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W stolicy Chorwacji spotkali się uczestnicy studiów MBA z

Polski, Chorwacji oraz Rosji. Opiekunem merytorycznym był

profesor Bruce Ahrendsen z Uniwersytetu w Arkansas.

• Pierwszego dnia (11.06) po przylocie do Zagrzebia odbyły

się typowe zapoznawcze zajęcia, dowiedzieliśmy się jak

będziemy pracować przez najbliższe kilka dni oraz jakie

miejsca zobaczymy. Mieliśmy także okazję poznać kolegów

z chorwackiej uczelni. Zostaliśmy podzielni na

międzynarodowe grupy, tak aby korzystać z naszych

różnych doświadczeń. Językiem obowiązującym był język

angielski.



Eko Park 



12.06.2015 r. z samego rana udaliśmy się w podróż do Ekopark

Krašograd. Jest to park ekologiczny zarządzany przez chorwackiego

potentata spożywczego markę Kraš. Podczas spotkania z menagerem

Ekoparku dowiedzieliśmy się o jego historii oraz obecnym zarządzaniu.

Ekopark szczyci się zamkniętym cyklem produkcji. Sami uprawiają

rośliny, którymi karmią krowy i woły, które następnie sprzedawane są

m.in. do Arabii Saudyjskiej. Jednak ich flagową działalnością okazuje się

prowadzenie parku rozrywki dla dzieci. Wiele atrakcji (basen, place

zabaw), niewielka odległość od Zagrzebia, dobra oferta restauracyjna,

przyciąga do nich ogromne ilości szkolnych wycieczek. Jednak, kiedy

piękna pogoda mija, w Krašogradzie następuje zimowa przerwa. Brak

dobrej oferty zimowej, był jedną z większych bolączek menagera.

Naszym zdaniem – studentów MBA – było przygotowanie pomysłu na

zwiększenie zarobków i frekwencji podczas sezonu zimowego.



Popołudnie upłynęło nam pracy w grupach. Wspólnie 

przygotowywaliśmy analizę SWOT, PEST, marketing mix 

oraz zastanawialiśmy się na rozwiązaniem zimowego 

problemu Krašogradu. 

Wieczorem mieliśmy szansę na zwiedzenie chorwackiej 

stolicy gdzie, jak mówią mieszkańcy, Muzea są na każdym 

kroku. Szczególną popularnością cieszy się otwarte w 2010 

roku Museum of Broken Relationship, które jest ciekawym 

przykładem rozumienia muzeum jako instytucji 

dostarczającej (głównie) rozrywkę.



Następnego dnia (13.06.) mieliśmy przyjemność gościć

w Volim Ljuto – lokalnej farmie, której właściciele hodują

specjalne odmiany papryczek z których wyrabiane są

pikantne sosy tabasco (vrabasco). Mała rodzinna firma

postawiła na jakość produktu, są to starannie dobrane

i wyselekcjonowane smaki. Buteleczki dostępne są tylko

w wybranych sklepach (wejście do dużych sieci nie było

opłacalne dla małego producenta) oraz w sieci

sprzedaży internetowej. Na farmie pracuje zaledwie kilka

osób, ale dzięki zaangażowaniu, perfekcyjnej organizacji

oraz pracowitości i determinacji udało się osiągnąć

sukces. Po spotkaniu z jednym z właścicieli firmy

udaliśmy się do Kezele family farm lokalnej farmy, która

specjalizuje się w produkcji naturalnych win oraz

żywności.



Ostatni dzień (14.06.) był przeznaczony na

podsumowanie oraz prezentację naszych pomysłów dla

Ekoparku. Obie grupy przedstawiły pomysły, które

mogłaby zostać zrealizowane w Ekoparku. Do oceny

pomysłu zostały wykorzystane takie narzędzie jak analiza

NPV, marketing mix, SWOT, PEST. Grupa nr 1

przygotowała projekt utworzenia Ice Tracku, grupa nr 2

rozszerzenia oferty o usługi SPA and Welness.

Oba pomysły spotkały się z zainteresowaniem i dobrą

oceną prowadzącego. Projekt grupy nr 2 został uznany za

bardziej prawdopodobny do realizacji (mniejsze koszty

inwestycji).
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Case study



Kras



History

• Krasograd was belonged to Italian investors 

• 2007 – Kras bought company’s facilities and land

• 2012 – Kras created Ekopark

Characteristics of Krasograd



General information

• 500 ha land: 400 ha – is used

• 90 beds and 200 chairs (restaurant& terrace)

– Wood cottage from natural materials 

• 40 employees (5 farm – 35 services)

• 3 parts of business: 

– Crops

– Cattle – most profitable

– EkoPark

• Organic production (meat and crops)

• They produce for their needs and export to Saudi
Arabian

Characteristics of Krasograd



Environment

• Located 20 km from capital city of Croatia

• Unique in that area

• Bed economic situation

• Recession

• Inflation

• High diffrences betwen rich & poor & middle class is 

disappearing

• High level of unemployment

• Large number of company in foreign-owned

• Young high qualified people leaving Croatia 

Characteristics of Krasograd



Financial data –Kras Group
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Boston analysis

Stars= EkoFarm Qustion marks = crops ?

Cash cows = cattle Dogs = don’t exist
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Cash cows
Cattle businees it is a core business for Krasograd. It generates the highest profitability – approx. 30% 

Our recommendations regarding this area is to maintain this level of profitability and introduce the business plan. 

Advice:

• Go ahead with a beef

• Change the attitude and responsibility of the employees.  Much more responsibility, involvment, engagement. 

New salaries system - additional bonus for lower level of mortality. 

• No investments on the beef business

Stars
• Kras should focus on Eko farm - there is a big potential for this area, they should invest by using external

capital



Prospects for the future

EkoparkKrašograd

The managment should consider the below ideas:

Winter

• Welness & Spa

• Santa Claus City

• Sleigh ride

• Rink – winter skating

• „Winter schools”

Summer

• „Green schools”

• Swimming pool: 

o artificial beach, 

o chutes, 

o sunbathing terrace with pool view

• Horse riding

• Camping



Prospects for the future

EkoPark

Welness & Spa Investment

Relaxation in a wellness oasis

Assumptions:

Capital: mother’s company + income from the cattle business

Income tax: 20%

Return rate: 10%

Price: 120 EUR/2 persons/day



NPV analysis

NPV>O

This investments has a positive value of discounted CF, so we can recommend this project

0 1 2 3 4

Specification 2016 2017 2018 2019 2020

Investment -24 000 − − − −

Revenues − 40 320 51 840 63 360 74 880

Costs − 2 600 2 600 2 600 2 600

Depreciation − 6 000 6 000 6 000 6 000

0 1 2 3 4

Specification 2016 2017 2018 2019 2020

Investment -24 000 − − − −

Revenues − 40 320 51 840 63 360 74 880

Costs − 2 600 3 120 3 640 4 160

Depreciation − 6 000 6 000 6 000 6 000

Gross profit − 31 720 42 720 53 720 64 720

Income tax − 6 344 8 544 10 744 12 944

Net profit − 25 376 34 176 42 976 51 776

Investment -24 000 − − − −

Depreciation − 6 000 6 000 6 000 6 000

Net cash flows (NCFt) -24 000 31 376 40 176 48 976 57 776

r=10% 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68

Discounted cash flow -24 000 28 524 33 203 36 796 39 462

NPV = -24 000 + 28 524 +33 203 + 36 796 + 39462 = 113 985 EUR



Segmentation and Target group

Geographic
• Tourist who are going home from Adriatic sea

• Population from west & center of Croatia

• Women

Demographic
• Young to the middle age (~ 35 years)

Psychographic
• People who take care about themselves

• Middle class & rich people



Ansoff’s Matrix

Market penetration Product Development

Market Extension Diversification
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Selling new products 
(spa&wellness) into
new markets (new
customers)
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SWOT analysis

Strenghts

• Low costs investment

• New, proffesional facilities

• Public infrastructure

• Good management & hospitality

• Well maintained buildings

• Beautiful, safe place, green areas, 

water, clean air

• Eco production

• Multipurpose space

Weaknesses

• Lack of experience

• Lack of public transport networks

• Lack of mission and vision

• High tax (20%)

Opportunities

• Lack of competitiors (EkoPark)

• The number of visitors is increasing

• Famous brand „Kras”

• EU subsidies for agotourism

• Stresfull lifestyle

Threats

• Recession

• High unemployment rate

• Young people may leave the contry 

for better life.



Conclusions/Recommendations

• EkoPark needs further developments and investments 

• The main problem is high costs especially during the 

winter time when the employess have less duties due to 

the lower level of customers.

• One of the solution for these problems is Wellness & Spa 

project – low cost project.

• Presented calculation showed that Wellness & Spa 

investment doesn’t need so many capital and is going to 

generate profits.

• Profits from this investment are going to increase 

systematically.



Prezentacja projektów była dobrym podsumowaniem półtorarocznych zajęć na

kierunku MBA. Pozwalała na wykorzystanie nabytych umiejętności w

praktyce. Wspólne spotkanie było też świetną okazją do wymiany

doświadczeń oraz spostrzeżeń dotyczących postrzegania naszych krajów przez

osoby z zagranicy. Kilka bardzo intensywnych dni (15.06 – wylot z Zagrzebia)

było naprawdę wartościowym spotkaniem oraz wymianą doświadczeń.


