
Povzetek poslovnega načrta »Zdravilomat« 

Izdelave poslovnega načrta smo se lotili Klemen Kovič, Erik Rihter, Dejan Arcet in Tilen Osojnik. Ideja 

za ZDRAVILOMAT se je začela razvijati predvsem zaradi pogostih nepredvidenih težav, predvsem 

prehladov, za katere nismo imeli na voljo zdravil, najbližja lekarna pa je bila zaprta. Odločili smo se 

samo za prodajo zdravil brez recepta, saj še trenutno nimamo dovolj velike kapacitete avtomata in 

tudi zakon nam to preprečuje. ZDRAVILOMAT je naziv za avtomat, s katerim lahko kupimo zdravila, 

prav tako pa je naziv našega poslovnega načrta. Podjetje KORIAROS sodi v terciarni sektor; gre za 

družbo z omejeno odgovornostjo. Naša vizija je večnacionalno podjetje, ki se uspešno spopada z 

notranjimi (stroški, nezadovoljstvo zaposlenih,…) in zunanjimi težavami (nezadovoljstvo kupcev, 

težave z dobavitelji).  Cilji pa so: prevlada na slovenskem trgu, zadovoljni kupci in širitev po 

evropskem trgu. 

Naši kupci so predvsem ljudje, ki živijo daleč od lekarn, upokojenci in tisti, ki jih zanima nakup zdravil 

na nov način. Dobavitelji bodo podjetja, ki proizvajajo preverjena zdravila in podjetja, ki se ukvarjajo s 

proizvodnjo avtomatov. ZDRAVILOMAT bo narejen po meri tako, da bo zadovoljil pogoje za shrambo 

in prodajo zdravil. Podpiramo domače proizvajalce, zato bomo prodajali njihove proizvode. Ker je 

naša ideja na slovenskih tleh trenutno edinstvena smo s temeljito raziskavo ugotovili, da za naš 

izdelek ne bi bilo konkurence. Ob izdelovanju poslovnega načrta smo si pomagali z anketo, ki nam je 

podala informacije, ali bi ljudje uporabljali ZDRAVILOMAT. Anketo smo sestavili preko spletnega 

programa za izdelavo anket. Uvozili smo jo v Facebook, odprto javnosti, nato pa jo po 24 urah zaprli. 

Kupcem bomo nudili hitro dostopna in cenejša zdravila. S pomočjo tržnih raziskav in skrbnim 

spremljanjem prodaje, bomo za vsak kraj posebej pripravili ponudbo zdravil v vsakem avtomatu. 

Začetni kapital bomo pridobili s pomočjo poslovnih angelov, če pa bo prodaja  obetavna, pa bomo 

najeli kredit za nadaljnje širjenje podjetja. Poskrbeli bomo tudi za ostarele in invalidne prebivalce. 

Avtomati se bodo nahajali na mestih, kjer je: veliko upokojencev, enostavno dostopen teren za 

invalide ter malo lekarn. Kupce bomo na svoje storitve opozorili s pomočjo oglaševanja. Oglaševali 

bomo s pomočjo jumbo plakatov, majic, radijskih in televizijskih oglasov, najbolj pa se bo oglaševal 

avtomat sam, saj bo pritegnil radovedne ljudi. Oglaševanje bo potekalo tudi preko spleta. Naše 

napovedi za prihodnost so optimistične, saj bomo edini v Sloveniji, ki se bomo ukvarjali s takšnim 

načinom prodaje zato smo prepričani, da nam bodo kupci zaupali in redno koristili ZDRAVILOMAT. 

Način in uporaba bo hitra in enostavna, tudi cenovno bomo ugodni. Pripravili smo tudi finančni načrt 

(načrt nabave, prodaje, prodajne in nabavne cene, stroški za plače,…). V prvem letu bo podjetje 

poslovalo z izgubo, zato bodo potrebne spremembe v poslovanju ali načinu prodajanja zdravil. Velika 

obremenitev za prvo leto je bila priprava in nakup samih avtomatov, za katere se bodo skozi leta 

nabirali le stroški za oskrbo in popravila.  

Naša pričakovanja so, da bomo s pomočjo poslovnega načrta prepričali pomembne osebe, da nas 

financirajo in nam s tem omogočijo zagon podjetja. Zagotovo bi lahko naš poslovni načrt v 

prihodnosti uspel; šlo bi za nekaj novega na farmacevtskem trgu in morda bi lahko prav s svojim 

drugačnim pristopom naredili revolucijo na trgu zdravil, ki so v današnjem svetu vedno bolj 

pomembna. 

 

 


