Případová studie společnosti

BOTTLING PRINTING s.r.o.
Hlavní oblast podnikání
Společnost BOTTLING PRINTING s.r.o. nabízí potiskovací technologie, jako jsou jednotlivé tiskárny, ale i
komplexní řešení identifikace a značení výrobků. K těmto zařízením nabízí firma prodej a dodávky
spotřebních materiálů, jejichž minimální zásobu drží na skladě, aby uspokojila veškeré požadavky
zákazníků. Společnost se dále zabývá výrobou elektronických součástí pro výše uvedená zařízení a
poskytuje zákazníkům plný servis.
Firma v současnosti vyrábí, kromě jiného, také příslušenství k potiskovacím technologiím. Jedná se
zejména o automatické manipulátory, které umožňují pohyb potiskovací hlavy a během tohoto pohybu se
tiskne požadovaná informace na výrobek. Dalším produktem společnosti BOTTLING PRINTING s.r.o. jsou
dopravníky výrobků nebo složitější uchopovací zařízení, které umožňuje polohování a orientaci výrobku tak,
aby bylo možné účelně aplikovat potisk. Veškeré výrobky jsou příslušenstvím k tiskárnám, které firma
dodává na český trh. Každý výrobek je unikátní, protože se vyrábí dle požadavků zákazníka a jeho výrobní
linky. Samozřejmostí výrobního programu je záruční a pozáruční servis.

Motivy k realizaci projektů
Firma chtěla posílit vlastní pozice, zvýšit export nebo zavést export ve vybraných zahraničních trzích
speciálními potiskovacími technologiemi do teritorií, které se jeví jako dlouhodobě perspektivní. Konkrétně
se jedná o Slovensko a Rumunsko. Na Slovensku byla velmi dobrá perspektiva zvýšení objemu exportu,
neboť na Slovensku se např. zvyšoval podíl automobilového průmyslu, který je jedním z cílových sektorů
exportu. V Rumunsku byl třeba provést marketingový průzkum, ale na základě znalostí, se tento trh jevil
jako perspektivní z důvodu zvyšování kapacit potravinářského průmyslu. Nové země se vstupem do EU
postupně modernizují potravinářské podniky a jejich provoz harmonizují s předpisy EU, mimo jiné i v oblasti
balení a značení výrobků.

Průběh realizace
Projekt byl zahájen v květnu roku 2007 a ukončen byl v listopadu stejného roku.
Během této doby jsme se zúčastnili 4 veletrhů (2 na Slovensku a 2 v Rumunsku), vytvořili nové webové
stránky v ANJ, RO a SK. Také jsme vytiskli propagační materiály v jazykových mutací ANJ, RO a SK a
rovněž vyrobili reklamní předměty.

Financování projektu
Název projektu

Prezentace značky
BOTTLING PRINTING v
zahraničí

Program

Marketing

Celkové
náklady na
projekt

Způsobilé
výdaje

1 025 066 Kč

850 746 Kč

Celk. výše
dotace

Délka trvání
projektu

425 373Kč

7 měs

projektu
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Přínosy projektu
Tento projekt pomohl naší firmě kvalitněji se prezentovat na veletrzích v zahraničí. Dotace pomohla
zúčastnit se v každé zemi dvou veletrhů, na Slovensku i v Rumunsku.
Firmě se podařilo úspěšně expandovat na rumunský trh. V současné době se nám podařilo získat
významné zákazníky na tomto trhu.
Na slovenském trhu jsme si vylepšili pozici a navýšili jsme zde prodej o 10%.
Kdybychom to měli shrnout, dotace nám pomohli více investovat do marketingových aktivit v těchto zemích
a tím se více zviditelnit v zahraničí.

Zapojení regionální kanceláře
Velmi aktivně jsme spolupracovali s regionální kanceláří v Brně, hlavně při podávání žádosti o platbu a
vyřizování připomínek, které byli ze strany manažera projektu z Prahy.
Díky jejich doporučení a připomínkám se nám podařilo vyřídit v co nejkratším časovém horizontu žádost o
platbu a zaslání dotace na účet.
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