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Inovácia ako nástroj
dlhodobej perspektívy
firmy
„Človek nemôže v jednej oblasti života jednať správne a v inej
nie. Život je nedeliteľný celok.“
Mahátmá Gándhí
Najlepšie a najvýznamnejšie inovácie vznikli v čase krízy
Len niekoľkokrát za život máme možnosť byť súčasťou niečoho
veľkého, iného, zaujímavého. Niekomu sa to podarí raz za život,
niekomu dva krát a niekomu bohužiaľ nikdy. Spoločnosť IPA
Slovakia sa zúčastnila inovačného projektu v spoločnosti FOSFA
Břeclav. Fosfa patrí medzi najvýznamnejších výrobcov pracích
a čistiacich prostriedkov v strednej Európe. Filozofia tejto spoločnosti je orientovaná hlavne na harmóniu medzi človekom
a prírodou. Pred 2 rokmi pristúpili k najdôležitejšiemu rozhodnutiu v ich novodobej histórií a to vyrábať produkt s hlbokým
rešpektom k prírode.
V roku 2009 bol zahájený inovačný projekt, ktorého cieľom bolo
uviesť na trh plne ekologické pracie prostriedky (detergenty –
prášky a gély), ktoré svojou účinnosťou budú môcť konkurovať
najkvalitnejším prostriedkom na trhu. Na začiatku projektu
stála vízia firmy: „Stát se nejvýznamnějším dodavatelem v oblasti privátních značek detergentů ve střední a východní Evropě
se zaměřením na ECO-produkty“. Aby sa naplnila táto vízia
začala spolupráca so spoločnosťou Fosfa na vývoji nového ekologického pracieho prostriedku nazvaného Feel Eco. Je to nová
rada ekologických pracích práškov a gélov na farebné a biele
prádlo.
V tomto príspevku je popísaný inovačný projekt a metodika, na
základe, ktorej bol riešený. Kroky inovačného projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

analýza potenciálu možných trhov
analýza konkurencie
definovanie hodnoty pre zákazníka
vývoj produktu
vývoj obalu
analýza a eliminácia rizík
testovanie produktu
predstavenie produktu verejnosti

Najznámejším konkurentom je nemenovaná belgická firma,
ktorá predáva svoje výrobky aj na slovenskom a českom trhu.
Práve pri analýze konkurencie bolo zistené protirečenie – ekologické pracie prášky sú ekologické ku životnému prostrediu,
ale neperú. Feel Eco však nemá byť len ekologický prací prostriedok šetrný k životnému prostrediu, ale jeho účinnosť
musí byť o 20 % vyššia ako u najznámejšieho výrobcu ekologických pracích prostriedkov.
Definovanie hodnoty pre zákazníka
Pri inovačnom projekte je dôležité nájsť hodnotu pre zákazníka,
ktorú bude akceptovať a bude dôvodom, pre ktorý sa po prvom
použití výrobku bude vracať znova a znova. Inovačný tím definoval pridanú hodnotu pre zákazníka ako Feel Eco – 5 E´s.
1.
2.
3.
4.
5.

Filozofia a vývoj produktu
Víziou tohto projektu nebolo len zamerať sa na ekologickú
receptúru produktu, ale tiež na obal a distribúciu, ktoré budú
v harmónií s prírodou.
Receptúra výrobku bola podrobená náročným interným testom a po úspechu v interných laboratóriách sa tieto testy zopakovali aj v externých podmienkach. Na základe úspešnosti
testov Feel Eco získalo eko značku európskej únie. Eko značka je
zárukou ohľaduplnosť k prírode (ekoznačka EU „The flower“).
Čo rozumieme pod pojmom „v harmónií s prírodou“ v celom
životnom cykle? (obr. č. 1)
•
•

Ako sa vyvíjal nový ekologický prací prostriedok?
•
Analýza potenciálu trhov a konkurencie
Začiatok projektu bol zameraný na analýzu potenciálu trhov
a potenciál konkurencie. Iba ten kto pozná dokonale konkurenciu, dokáže vyhrať boj o zákazníka. Výstupom z analýzy bolo,
že konkurencia vyrába výrobky v rôznych segmentoch (top
kvalita, stredná kvalita a low kvalitou).

Efficiency (účinnosť)
Ecology (ekologickosť)
Economics (ekonomika)
Ethics (etickosť)
Emotions (emócie).

•

•

Suroviny, z ktorých je vyrábaný výrobok sú ekologické rastlinného pôvodu (z obnoviteľných zdrojov)
Materiál fľaše je HDPE (lineárny polyetylén), etiketa je
z plastu a preto sa dá recyklovať naraz (fľaša aj etiketa).
Krabica pre prací prostriedok je zo 100 % recyklovateľného
papiera
Distribúcia spĺňa podmienky „neprevážať vzduch“ a maximálne využiť kapacitu paliet, na ktorých sa bude distribuovať k zákazníkovi.
Spôsob použitia pracieho prostriedku je už pri nízkych
teplotách (30°), čím sa šetria zdroje ako je voda a elektrická
energia
Ekologickým spôsobom vyvinutý (nepoužité škodlivé látky,
netestované na zvieratách)

Obr. 1. Životný cyklus Feel Eco
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Kvalita: Eco prací prášok dosahuje 100% účinnosť prania
Náklady na spotrebu prášku: Až o 20% menšia spotreba Feel Eco prášku
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Náklady na vodu a elektro: Až o 20% nižšie náklady na jedno pranie
s Feel Eco práškom oproti bežnému prášku
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Obal produktu

Analýza rizík pre projekt

Obal Feel Eco zosobňuje celú filozofiu. Už len pohľad na obal
gélu – zelené listy a kruhy evokuje životný cyklus (nikdy nekončiaci a stále sa opakujúci). Tvar fľašky zvýrazňuje vzájomnosť,
a to tým, že časť kruhu jednej fľaši doplňuje až druhá fľaša,
ktorá stojí vedľa a tú zasa dopĺňa ďalšia a ďalšia (obr. č. 2).
Podobne ako je to u ľudí – jeden doplňuje druhého a tak
môžeme tvoriť celok. Zväčšená štruktúra listu je snahou o poznanie, preniknutie do podstaty niečoho z prírody, čo je pekné,
čo všetci poznáme a máme radi.

Po finalizácii výrobku bolo potrebné verifikovať možné riziká,
ktoré ešte môžu nastať a ohroziť úspešnosť Feel Eco. Pre analýzu a elimináciu rizík bola využitá metodika FMEA (obr. č. 3).

Obr. 2. Zelené listy a kruhy evokujú nikdy nekončiaci
a stále sa opakujúci cyklus

V prvom rade boli popísané všetky procesy naprieč celou
firmou. Ku každému procesu sa s tímom definovali riziká, ktorá
môžu vzniknúť. Podľa metodiky FMEA sa ohodnotili pravdepodobnosť výskytu chyby, význam chyby pre zákazníka a pravdepodobnosť odhalenia chyby, škálou od 1 po 10. Súčinom týchto
ukazovateľov bola vypočítaná miera rizika. Pre kritické procesy
boli definované nápravné opatrenia, ktoré mali slúžiť na elimináciu možných rizík a tiež zodpovednú osobu pre zabezpečenie
ich realizácie.
Testovanie výrobku zákazníkmi v Českej a Slovenskej republike a oficiálne predstavenie Feel Eco verejnosti
Na začiatku roku 2010 po finalizácií receptúry a obalu prišiel rad
na reálnom otestovaní zákazníkom. Skupinu 300 zákazníkov
dostala produkt (prášok aj gél na farebné i biele prádlo) na
otestovanie a poskytnutie spätnej väzby. Výsledky analýzy
dokázali, že až 97 % opýtaných by privítalo ekologické pracie
prostriedky, keď bude ich účinnosť porovnateľná s doteraz
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Obr. 4. Obrovský záujem ľudí na EcoWorld v Prahe o Feel Eco
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Obr. 5. Víťaz súťaže obal roku 2010

Záver
Tím Feel Eco začal „žať“ úspechy svojej práce v júni 2010
získaním ocenenia obal roku 2010 v kategórií Spotrebiteľský
obal a to pre krabicu na prášok aj pre fľašu na gél (obr. č. 5).
Porota ocenila netradičný design, ekologickú šetrnosť k životnému prostrediu, 100 % recyklovateľnosť oboch obalov a podtrhla tiež význam certifikátu Ekoznačky EÚ. Práve produkt
Feel Eco bol jediný z rady ekologických pracích prostriedkov
v Českej republike, ktoré toto prestížne ocenenie môže využívať
aj na svojich obaloch.
používanými za prijateľnú cenu. Práve toto zistenie nás utvrdilo
v tom, že cesta, ktorú sme si vybrali je správna. Na radu prišlo
prvé oficiálne predstavenie produktu širokej verejnosti. Práve
tento dôležitý krok bol realizovaný na veľtrhu ECOWORLD
v Prahe (apríl 2010) (obr. č. 4) a na Bio summite v Prahe (apríl
2010), kde sa predstavil výrobok odbornej verejnosti.

V druhej polovici roku 2010 sa sen stal skutočnosťou a Feel Eco
je dostupné pre verejnosť na e-shope (www.feeleco.com), kde
je možné si ho objednať a taktiež v podnikovej predajni,
v Makro CZ a Metro SK. To však nie je koniec, práve naopak, je to
len začiatok dlhej cesty Feel Eco do sveta, na svetové trhy.

Feel good, feel eco

