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K.O. KRITÉRIÁ

To čo chceme, ešte 
nikomu nefungovalo 3. Technologická náročnosť

Neexistuje dôvod prečo 
by to nemalo fungovať

Aby sme začali, 
potrebujeme tisícky € 4. Investičná náročnosť

Vieme si financovať 
začiatok z prvých príjmov

Začne to fungovať pri 
tisíckach užívateľov 5. Trhovisko

Môžeme predávať 
od začiatku

Produkt je nelogický, 
ľudia po ňom netúžia 2. Túžba po produkte

Produkt ľudia veľmi chcú 
alebo nutne potrebujú

Nemáme v tíme 
kľúčový know-how 6. ZNALOSTI TÍMU

Kľúčový know-how máme
alebo sa naučíme

Aby to fungovalo,
musí sa zmeniť systém 7. Sféra vplyvu

Všetko je v našich rukách, 
nie sme na nikom závislí

Konkurenčné riešenia 
a alternatívy sú lepšie 1. odlíšenie od konkurencie

Inovatívny produkt bez 
priamej konkurencieJUCH

NO PAIN, NO GAIN

KO.ZA & MOHAMED

DERIVÁCIA

NETECH



Slow fashion vibe

obchod s ponukou slow fashion oblečením, ponuka slovenských značiek 

instagram @good_vibes_closet, poducet, ktory sluzi ako bazar aj ako osveta slow fashion

sprostredkovanie produktu/oblečenia, doplnkov vyrobených z materiálov, ktoré sú dovážané z EU, a 

nie z Ázie, kvalitný design produkt z malých poctivých dielní na Slovensku a v Európe

persóna zo strednej vrstvy hľadajúca kvalitný poctivý produkt, s citom pre módu, prevažne žena vo veku 

medzi 25-50 rokov, vedome zmýšľajúca, mysliaca ekologicky a sledujúca témy, ktoré rezonujú v spoločnosti 

v metropole východu chýba obchod s ponukou slow fashion módy viacerých slovenských výrobcov, miesto 

bude slúžiť aj ako zásielkovňa pre dodávateľov

eshopy s ponukou slow fashion módy, všeobecne obchody s oblečením, aj s ponukou fast fashion módou 

(nepriama k.), potreba vychovať ľudí vedomejšie nakupovať. v súčasnosti aj robíme aktivity v podobe 

swapov a prednášok o dopadu výroby textitu na životné prostredie...

SLOW FASHION OBCHODÍK V KOŠICIACH
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Celé SR & svet

Každý na dedine

Prvé príjmy do 
pár týždňov

Prvé príjmy
za pár rokov

KO.ZA
KOMUKOĽVEK OD ZAJTRA

SLOW 
FASHION 

OBCHODÍK



INŠPIRÁCIA
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KO.ZA

Zdroj: istockphoto.com

MOHAMED

„Ak nepríde Mohamed 
k hore, príde hora 
k Mohamedovi. ”



K.O. 
Bezobalový obchod 
v okresnom meste

O.K. 
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Kvartálna donáška 
potravín & drogérie
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