Inšpirácie a tipy na podnikanie
Radí: Andrea TALI
Osobne som si prešla za posledné roky veľkou transformáciou v osobnom aj pracovnom živote a koncom
minulého roka som začala nové podnikanie. Niečo, s čím som absolútne stotožnená a cítim, že som to "ja".
Z importu a distribúcie ekologických fliaš som sa posunula k vytvoreniu vlastnej značky, pod ktorou chcem
navrhovať vegánske oblečenie. Začali sme šatkami, casual motýlikmi a denim kravatami pre ženy aj mužov
a čoskoro pribudnú tričká a denim šaty.
Keďže cítim veľký súcit so zvieratami, hlavnou pointou pre mňa je, že chcem zvyšovať povedomie o
vegánskom oblečení a využívať iba rastlinné alebo človekom vyrobené materiály, aby ľudia videli a
uvedomili si, že sa môžeme pekne obliecť a žiadne zviera pre náš rozmar nemusí stratiť svoj život.
Okrem šírenia tejto dôležitej myšlienky, 10% z nášho každoročného zisku pôjde charitám pre zvieratá,
ktoré sami vyberieme a zverejníme.

Verím, že tieto tipy inšpirujú vás alebo vašich známych k novým podnikateľským
aktivitám, ktoré by obohatili naše Slovensko a tento svet.
Vegánske podnikanie
Na Slovensku je totálne v začiatku, ale v zahraničí je už slušne rozbehnuté a ďalšie pribúdajú. Vegánstvo
nie je totiž iba chvíľkový trend, ale životný štýl a namiesto alternatívy sa z neho stane a bude musieť stať
"mainstream". Kvôli zdraviu, kvôli životnému prostrediu a udržateľnosti na tejto planéte a kvôli súcitu so
zvieratami a zastaveniu utrpenia, bude vegánstvo budúcnosť.
Preto sa novým vegánskym podnikaniam bude dariť nielen finančne, ale prinesú prospech zdraviu ľudí,
životnému prostrediu a zachránia milióny životov zvierat každý deň.
Výbornými inšpiráciami sú tieto biznisy:
Vegánska pekáreň a cukráreň - Sweet Debbie´s organic cupcakes
Vegánske cup cakes, brownies a muffiny začala piecť šikovná žena Debbie Adler
z USA, ktorú k tomu inšpiroval fakt, že jej syn mal už od narodenia rôzne
alergie. Všetky jej cukrovinky sú vegánske, bez gluteínu a cukru. Používa
zdravý kokosový olej, klasické mlieko je nahradené ryžovým mliekom. Nie je v
nich žiadny biely cukor ale stevia (sladidlo ako výťažok z listov tejto rastliny).
Web: http://sweetdebbiesorganiccupcakes.com/

Vegánska zmrzlina - DF Mavens
Táto značka zmrzlín z USA pre vegánov a alergikov na laktózu je v USA veľmi
populárna a dostupná v obchodoch. Aj online a doručovaná priamo domov. Na jej
výrobu sa využíva sójové, kokosové alebo mandľové mlieko a nájdete ju v
rôznych príchutiach. Super nápadom je aj vegánska zmrzlináreň, kde by ste
predávali iba klasickú "kopčekovú" vegánsku zmrzlinu priamo zákazníkom do
ruky. Web: http://dfmavens.com/
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