
 

          Projekt Nikk 
Nikk je naše smyšlená společnost, náš cílový projekt, který jsme dostali za úkol vytvořit na 

stáži v Anglii. Cílem bylo vymyslet výrobek a pomocí firmy zaujmout sponzory. Výborná 

zkušenost. Bylo velmi zajímavé poslouchat marketingové zkušenosti v praxi od někoho, kdo 

se tím živí, a jelikož to vše bylo v angličtině, 

nabíralo to nový level. 

 

Co je naším produktem? Tak tohle je 

náš finální produkt. Řeknete si normální svítící 

boty, jenže nejsou tak obyčejné. Tyhle boty jsme 

navrhli tak, aby svítily pomocí čipu do rytmu 

hudby. Takže čekáte na drop, boty počkají s Vámi 

a pak to pořádně rozjedou. Proto jsme je nazvali 

party shoes, protože na místní party budete 

jedineční. Nejen na akce, ale i k využití ve sportu. 

Taneční skupiny jednoduše můžou získat výhodu. 

Lépe zaujmout porotu. 

 

Přemýšlet jsme museli úplně nad vším. Od cílové skupiny po zařízení výroby. Ze začátku to 

znělo jako 



zábava a jednoduchá práce, máme přece internet. Ale zjistit, která firma by byla schopná to 

vyrobit, za kolik a jak to dostat k nám, bylo dosti náročné. Propagace, zisk, ztráty, veškeré 

financování a to vše v angličtině dalo opravdu, ale opravdu zabrat. Tři týdny se nám ze 

začátku zdály jako opravdu dlouhá doba. Na konci to bylo skoro i málo, byť jen vymyslet ten 

správný nápad nám trvalo týden. 

Nedostatek informací nebyl ale ten zásadní problém. Klíčovým problémem byla skupina lidí, 

kteří se dostatečně neznají a musí spolupracovat. I tímhle se prohloubila zkušenost, jak vést 

tým a jak lidi motivovat. 

Na konci třítýdenní „praxe“ jsme náš konečný výtvor - naši firmu museli představit 

„potencionálním sponzorům“, které představovali zaměstnanci Tellus školy. 

A tohle je náš dream team! 

David –         Christina 

Managing Director       Human resources director 

Sára         Michaela   
Technical-managerial engineer     Financial Director 

Dominica        Nikol 
IT director        Marketing manager 

 

Tato zkušenost nám přinesla opravdu hodně nových poznatků a vědomostí z našeho oboru. 

Navíc to pro nás byl obrovský zážitek. Začátky byly krušné a vůbec ne jednoduché, ale 

podařilo se nám dát vše dohromady a vynést na papír prosperující firmu. I když jen teoreticky. 



 Vypracoval:  David Žák 

      


