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text: Renata Môciková

ROZHOVOR

Ebenica
je náš rukopis
„Vyrábať slovenskú kávu znelo ako šialený
nápad, ale čím viac sme sa o tom rozprávali
s priateľmi či s rodinou, tým predstava získavala
reálnejšie kontúry,“ hovorí Marek Fajčí k
a Roman Krajniak zo spoločnosti elicsire.
Okrem manželiek – sestier vás ešte skôr
ako káva spojil iný biznis, ktorý však tiež
nesúvisí s vaším pôvodným pôsobením
v oblasti piva a farmácie...

Marek Fajčík: Z korporácií sme odišli
približne v rovnakom čase a rovnako
sme aj uvažovali nad vlastným biznisom. Ja som pokračoval vo finančnom
manažmente pod vlastnou spoločnosťou, ale stále tam bola túžba vytvoriť
niečo vlastné, vlastný gurmánsky produkt.
Roman Krajniak: Po odchode z Heinekenu som pôsobil v športovom
marketingu. A keďže naše manželky
sú sestry, s Markom sme sa stretávali
čoraz častejšie a zároveň sme prišli na
to, že mnohé názory máme podobné.
Po viacerých diskusiách sme spoločne vymysleli projekt v energetike. Po
liberalizácii trhu v roku 2008 vstúpili
na trh noví dodávatelia elektriny a plynu, ktorí sa snažili získať zákazníkov
existujúcich monopolov. Keď prišlo na
segment domácností, takmer všetci
stavili na podomový predaj, čo sa nám
nepozdávalo, ani ľudsky ani hodnotovo. Hľadali sme inú príležitosť a našli
ju. V priestoroch obchodného reťazca
Tesco budujeme obchodno-zákaznícke
a poradenské centrá spoločnosti Magna
E.A. Fungujeme viac ako rok a po SPP
prevádzkujeme druhú najširšiu sieť
zákazníckych miest v energetike pod
názvom Energozóna.
V tomto prípade ponúkol príležitosť trh.
Ako však vznikla myšlienka mať vlastnú
značku kávy v krajine, pre ktorú jej produkcia nie je vôbec typická?

Marek Fajčík: Mám rád dobré a kvalitné veci. Rád cestujem a vždy keď
som mohol, doniesol som si niečo
z gastronómie, typické pre danú krajinu. Zistil som, že existujú výborné
kávy aj v inom kvalitatívnom stupni,
ako je štandardná ponuka a tu vznikli
prvé myšlienky. Takže káva áno, ale
otázka bola, či ju dovážať, zastupovať
zahraničnú značku, alebo urobiť niečo
svoje. A to posledné jednoznačne vyhralo. V roku 2009 som založil spoločnosť elicsire, ktorej spoločníkom sa
stal aj Roman.
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Aká bola vaša predstava o novej káve, aké
atribúty mala spĺňať?

Marek Fajčík: Rád si myšlienky zapisujem, a tak to bolo aj v tomto prípade. Napísal som si, že keby bol ideálny
stav, káva by mala byť určite prémiová
z kvalitatívneho hľadiska. Keď som sa
na to pozrel očami zákazníka, ktorý pri
vnímaní kávy, jej vône a chuti zapája
zmysly, tak určite by mala mať aj pekný
obal a za sebou príbeh. A čo bolo dôležité, nechcel som ísť cestou singlových
(jednodruhových) káv ako brazílska
či kolumbijská..., tie priamo ponúkajú
niektoré pražiarne. Mojím cieľom bolo
vytvoriť si vlastnú receptúru, namiešať vlastnú špecifickú chuť z viacerých
odrôd, a tým sa špecifikovať oproti
existujúcim značkám káv. V tom som
videl príležitosť, pretože na Slovensku
je relatívne málo lokálnych značiek kvalitatívne prémiových káv.
Poďme k samotnej tvorbe produktu
a k jeho chuťovému nastaveniu...

Marek Fajčík: Vedeli sme, že chceme tri kofeínové kávy – najjemnejšia,
stredná, najsilnejšia a dve bezkofeínové
kávy. Preferovali sme sladšiu chuť, určite nie primárne horkú ani kyslú. Na
každú boli definované požiadavky – po
ochutnaní desiatok káv a po diskusiách s rodinou, priateľmi a so známymi
o tom, aká káva má a nemá byť. Keď
sme mali želaný obraz chuti, konzultovali sme s majstrom pražiarom, ktorý
pripravil prvé vzorky. Začali sme ochutnávať a písať si prvé pozitíva aj negatíva.
Z desiatok vzoriek vyrobených z káv
z celého sveta sme za pomoci rodiny,
priateľov a známych vybrali tie, ktoré
zjednocovala špecifická chuť, neskôr
charakteristická pre značku Ebenica,
a zároveň jej jemné odtienky odlišovali
samotné produkty. Podstatou Ebenicy
adfadvšak bola 100% Arabica.
Niektorí veľkí producenti kávy majú
vlastné plantáže a ľudí, ktorí dohliadajú
na kvalitu kávových bobúľ, iní nakupujú
na burze, čo je aj vaša cesta...

Marek Fajčík: Káva prichádza do Európy z pestovateľských krajín v zelenej
podobe cez burzy, čo sú vlastne veľké

HORECA PORTRÉT

Roman Krajniak

Po skončení školy sa venoval
marketingu a komunikácii v rôznych reklamných a eventových
agentúrach na Slovensku a v zahraničí. Následne bol v spoločnosti
Heineken Slovensko takmer sedem
rokov zodpovedný za športový
marketing a komunikáciu. Po
odchode sa venoval poradenstvu
v športovom marketingu. Od roku
2011 spolu so spoločníkom buduje
dve vlastné značky Energozóna
a Ebenica.
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prístavy. Tam fungujú spoločnosti,
ktoré majú zmluvných pestovateľov.
Je to najefektívnejšia cesta, aká existuje. Bolo by totiž riskantné mať zluvu
len s jedným pestovateľom, ak by mal
problém, máme ho aj my. Okrem toho
káva je druhou najobchodovateľnejšou
komoditou na svete. Trh kávy je kontrolovaný, je to segment, kde platia prísne
pravidlá a pôsobia renomované firmy.
Aký bol prvý objem výroby?

Marek Fajčík: Z každej kávy to bolo
osem kilogramov. A aby sme získali
priame reakcie nezávislých zákazníkov, otvorili sme malú kaviareň so
štyrmi stolíkmi na Záhradníckej ulici v Bratislave, kde sme kávu aj ručne
balili – aj dodnes sa balí ručne. Sami
sme obsluhovali a starali sa o prevádzku. A hlavne sme sledovali reakcie ľudí.
Musím neskromne povedať, že boli veľmi pozitívne.
A čo keby boli viac-menej negatívne? Mali
ste krízový plán?

Marek Fajčík: Do januára tohto roka
stále viselo vo vzduchu, že to možno
aj nemusí vyjsť. Potom prišlo ocenenie
odborníkov na súťaži Coffee Review
v USA. Stále sa však považujeme za
start-up, aj keď slušne rozbehnutý, ale
start-up.
Roman Krajniak: Bolo a je v nás presvedčenie, že aj keď je trh s kávou veľký,
a prinesiete niečo, čo je kvalitné, robené
so srdcom a s energiou a dáte do toho
všetky svoje skúsenosti, tak výsledok
musí prísť. Reakcie boli pozitívne
a potom je to už o schopnosti a energii
posúvať sa dopredu.
Ako ste nastavili distribučnú sieť?
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Marek Fajčík

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pôsobil najmä ako
ﬁnančný riaditeľ vo farmaceutických spoločnostiach na Slovensku a v strednej Európe. Neskôr
sa venoval vlastnému podnikaniu, poradenstvu vo ﬁnačnom
manažmente ﬁriem. V roku
2009 založil rodinnú spoločnosť
elicsire, ktorá sa venuje výrobe a predaju kávy. Spoločnosť
v súčasnosti začína s predajom
na zahraničných trhoch.
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Marek Fajčík: Po úspechu prvej várky
sme získali prvých zákazníkov. Všetko
sme postavili na osobných rokovaniach
a dodnes oslovujeme partnerov osobne.
Veľmi nám pomohla opäť rodina, priatelia a známi, čo je asi prirodzená cesta,
keďže mnohí z nich boli súčasťou príbehu už od vzniku myšlienky. Káva je
zážitkový produkt a tí, ktorí s Ebenicou
mali skúsenosť, ju vedeli najlepšie odporučiť ďalej. Takže prví zákazníci – hotely, reštaurácie, kaviarne, dobre začala
fungovať privátna klientela vlastniaca
kávovar, aj firmy prejavovali záujem
o Ebenicu ako o dizajnový darček pre
zákazníkov. Dnes tvorí HoReCa asi 60
% odbytu.
Prečo by si mala prevádzka vybrať práve
vašu kávu?

Marek Fajčík: Najmä pre kvalitu
a exkluzivitu jednej z najlepších káv
Európy podľa hodnotenia Coffee Review. Oslovujeme prevádzky tak, aby
v jednom meste bola Ebenica v jednej
reštaurácii, jednom hoteli a len v jednej
kaviarni. Tým zabezpečíme istú formu
exkluzivity pre prevádzku.
Určite nie sme predražení, ale sme
drahší ako priemer v danej kategórii.
Zákazník však v porovnateľnej cenovej kategórii získava vyššiu kvalitu ako

pri dovozových kávach, a to je atribút,
ktorý sme definovali ako kľúčový.
Stručne povedané – vieme ponúknuť
lepšiu kvalitu za rovnakú cenu v danej
kategórii.
Spomínali ste súťaž Coffee Review v USA.
Čo vám úspech v súťaži reálne priniesol?

Roman Krajniak: V nadväznosti na
udalosti sme vo februári pripravili
stretnutie s médiami a prezentovali sme
tak úspech, ako i samotnú značku a jej
príbeh. Pracoval som roky v korporátnom svete v PR, kde som disponoval
nejakých rozpočtom, ale nikdy sa mi
nepodarilo dosiahnuť takú publicitu,
ako práve týmto stretnutím. Boli sme
vo všetkých typoch médií.
Okrem znalostí mal úspech a publicita
vplyv na samotný predaj?

Marek Fajčík: Získali sme ďalších
klientov, stali sme sa rešpektovanejší pre
odbornú verejnosť. Vie o nás aj zahraničie, čo nám otvára dvere pre expanziu.
Už vyvážame do ČR, Luxemburska,
rokujeme v Nemecku, USA a riešime aj
ázijské krajiny. A ak sa pýtate na samotný predaj, výrazne narástol a už mesiac
po publicite sme zvýšili predaj trojnásobne. Teda ak sme vyrábali v malých
stovkách, dnes sme takmer na tisícke
kilogramov mesačne.
Roman Krajniak: Je to krásna ukážka
toho, akú silu majú médiá. Kým aj pri
zrode bola Ebenica rovnaká ako dnes,
aj chuť, aj cena..., tak jediné, čo sa zmenilo, je to, že sme sa dostali do médií
a ohlas u spotrebiteľov nedal na seba
dlho čakať.
Okrem kofeínovej kávy máte v ponuke aj
bezkofeínovú Ebenica Mammie a Cardiac.
Inšpirácia z farma biznisu?

Marek Fajčík: Určite ma tie roky vo
farma priemysle „poznamenali“ a nad
kávou som premýšľal aj v súvislosti s jej
zdravotnými účinkami na ľudský organizmus. Káva má veľa pozitívnych
látok a pri jej konzumácii v zdraviu neškodlivej miere môže byť prospešná. Sú
však dve skupiny ľudí, ktoré môžu mať
s kofeínom problém, a to sú ženy, ktoré
chcú mať dieťa, sú tehotné, alebo dojčia.
Druhou sú ľudia najmä s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vyvinuli sme
preto dve kávy pre tieto cieľové skupiny.
Aké sú vaše aktuálne priority s Ebenicou?

Roman Krajniak: Sústredíme sa na pokrytie na Slovensku, a teda na rozšírenie distribučnej siete. Veľkú príležitosť
vidíme v uplatnení sa na zahraničných
trhoch. Vzhľadom na to, že celý projekt financujeme z vlastných zdrojov
a na marketing viac-menej nezostáva,
prezentujeme značku prostredníctvom
partnerstiev. Pracujeme na uvedení
e-obchodu, kde okrem našich produktov ponúkneme aj nami ochutnané
a odporúčané kávy z rôznych kútov
sveta. Všetky zarobené peniaze vraciame späť do firmy, vo väčšom rozlete by
nám pomohla nejaká vhodná injekcia
(smiech). •
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