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Stručně o GOODIE
● Projekt GOODIE byl spuštěn v roce 2019, od té doby velmi rychle roste a vždy je v kladných ekonomických 

výsledcích.

● GOODIE působí v České republice, na Slovensku a začíná působit také v Polsku.

● Za rok 2019 (rok založení projektu) jsme odbavili 3 472 objednávek s obratem 2,9 mil. Kč (113,7 tis. EUR).

● Za rok 2020 jsme odbavili 34 326 objednávek s obratem 33,3 mil. Kč (1,3 mil. EUR).

● Za pouhou 1.polovinu roku 2021 jsme odbavili 33 909 objednávek s obratem 31,6 mil. Kč (1,24 mil. EUR).

● Veškeré produkty GOODIE přináší hodnotu pro celkové zdraví člověka, jsou etické, 100 % čisté a přírodní.

● Brand GOODIE má za cíl: budovat důvěryhodnou značku opřenou o odborné znalosti, dlouhodobé vztahy se 

zákazníkem, vytvářet kvalitní vlastní distribuci a vyvíjet unikátní a funkční produkty.

● Sami pečlivě vybíráme, vyvíjíme a testujeme naše výrobky podle přísných kritérií. Konkrétně přikládáme 

důležitost původu, způsobu pěstování, zpracování a výrobě surovin.

● Vyhrazujeme se proti konvenční průmyslové velkovýrobě, která degraduje přírodu a její potenciál. GOODIE 

přináší alternativu, jak o sebe a své okolí pečovat bez zbytečné zátěže a nežádoucích vedlejších účinků.
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● Svět je plný potravin a produktů pro zdraví, krásu a domácnost, které působí 

kvalitně, funkčně, udržitelně i zdravě, přesto je tomu často zcela jinak.

● Pochybné jsou především použité suroviny pocházející z průmyslem a chemií 

přetíženého zemědělství a výrobky deklarující matoucí informace o složení, 

funkčnosti a často také s nejasnou kvalitou a původem.

● Peníze za suroviny a produkty se mnohdy soustřeďují ve špatných oblastech.

● Velkým množstvím konvenčních a průmyslově zpracovaných produktů, lidé 

nevědomě škodí svému zdraví a poškozují své okolí.

● Velcí výrobci vsázejí na kvalitně zpracovaný marketing, důvěru a nevědomost 

spotřebitelů.

Problematika trhu:
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Výroba potravin a kosmetiky 
často zahrnuje mnoho 

nepřirozených chemikálií 
a přísad, které jsou nezdravé 
pro člověka a škodlivé pro 

životní prostředí.

1

2

3

Alergie, stav pokožky a 
osobní preference podněcují 
k tomu, že některé konvenční 
produkty nejsou přijatelné pro 

použití mnoha jednotlivci.
Spolehlivý přístup 

k přírodním, zdravým 
a ekologickým výrobkům 

může být obtížný.
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Řešení GOODIE - Good Karma Products
Good Karma Products (produkty s dobrou karmou) = produkty denní potřeby (potravin, 
doplňky stravy, kosmetiky, domácnost) které splňují:

• čisté přírodní složení

• 100 % kontrola nákupu surovin

• 100 % kontrola výroby

• zaručená vysoká kvalita a čerstvost surovin

• etický původ surovin

• funkční a profesionálně vyvinuté složení 

výrobků

• kompletní zákaznická podpora a informovanost

• složení ze surovin z veganských zdrojů nebo z 

kvalitních a eticky chovaných živočišných zdrojů

• bez zbytečných aditiv jako jsou ochucovadla, 

chemické konzervační látky, rafinovaný cukr, 

palmový tuk, umělá aromata a barviva

• bez látek škodících zdraví a přírodnímu prostředí

• ekologické a obnovitelné
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4 základní hodnoty naší společnosti

● Good Karma Products

● Nákup a kvalita surovin

● Složení a výroba produktů

● Znalosti a profesionalita

8



9



Trh

„Nedávné průzkumy opakovaně ukázaly, že až 65 % dotazovaných zákazníků preferuje nákup
 u značek prosazujících udržitelnost.“ (Harvard Business Review)

Velikost trhu s veganskými produkty byla v 
roce 2018 oceněna na 14,2 mld. USD a 
očekává se, že do roku 2026 dosáhne 31,4 
mld. USD.

Podle výzkumné studie byl globální trh 
s biopotravinami a nápoji v roce 2019 oceněn 
na 220,00 mld. USD. Dle předpokladu by do roku 
2026 měl dosáhnout 620,00 mld. USD.
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Dle předpovědi se  
globální hodnota pro 
přírodní a organickou 

kosmetiku a osobní 
péči do roku 2027 

zvýší o více než 35 %.
Statista 2021
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https://www.statista.com/statistics/673641/global-market-value-for-natural-cosmetics/
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Vize značky

GOODIE by se mělo do 5 let stát v Evropě místem, kde si kdokoliv odbaví celý nákup zodpovědných 

výrobků každodenní potřeby. Všichni se mohou kdykoliv a kdekoliv spolehnout na jejich původ, 

složení a zodpovědný vývoj.

GOODIE bude provázet celým dnem a bude vždy nablízku.

Nikdy neztratíme vášeň pro kvalitu, funkčnost, sdílení informací a udržitelnost naší činnosti a 

produktů.
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Naše služby

Na e-shopu máte možnost zakoupit přírodní produkty té nejvyšší kvality.

Prostřednictvím našeho blogu, který neustále aktualizujeme a doplňujeme o cenné informace, se 
dozvíte, jak produkty co nejefektivněji a nejlépe vybírat a používat ve formě receptů 
a článků.

Funguje zákaznická podpora k zodpovězení dotazů.

Realizujeme také velkoobchod.
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Konkurenční výhody

● Mnohaleté zkušenosti

Máme odborné znalosti a dovednosti z oblasti zdravého životního stylu, sportu, ekologie, 

obchodování a osvědčené zkušenosti z práce na předešlých úspěšných projektech.

● Vyvíjíme vlastní produkty

Nejsme přeprodejci. Naše produkty vyvíjíme – buďto na základě našich potřeb nebo        na 

základě potřeb našich zákazníků.
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Konkurenční výhody

● Plná kontrola

Jsme také u samotného výběru surovin a ovlivňujeme složení našich produktů. Víme, co se nám 

do produktů dostane, a za složení se tak můžeme zaručit.

● Široká škála produktů

Pokrýváme téměř každou denní rutinní činnost. Nespecializujeme se na jednu kategorii, ale 

snažíme se nabídnout celkově udržitelné řešení.
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Dosah a růst sociálních médií
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Reference zákazníků GOODIE
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Finanční prognóza

Hrubá čtvrtletní Burn-rate 2,138,000 Kč

Čistá čtvrtletní Burn-rate -8,208,000 Kč

Čtvrtletní tempo růstu 20%

Složené roční tempo růstu 
(CAGR)

49%

* (Pro období 01/2021 – 12/2024)
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Celkový obrat
2019 Q1          6 174,60 Kč  2 917 432,43 Kč

Q2      210 328,20 Kč

Q3   1 019 509,34 Kč

Q4   1 681 420,29 Kč

2020 Q1   4 240 157,91 Kč 33 311 150,76 Kč

Q2   6 030 617,66 Kč

Q3   9 726 265,56 Kč

Q4 13 314 109,63 Kč

2021 Q1 14 852 060,53 Kč 31 591 947,80 Kč

Q2 16 739 887,27 Kč
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Návštěvnost webu
2020/01-12 559 441

2021/01-06 720 880
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Dluhopisy ve zkratce

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 20.000,- Kč

Povaha Dluhopisů: Listinné cenné papíry na řad

Datum emise: 01.11.2021

Výnos: Pevná sazba 11 % ročně  (úrok vyplácen 1x za 3 měsíce)

Doba úpisu: 2 roky
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Využití investice

● Nákup nových strojů

● Rozšíření kosmetické výroby

● Otevření výdejní prodejny

● Vstup na zahraniční trh 

● Rozšíření skladu

● Zkvalitnění informací 

● 100% recyklovatelné obaly
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Nákup nových strojů

Efektivnější a kvalitnější výroba - díky výkonnějším strojům a použití modernější 

technologie zvládneme lépe řídit a kontrolovat kvalitu výrobků. U již existujících výrobků 

snížíme průměrné náklady na výrobu o 4 - 12 %.
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Rozšíření kosmetické výroby

Pořízením nových strojů budeme moci vyrábět nové řady kosmetických výrobků. Několik 

složek na výrobu kosmetiky, které nyní musíme nakupovat přes vybrané dodavatele, 

budeme moci vyrábět sami, čímž opět dosáhneme snížení nákladů      a plné kontroly 

nad kvalitou produktů.
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Otevření výdejní prodejny

Plánujeme otevření výdejního místa spojeného s prodejnou, kde se zákazník může 

seznámit s veškerým sortimentem a také ho vyzkoušet. Daná pobočka by poté sloužila i 

jakožto sklad pro okamžitý rozvoz nákupů v dané lokalitě (první taková prodejna je 

plánovaná v Praze).
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Vstup na zahraniční trh 

Chystáme lokalizace eshopu do jiných jazykových variant a zasílání produktů      na 

zahraniční trhy. Budeme investovat do navýšení skladových zásob a dalšího rozšiřování 

eshopu za hranice ČR. 

Expanze v r. 2021 na polský trh nám umožní jednodušší vstupy na další plánované trhy 

(Maďarsko, Rumunsko, Německo).
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Rozšíření skladu

Otevření nově zrekonstruované části skladu nám umožní zvýšit zásoby zboží        a 

zavést chladnou část pro prodloužení trvanlivosti a kvality surovin i produktů přirozeným 

způsobem. 
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Zkvalitnění informací 

Cílem pro rok 2022 je mimo jiné také zkvalitnění poskytovaných informací           o 

produktech a nákupech surovin, rozšíření zákaznické podpory a spuštění vlastní odborné 

poradny.
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100% recyklovatelné obaly

Nákup ve velkém množství nám umožní pořízení obalů dle našich představ a bez 

omezení nabídky pro malé odběratele. Veškeré obaly by od roku 2022 měly být 

kompostovatelné nebo z recyklátů.
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Pojďte společně budovat vizi kvality, udržitelnosti a šťastnější a zelenější 
budoucnosti pro nás i naší planetu! 

Zhodnoťte své finance ve společnosti s dobrou myšlenkou.
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„Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda.“ — Hippokratés.
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