
DIGITÁLNE SLUŽBY



Chránená dielňa ALFA vznikla v roku 1995 s myšlienkou vytvoriť pracovné 
príležitosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Našou nosnou činnosťou 
boli v začiatku činnosti polygrafické práce, ktoré sme časom rozšírili o výrobu 
kalendárov, diárov, predaj kancelárskych potrieb a reklamných predmetov. 

Od roku 2007 sme začali s montážou komponentov pre automobilový 
priemysel. Vďaka neustálemu investovaniu do rozvoja spoločnosti sme 
zväčšovali kapacitu výroby a zároveň aj počet našich zamestnancov. V roku 
2009 sme presťahovali našu výrobu do vlastných priestorov. Zefektívnili sme 
tak výrobný proces a poskytli sme našim zamestnancom komfortnejšie 
pracovné prostredie. 

V roku 2020 sme sa transformovali na registrovaný sociálny podnik a rozšírili 
sme svoje portfólio služieb o stavebné práce, mediálnu a propagačnú 
činnosť a služby v IT sektore. 

Míľniky v histórii firmy: 
1995 – Vznik chránenej dielne 
2007 – Rozšírenie výroby o automotive 
2009 - Presťahovanie do vlastných priestorov na Kyjevskom námestí 
2020 - Vznik registrovaného sociálneho podniku



Každý moderný, sociálne zmýšľajúci štát by mal pomáhať osobám, ktoré majú problém presadiť sa na 
trhu práce. V súčasnosti preto platí stav, že štát ukladá povinnosť firmám, ktoré zamestnávajú viac ako 20 
zamestnancov zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou (ľudovo aj invalidov alebo ZŤP). 

Zamestnávateľ má potom nasledovné možnosti: 
a) zamestnať, podľa zákona č. 5/2004 o službách a zamestnanosti § 63 - § 65, stanovený počet invalidov podľa 
priemerného evidenčného počtu všetkých zamestnancov /minimálne 3,2 % z počtu zamestnancov/,

b) zaplatiť zákonom stanovený odvod, ktorý bol v roku 2022 vypočítaný na 1423,00 EUR krát počet OSZPS, ktorých 
nezamestnáva,

c) zrealizovať náhradné plnenie od Registrovaného sociálneho podniku Alfa s.r.o. v plnej výške a vyhnúť sa tak zaplateniu 
odvodu v bode b).

V rámci náhradného plnenia teda môžete namiesto úhrady odvodu, ktorý každoročne platíte, využiť 
marketingové služby: PR služby, VIDEO, Fotografie, Tvorba Webstránky.

NÁHRADNÉ PLNENIE

Aj keď podmienky sú zadefinované jednoznačne a zamestnávatelia tento fakt evidujú, stále mnoho firiem každoročne 
prichádza o peniaze. Zabezpečíme, aby vaša firma neprišla o žiadne finančné prostriedky a zároveň vytvoríte prácu pre 
takmer 40 zamestnancov Registrovaný sociálny podnik ALFA.



Imidžové video formou videovizitky vašej spoločnosti, ktorá 
predstaví Vaše jednotlivé činnosti, technológie, poprípade služby.  

Využitie : obchodní zástupcovia, prezentácie pre klientov, výstavy 
webstránka, LCD obrazovka v spoločnosti, Youtube, sociálne siete

FIREMNÉ VIDEO



Návody na použitie Vašich produktov, servisných úkonov. 
Videomanuály pre zamestnancov .

Využitie : výroba, servis, doplnok k produktom, podpora predaja, 
Youtube, sociálne siete

VIDEONÁVODY



Predstavenie produktov - ich atribútov, možností, použitie priamo v praxi 

Využitie: obchodní zástupcovia, prezentácie pre klientov,  webstránka, LCD 
obrazovka v spoločnosti, výstavy,  Youtube, sociálne siete, podpora predaja

PRODUKTOVÉ VIDEO



Pútavý spôsob ako ukázať želané informácie animovanou formou. Využitie 
grafov a animácie. 

Využitie: webstránka, LCD obrazovka v spoločnosti, Youtube, sociálne siete

ANIMÁCIE



Certifikované letecké zábery pre atraktívnejšie video / samostatné zábery 
pre porteby predaja / promo 

Samostatné využitie videa / rovnaké ako Firemné video / rozšírenia 
pôvodného videa.

LETECKÉ ZÁBERY



Fotografie produktov z užívateľského prostredia / štúdiové fotografie s 
bielym pozadím 

Využitie : produktové katalógy, webstránka, eshop, produktové listy, 
sociálne siete, Google kampaň

PRODUKTOVÉ FOTKY



Reklamná fotografia s daným zámerom pre potreby konkrétnej reklamnej 
kampane 

Využitie : reklamné kampane, bilbord, webstránka, katalóg, sociálne siete

REKLAMNÉ FOTKY



Certifikované letecké zábery pre atraktívnejšie video / samostatné zábery 
pre porteby predaja / promo 

Samostatné využitie videa / rovnaké ako Firemné video / rozšírenia 
pôvodného videa.

FOOD FOTO



Súbor imidžových fotografií z priestorov, výroby či samotných služieb 

Využitie : prezentície spoločnosti, webstránka, tlačoviny, sociálne siete, 
Google kampaň.

FIREMNÉ FOTKY



Súbor imidžových fotografií z priestorov, výroby či samotných služieb 

Využitie : prezentácie spoločnosti, webstránka, tlačoviny, sociálne 
siete, Google kampaň.

FOTKY 
ZAMESTNANCOV



Branding - vytvorenie návrhov komplexnej firemnej identity - logo, vizitky, polepy, 
hlavičkový papier 

Katalógy - grafické spracovanie, copywriting, korekcia a kontrola gramatiky, 
príprava na tlač , tlač 

Firemné brožúry - vytvorenie konceptu, návrh dizajnu, grafické spracovanie, 
copywriting, korekcia a kontrola gramatiky, príprava na tlač , tlač 

Firemné prezentácie - imidžové grafické spracovanie powerpointovej prezentácie

GRAFICKÉ PRÁCE



Facebook a Instagram  - Tvorba marketingového obsahu a spravovanie profilov na 
sociálnych sieťach. Vytvorenie komunikačnej stratégie, komunikácia so zákazníkmi, 
tvorba príspevkov, spúšťanie reklmných kampaní, spracvoanie komplexných 
výstupov.

SOCIÁLNE SIETE



Google a Youtube profil - Úprava a správa účtov v službe google. Rozšírenie 
profilu, aktívna práca s recenziami, nahrávanie videí, fotografií a aktuálneho obsahu 
týkajúceho sa spoločnosti. 

Google Adwords - Správa marketingovej kampane, analýza konkurencie a 
reklmných možností, príprava kampane, spravovanie kampaní a práca s kľúčovými 
slovami, príprava youtube kampane.

GOOGLE



1. Klient nám zašle záväznú objednávku na špecifický tovar a službu.
2. RSPA následne zrealizuje objednávku vo svojom sídle v Banskej Bystrici
3. Po finalizácii doručíme hotový produkt/odovzdáme stavbu a dodáme potrebnú dokumentáciu v tejto podobe:

a) potvrdená objednávka
b) faktúra
c) potvrdenie štatútu RSP
d) potvrdenie o náhradnom plnení

4. Zákazník týmito dokumentmi a potvrdením o zaplatení objednávky dokladuje náhradné plnenie do 31. marca nasledujúceho
kalendárneho roka na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

AKO PREBIEHA PROCES PLNENIA?




