé 20%. 



Odbyt 

Odmítli jsme dodávat do Slevomatu, protože tam 
nechceme být a protože chtějí moc peněz. 
 
Odmítli jsme dodávat do Billa do projektu 
regionálních potravin, protože se nám nelíbila 
smlouva a taky nastavení regionů je pro nás 
neschůdné a nechtěli jsme řešit čárové kódy. 
 
A hlavně si myslíme, že ani jedno prostě není 
místo pro naše jedinečné výrobky! 



Spolupráce 



Spolupráce 

Nejsme blbí a víme, že když odmítneme 
„profláknuté“ prodejní kanály, tak je musíme 
něčím nahradit. 
 
Naše úvahy se tedy ubírají jinými směry – kromě 
podpory našeho e-shopu, jsme se rozhodli 
konečně rozhýbat Svaz faremních zpracovatelů a 
vlastně založit jeho rostlinnou sekci. V rámci 
svazu máme několik cest: 



Spolupráce 
Za prvé – jednáme s několika výrobci bio kozích 
jogurtů o dodávání našich zavařenin a 
odlaďujeme receptury pro jejich specifické 
požadavky. 
 
Za druhé – chystáme společné jednorázové akce 
 
A ze třetí – intenzivně řešíme oddělení prostoru 
na pražských farmářských trzích, kde by členové 
SFZ prodávali své výrobky s jasným označením a 
společně (i s možností vzájemného střídání) 



Spolupráce 

Pro podporu a odlišení od všelijakých pofidérních 
prodejců je v procesu tvorby také logo Opravdu z 
farmy – garantováno Svazem faremních 
zpracovatelů. Nové webové stránky a stránky na 
facebooku mají podobný smysl. 
 
A za čtvrté – záležitost ještě v plenkách – 
zvažujeme výrobu snídaňových velikostí našich 
džemů pro menší (i faremní) penziony. 



Spolupráce 



Spolupráce 

Samozřejmě se také nebráníme spolupráci s 
reklamními agenturami nebo dalšími výrobci na 
kompletaci předvánočních dárkových balíčků. Na 
tomto prodejním kanálu bychom rádi v letošním 
roce zapracovali. 
 
Loni se to velmi osvědčilo ve spolupráci s Vinnými 
sklepy Kutná Hora (biovíno, sklenka a biodžem) 



Spolupráce 

A protože milujeme alternativní způsoby prodeje i 
existence, tak velmi uvažujeme o založení 
KPZetky na naše zavařeniny – jako náhradu za 
naše předplatitele na vybudování zpracovny. V 
naší představě by to bylo něco jako bedýnky 
zavařenin, vydávané jak by šla sezóna. 
 
I když je možné, že začneme rekonstruovat statek 
a budeme opět vybírat na zpracovnu, protože nám 
peníze za dům ve městě nebudou stačit:-( 



Komunikace 



Komunikace 

Zacílení na koncového zákazníka nás nutí chovat 
se jako maloobchod, tedy mimo jiné musíme si 
uvědomit, kdo je náš zákazník a jak s naším 
zákazníkem můžeme komunikovat. 
 
Nebavme se o reklamě, na to náš rozpočet 
nestačí a navíc nám většina reklamních 
prostředků přijde zastaralá nebo nefunkční. 



Komunikace 
Bavme se o tom, že se zákazníkem 
komunikujeme a snažíme se ho přimět, aby nás 
miloval, tj. sdílel naše hodnoty. Cílem není prodat 
mu naše výrobky, cílem je z něj udělat nadšeného 
„zastánce“. 
 
Z toho důvodu je nesmírně důležité naše hodnoty 
vytrvale komunikovat! Pokud se zákazník nedozví 
jaké hodnoty máme, tak si nás nemůže zamilovat. 
 
Pokud sami nevíme jaké hodnoty máme, tak je 
potřeba se nad tím hlouběji zamyslet. 



Komunikace 
 
Obecně můžeme říct, že náš zákazník je žena-
matka malých i o něco větších dětí, orientovaná 
na zdravou a bio výživu s panickou hrůzou z 
cukru:-)). Ne nutně, ale spíše vyššího vzdělání a 
ze střední třídy. 
 
Problém většiny firem je, že je vedou muži nad 50 
let a ti mívají z těchto žen panickou hrůzu:-) 
 
My naštěstí jednu takovou v týmu máme a tak se 
nám komunikační kanály hledají docela dobře. 



Komunikace 

Webové stránky 
 
Ty už dnes má skoro každý, ale víme opravdu 
proč je máme? 
 
Webové stránky nám slouží ke sdělení našeho 
poslání, našich hodnot, ideálně nic nevnucujeme, 
mluvíme o sobě, snažíme se zaujmout a 
budujeme pocit sounáležitosti a intimity.  



Komunikace 
Na webových stránkách je zásadní přehlednost, 
aktuálnost a přitažlivost. Na webových stránkách 
si můžeme dovolit mít delší texty, hodně fotek i 
dětičky apod. (tohle chlap nepochopí já vím). My 
tam třeba dávali fotky z rekonstrukce jak 
nekonečný seriál:-) 
 
Aktuálnost patří k nejzásadnějším – žádná 
placená SEO optimalizace vám neudělá stejně 
dobrou službu jako poctivě, pravidelně a často 
aktualizované webovky! 



Komunikace 



Komunikace 



Komunikace 
Na webové stránky by měl navazovat facebook 
(nebo google+, ideálně obojí) a to bez ohledu na 
to, zda ho osobně používáte nebo ne. 

 
Facebook slouží jako komunikační základna na 
blbosti, které nemá cenu dávat na webové 
stránky. Rychlé příspěvky s fotkami z nějaké akce. 
Takhle já třeba dávám fotku s příspěvkem z 
farmářských slavností ihned po jejich zahájení. 
 
Akce a slevy se na facebook dávají také báječně! 



Komunikace 
Nikoho asi nepřekvapí, že já dávám na facebook i 
recepty (na vaření i zavařování) a pozvánky na 
kurzy. 
 
Ale na recepty facebook rozhodně není ideální a 
budeme se vracet po pár letech, co jsem ho 
zrušila, ke blogu, tentokrát ho ale budeme mít 
integrovaný jako součást stránek na vlastní 
doméně. 
 
Navíc facebook je ideální místo pro získání zpětné 
vazby od příznivců! 



Komunikace 



Komunikace 

Ideální je samozřejmě svoje virtuálně komunikační 
aktivity provázat na vlastní účast na fórech, kde se 
vyskytuje cílová skupina (tj. agrobazar je sice fajn, 
ale pro nás beze smyslu). V našem případě je to 
třeba baby-cafe.cz, emimino.cz nebo i prodejní 
platformy třeba fler.cz. 
 
Ale přiznejme si to, kdo to má stíhat? Takže všeho 
s mírou... 



Komunikace 



Komunikace 



Komunikace 
Ale aby to nevypadalo, že se zaměřujeme pouze 
na virtuální komunikaci. Naopak se snažíme si 
udržovat opravdu osobní kontakt se zákazníky, 
předplatiteli i příznivci. Kromě již zmíněného 
vydávání bedýnek, kdy se snažíme s každým 
promluvit, se opravdu zaměřuji (ve spolupráci s 
různými dalšími organizacemi) na vedení kurzů 
zavařování, pečení kváskového chleba i vaření z 
divokých rostlin. 
 
A navíc se opravdu nejsem schopná přimět k 
dopsání knihy o zdravém zavařování. 



Komunikace 

Z hlediska komunikace i získávání zákazníků se 
mi kniha jeví jako nástroj opravdu vyšší úrovně.  
 
Knihou dávám najevo jak moc to myslím vážně, 
jak moc mě to baví a jak moc tomu rozumím. I 
když tomu tak vlastně není, tak celá kniha je 
nástrojem ohromné reklamy a prodejní síly. Pokud 
přijmeme konvenční představu o budování 
dobrého jména, pak kniha poskytuje opravdu 
solidní základ:-) 



Závěr 

Čas na větší diskusi TEĎ. 
 

Pokud by někoho zajímalo například jaké 
příspěvky dávat na facebook a kdy. Nebo jak 
zlepšit SEO webovek jenom změnami v kódu a 
uspořádání, tak něco o tom vím, ale nejsem 
expert. 
 
O KPZetkách bude mluvit Honza Valeška. 
Pokud by někdo chtěl vědět i Bille, Slevomatu 
apod. tak taky teď nebo kontakty má i Milan Kouřil 



Závěr 

Najdete nás na: 
 
www.ekostatek.cz 
www.eshop.ekostatek.cz 
 
www.facebook.com/ekostatek 
www.fler.cz/shop/ekostatek-vlkanec 
 
 
diana@ekostatek.cz 
 



Děkuji za pozornost 


