
Nakupujte efektívne. Šetrite aktívne.



Pred dvadsiatimi rokmi som si kúpil svoje prvé auto. 

Bol som nadšený, ale sníval som o autorádiu s veľkým 

dotykovým displejom a navigáciou. Tento špás stál však 

v tých časoch takmer viac ako samotné auto. Začal som 

preto hľadať spôsoby, ako si splniť svoj sen bez toho, 

aby som musel svoje auto predať.

Na vlastné prekvapenie som zistil, že mám celé more 

možností. Dokonca ani európsky trh nestačí. Zaujímavé 

ponuky som našiel v krajinách Ďalekého východu. Na-

študoval som si dovozné predpisy a obmedzenia, oslovil 

som dodávateľov a onedlho som už zapájal autorádio 

na palubovú dosku. 

A vtedy prišiel zlom; začali ma oslovovať cudzí ľu-

dia na parkoviskách. Zaujímalo ich moje autorádio, ku 

ktorému sa neskôr pridali hračky, stavebné materiály, 

traktory, výrobné stroje, obaly a množstvo iných zau-

jímavých projektov. 

Od roku 2005 sme v spoločnosti Invelt spoznali množ-

stvo slovenských fi riem, ktorým sa nedarí dosiahnuť 

plánovaný zisk. Strácajú fi nancie nákupom drahých su-

rovín, výrobou pomocou zastaraných alebo neúčinných 

strojov, alebo preceňujú kvalitu produktov či kompo-

nentov na úkor ich vysokej nákupnej ceny. Tieto skú-

senosti nám pomohli vybudovať systém opatrení, kto-

rým sme našim klientom pomohli ušetriť dodnes už 

niekoľko stotisíc eur. 

To najcennejšie z našich skúsenosti sme pretavili 

do balíka služieb Efectis, ktorý vám v dnešnom hyper-

konkurenčnom prostredí pomôže ľahšie dosiahnuť vaše 

ciele. A možno ich aj prekonať. 

To, že držíte v rukách túto brožúru, je možno náhoda. 

Teraz jej stačí len trochu pomôcť.

Ing. Michal Malík

Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Invelt

Veríte v náhodu?

Innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng.ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg  Michaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal lllllll l llllllllllllll Malík
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Čo je Efectis? 

Efectis je balík služieb, ktorého cieľom je zefektívnenie 

vášho nákupu alebo výroby. Vyhľadávame pre vás výhodné 

nákupné príležitosti najmä na Ďalekom východe. Obchod 

v Ázii, to je more možností, v ktorých však čaká množstvo nástrah.

V rámci balíka Efectis máme vypracované overené postupy, 

ktorými zabezpečíme úspešný výsledok obchodu

bez nečakaných komplikácií a so všetkými náležitosťami. 

Balík Efectis je variabilný. Zostavujeme ho vždy

na mieru, podľa vašich individuálnych potrieb. 

Prečítajte si na ďalších stranách, ako prebieha 

spolupráca a aké príležitosti na vás čakajú s Efectis.

70 percent svetovej elektroniky
pochádza z Ďalekého východu.
Zdroj: The Economist
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Hotové produkty

alebo komponenty

na mieru.

Výrobné prostriedky 

(stroje, nástroje,

zariadenia).

Výrobný a spotrebný 

materiál (obaly, 

suroviny, náplne).

Nápady na úsporu 

nákladov, rozšírenie 

obchodu alebo 

podporu predaja.

Na svete neexistujú dve identické spoločnosti.

Cieľ má však každá rovnaký – generovať zisk. Ani vaša fi rma nie je výnimkou.

Invelt už 15 rokov pomáha majiteľom fi riem zefektívniť biznis a zvýšiť ziskovosť. 

Všetky skúsenosti sme vložili do služby Efectis, ktorá sa prioritne venuje týmto oblastiam:

V ktorých oblastiach prináša Efectis najväčšie úspory?▶



Na začiatku detailne analyzujeme vaše potreby a navrhujeme ďalší postup.

Počas spolupráce komunikujete vždy so skúseným projektovým manažérom Invelt,

ktorý je vám neustále k dispozícii ako váš partner a poradca.

Vyberáme pre vás overených dodávateľov predovšetkým z Ázie. Garantujeme 

dôveryhodnosť každého ázijského partnera, preto sa zaručujeme za spoľahlivosť dodávky. 

Preberáme zodpovednosť za vstupnú dokumentáciu (napr. kontrolu platnosti certifi kátov),

poistenie tovaru, logistiku, uvoľňovanie fi nančných tokov aj colné náležitosti.

Samozrejmosťou je vaša stopercentná informovanosť. 

Počas celého obchodu ste v obraze o všetkých dôležitých 

termínoch a prípadných zmenách. 

Ázia je fabrikou sveta.
Uskutočňuje sa tu viac

ako polovica svetovej výroby.
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Zdroj: The Economist

Vedeli ste, že...?



Klient
Zadáte presné

požiadavky na tovar 

(množstvo, veľkosti, 

kvalita, cena)

 Invelt
• Preskúmame možnosti trhu
• Overíme a vypracujeme
 ponuky od viacerých
 dodávateľov

 Invelt
• Overíme certifi káty
 výrobcu a dovozné
 obmedzenia

Invelt
• Analyzujeme

vaše potreby

• Navrhneme

riešenie

 Klient
• Vyjadríte sa 

k ponuke 
 a vyberiete si
 dodávateľa

 Invelt
• Dáme vyrobiť
 vzorky a doručíme 

 ich na kontrolu

 Klient
• Rozhodnete 
 o fi nálnom 
 dodávateľovi
• Uhradíte zálohu

 Invelt
• Náš inšpektor vykoná priamo
 u dodávateľa hĺbkovú kontrolu

• Spustíme výrobu 

 Klient
• Uhradíte zostávajúcu sumu

 Klient
• Skontrolujete dodaný tovar

 Invelt
• Supervízujeme dokumenty
 a doručenie tovaru do Európy
• Prepravíme tovar do SR a postaráme 
 sa o bezproblémové preclenie
• Dodáme tovar do skladu klienta Invelt

• Staráme sa o vás

aj po realizácii

 zákazky a poskytneme

vám komplexný

popredajný servis

Ako prebieha projekt Efectis? 
Napríklad si predstavte, že u nás chcete dodávať detské

elektrické štvorkolky pre veľkú obchodnú sieť. Rozhodli 

ste sa zistiť, či môžete svoj tovar dodávať lacnejšie, 

ale v zodpovedajúcej kvalite. Spolupráca s Invelt bude

vo vašom prípade prebiehať takto: 
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Ak ešte

nemáte

konkrétnu

predstavu

Ak máte

konkrétnu

predstavu



Ako garantujete KVALITU tovaru, ak jeho výroba prebieha tisícky kilometrov od zákazníka? 

INVELT má v Ázii dlhodobé kontakty s dodávateľmi, ktorí vedia, že nejde o jednorazový obchod. Preto dbajú na 

spokojnosť zákazníka. Nespoliehame sa však iba na dobré vzťahy. Kvalitu overujeme priamo na mieste. V Ázii 

máme vlastných inšpektorov, ktorí tovar skontrolujú priamo u dodávateľa ešte pred zaplatením poslednej 

zálohy za tovar.

Ako sa staráte o BEZPEČNOSŤ dodávky tovaru? 

Tovar od výroby v Ázii až po dodanie zákazníkovi na Slovensku precestuje tisícky kilometrov, často v nepriaz-

nivých poveternostných podmienkach. Preto spolupracujeme iba s overenými nadnárodnými prepravnými 

spoločnosťami. Každý tovar je poistený a v prípade poškodenia tovaru zákazník dostane kompenzáciu v plnej 

výške. Za roky praxe sme však neboli nútení uplatňovať náhradu škody ani jediný raz.

Aká je ZÁRUKA na tovar? 

Naši dodávatelia poskytujú na tovar bežnú záruku 1 až 2 roky. Kvôli geografi ckej 

vzdialenosti sa však (napríklad v prípade obstarávania strojov) spolu so strojmi 

dovezú aj náhradné diely, pokrývajúce všetky najčastejšie opotrebovateľné 

komponenty. Pri ostatných, predovšetkým spotrebných tovaroch sa záruka 

odráta z hodnoty ďalšej objednávky.

Určite máte ďalšie otázky.

Neváhajte nás s nimi kontaktovať.

Vaše najčastejšie otázky▶
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Áziu máte aj vo vrecku:

Až ¾ mobilných

telefónov je

vyrobených v Číne.

Zdroj: The Economist



Ekoobaly s úsporou
Prudký rozmach fi lozofi e globálneho environmentaliz-

mu zasiahol aj Slovensko. K šetrnejšiemu životnému 

štýlu patria aj ekologické misky a obaly na jedlo. Našou 

úlohou bolo vyrokovať pre klienta lepšiu cenu a ob-

chodné podmienky ekoobalov pri dodržaní technických 

a kvalitatívnych parametrov. Po dohodnutí podmienok 

s dodávateľom, ktorý bol vybraný spomedzi siedmich 

spoločností, sme zabezpečili vzorky na otestovanie. 

Klient bol s kvalitou spokojný a zadal objednávku na 

prvý kontajner. Momentálne klient nakupuje ročne

12 malých kontajnerov

ekologických obalov. 

Ročná úspora:

12 000 €

Výhodný dovoz hoverboardov
V roku 2018 nás oslovila spoločnosť, ktorá prevádzkuje 

najväčší internetový obchod s hoverboardmi na Slo-

vensku. Firma už mala dodávateľa z Číny, nebola však 

spokojná s kvalitou produktov, dodržiavaním termínov 

a privítala by aj nižšiu cenu. Okrem toho chceli zástup-

covia fi rmy pridať do portfólia aj nové produkty. Po vzá-

jomnej konzultácii sme odporučili návštevu Canton Fair, 

svetovo najväčšieho veľtrhu, ktorý sa koná v čínskom 

meste Guangzhou, kde sme ich osobne sprevádzali 

a pomohli dohodnúť obchodné podmienky. Priamo na 

mieste sme skontrolovali aj platnosť predložených 

certifi kátov dodávateľa, aby tovar nebol neskôr zasta-

vený na colnici. Takto získal klient vďaka nám nielen 

spoľahlivého dodávateľa, ale aj fi nančnú úsporu. 

Ročná úspora: 

50 000 €

Doteraz sme v Invelte realizovali množstvo úspešných
biznis riešení. Od skrutiek po investičné celky. 

Inšpirujte sa▶
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Lacnejšie inštalačné príslušenstvo
Viac ako 14-tisíc eur ročne sme ušetrili spoločnosti, 

ktorá predáva a servisuje klimatizácie. Oslovila nás, 

aby sme overili možnosť dodávok klimatizácií z Číny. 

Naša analýza odhalila, že sa im klimatizácie z Číny 

dovážať neoplatí. Po podrobnom preskúmaní nákladov 

spoločnosti  sme zistili, že dáva značné fi nančné pro-

striedky na obstaranie klimatizačného príslušenstva. 

Na základe našich odporúčaní sa spoločnosť rozhodla 

efektívne dovážať konzoly pre klimatizácie a iné potreb-

né inštalačné príslušenstvo za výhodnejších podmienok 

prostredníctvom našej fi rmy Invelt.

Ročná úspora: 

14 000 €

Výhodná výrobná investícia 
Stolárska dielňa sa rozhodla rozšíriť svoju výrobu 

o nový profesionálny stroj. Doteraz žiaden nemala, 

ale rastúci dopyt už so svojím príslušenstvom nestí-

hala uspokojiť. Keďže podnikateľ bol stále v začiatkoch 

podnikania, CNC stroj z Nemecka za 100-tisíc eur bol 

mimo jeho fi nančných možností. My sme preňho našli 

dodávateľa, ktorého ponuka vrátane prepravy priamo 

na Slovensko bola až o 80 percent výhodnejšia. Aj po 

troch rokoch je klient so strojom spokojný a medzitým 

plánuje kúpiť ďalší. Potešil nás vyjadrením, že kúpa bola 

preňho obrovským technologickým posunom vpred, 

ktorý naštartoval jeho biznis.

Úspora vstupných nákladov: 

80 000 €
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S akými konkrétnymi problémami sa stretávate?

Z našich skúseností vieme, že problém môže nastať 

takmer na každom kroku. Napríklad už na počiatku 

pri vybavovaní certifi kátov, potrebných pre dovoz na 

európsky trh. Často sa stáva, že ázijský partner dodá 

neúplný alebo falošný certifi kát. Zároveň zisťujeme, či 

na tovar nie je uvalený napríklad antidumping.

Spolupracujete vždy s tými istými dodávateľmi?

Pri individuálnych požiadavkách našich klientov to ani 

nie je možné. Neustále sledujeme meniace sa trendy 

v ponuke tovarov a hľadáme nové obchodné príležitosti 

a nových dodávateľov. Každého potenciálneho dodávateľa 

overujeme priamo v registroch a dopytujeme informácie 

z viacerých zdrojov. Tieto informácie sú multikriteriálne 

a umožňujú nám nielen získať prehľad o kvalite dodáva-

teľa a jeho tovaru, ale aj o jeho prístupe k dodržiavaniu 

termínov. Klientom tak predkladáme iba ponuky od 

dodávateľov, ktorí úspešne prešli týmto procesom.

Nemusíme sa pri nákupe tovaru obávať 

napodobnenín alebo porušenia autorských práv?

V rámci balíka Efectis štandardne preverujeme aj obme-

dzenia týkajúce sa patentov, copyright dizajnu a ochranné 

známky. Všetky dovozy, ktoré prejdú našimi rukami, 

spĺňajú všetky požadované charakteristiky a certifi ká-

cie s dodržaním predpísaných a zákonných náležitostí. 

Čo nás čaká pri preprave?

Výhodné ponuky čínskych prepravcov bývajú veľmi často 

problematické. Okrem toho, že ponúkaná cena nebýva 

konečná a v konečnom dôsledku sa dokáže predražiť aj 

o tisíce eur, nezahŕňa žiadne garancie ani vystavenie cer-

tifi kátov potrebných pri vývoze či dovoze. V rámci balíka 

Efectis ručíme aj za správne vystavenie všetkých doku-

mentov potrebných k prepusteniu tovaru na európsky trh 

vo všetkých potrebných jazykoch. Výsledkom je včasné 

doručenie očakávaného tovaru na dohodnuté miesto, 

avšak s reálnou úsporou oproti európskym cenám.

Ing. Michaela Královičová, PhD.

Projektová manažérka spoločnosti Invelt

Obchod s Áziou nie je objednávka z portálu Alibaba ▶



Čínska ekonomika narástla 

razantným tempom.

Za 30 rokov export z krajiny 

draka vzrástol o 954 %

Zdroj: The Economist

Canton Fair v provincii Guangzou je jednou 

z najväčších kontraktačných výstav na svete.

Navštívte ich s nami a inšpirujte sa.

Dvakrát ročne sem prichádza nadväzovať kontakty 

a obchodné príležitosti približne 25-tisíc vystavovate-

ľov na ploche neuveriteľných 1,19 milióna štvorcových 

metrov. Každá fáza má návštevnosť okolo 200-tisíc 

kupujúcich. Od svojho začiatku až dodnes prekročil 

celkový objem dohodnutých obchodov týkajúcich sa 

exportu tovaru z Číny úctyhodných 1,3 bilióna ame-

rických dolárov. 

Na tomto, ako aj ďalších ázijských veľtrhoch sa zúčast-

ňujeme pravidelne už viac ako 10 rokov. Je to jedna 

z možností, ktorú odporúčame našim klientom ako 

inšpiráciu na rozšírenie a rast ich podnikania.

Najväčšie veľtrhy na svete▶



Komplexný balík služieb Efectis je pripravený významne 

zefektívniť váš nákup alebo výrobu.

Toto sú výhody, ktoré Efectis prináša:

naplno využívate možnosti svetového trhu aj bez znalosti legislatívy a jazyka,

vašim partnerom je spoločnosť Invelt, ktorá preberá záruky a zodpovednosť,

v zahraničí obchodujete iba s overenými partnermi, 

od začiatku poznáte konečnú cenu produktu vrátane ceny za službu Efectis,

a to bez nečakaných a skrytých poplatkov,

čerpáte inšpiráciu od našich skúsených manažérov

alebo priamo návštevou niektorého z významných veľtrhov,

garantujeme vám najnižšiu cenu v porovnaní s konkurenčnými ponukami v SR.

Vyskúšajte Efectis!

Obráťte sa na nás a my vám poradíme, ako zveľadiť vaše podnikanie. 

INVELT s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava

tel. +421 905 464 516, invelt@invelt.sk, www.invelt.sk

•
•

•
•

Vybrané
referencie:Rozmýšľajte efektívne!

•

•


