
Zvyšovanie návštevnosti a 
tržieb salaša Papradno

-Bačova karta-



Salaš Papradno – Koliba 





Naše ciele

� Zvyšovanie návštevnosti
� Dosahovanie väčších ziskov
� Zapôsobenie na návštevníkov

Minimálne náklady
(program PVCR 3.ročník Obchodná akadémia Považská Bystrica)                     



Naše prostriedky 

� Bačova karta
� Bačova večera
� Donáška jedla 
� Ambulantný predaj z auta 
� Sezóne akcie 
� Ostatné ...



Bačova večera
� „Večera strávená v atmosfére prírody pri 

folklórnej muzike a dobrom jedle.“
� Pre pracovné kolektívy (team building) a 

skupiny. 
� Animácie: 

- bačov súboj 
- preťahovanie lanom
- vyberanie jabĺk
- súboj na klade
- streľba z luku (praku)



Donáška jedla 

� 2 x denne
- obed     tel. (08:00 – 11:00)
- večera  tel. (13:00 – 16:00)

Donáškové vozidlo dopraví všetky 
objednávky po čo najkratšej trase na 
jedno otočenie a v každej objednávke 
bude brožúrka o salaši. 



Ambulantný predaj z auta

� Posádka by síce predávala výrobky a 
zvyšovala zisk podniku, ale hlavný účel by 
bola prezentácia salaša, priblíženie jeho 
programu a možnosti verejnosti. 



Bačova karta

� Držiteľ si zbiera kredity, ktoré si môže 
neskôr zameniť za zľavu, ktorá mu náleží.
� Aktivácia : Pri nákupe tovarov a služieb 

nad 20€ dostane zákazník svoju vlastnú 
kartu. 
� Princíp fungovania karty: 

papierová karta s kupónmi



Vzhľad karty
� Veľkosť približne A6
Vzory kariet ponúka salaš (pozadia  a pod.)



Získavanie kreditov

� Získavanie kreditov je možné pri 
súťažiach, návštevách, nákupy

Registračný Registračný 
poplatok

(20€)
Vstupné

Príjmy z 
predaja

Výnosy



Ostatné

� Propagácia salašu na sociálnych sieťach a 
webových stránkach.
� Vyhliadkové jazdy na koni.
� Vytváranie vlastných programov salašom.
� Prezentácie na školách + branné cvičenia 

v priestoroch salaša.
� Prezentácia pracovných postupov na salaši 

pre základné školy.



Príklad
� 4-členná rodina sa chystá na víkend navštíviť 

salaš (2 noci) : 
dedko Janko, mama Zuzana, dve deti Peťko a 
Riško a ich pes Lojzo 

� Plány na víkend
Ubytovanie na salaši
Raňajky + obed + večera
Prehliadka salaša a okolia
Jazda na koňoch
Kúpa suvenírov 



Ubytovanie

Dospelí
Dieťa

Dôchodca
nad 60 r. Pes

do 15 r. do 3 r.

15 €/noc 10 €/noc zdarma 10€/noc 5€/noc



Aktivity

� Stravovanie
Raňajky + obed + večera = 12€/deň

� Prehliadka salaša
Pešia prehliadka so sprievodcom 3€/osoba
Prehliadka salaša z konského chrbta 10€/osoba

� Nákup suvenírov
Podľa ponuky



Vyúčtovanie
Aktivity Janko Zuzka Peťko Riško Kyra

Ubytovanie 20 30 20 20 10

Stravovanie 20 24 24 24 -

Prehliadka pešia 3 3 3 3 -

Prehliadka na koňoch 10 10 10 10 -

Suveníry 2 5 10 10 -

Spolu 55 72 67 67 10

Celková suma víkendu : 274€
Ak by bol platiteľ vlastníkom Bačovej karty, získa za každých 10 € 1kredit. 
V tomto prípade by to bolo 27 kreditov.



Možnosť využitia kreditov Bačovej 
karty
� Zľava pri vstupe
� Zľava na stravovaní 
� Darček 
� Vecná cena (notebook)
� ...

určitý počet kreditov = určitá zľava
Získavanie kreditov a ich čerpanie je na 
rozhodnutí každého držiteľa.



Ďakujeme za pozornosť!

Peter Rosík, 3.B
Richard Gežo, 3.A


