
Milí klienti, 

Vopred sa ospravedlňujem, že je to takéto neosobné, ale rád by som o týchto zmenách informoval 

všetkých klientov. Za prípadné gramatické chyby sa ospravedlňujem, ale tí čo ma poznáte viete, že ich 

proste robím ;) 

Chilli papričky momentálne prechádzajú zmenou a formovaním nového tímu. A s tým súvisí aj pár 

zmien, ktoré by som vám rád týmto emailom ozrejmil. Chilli papričky beriem ako svoje dieťa a preto 

som doteraz dohliadal na každú kampaň. Od jej vymýšľania až po samotné vyhodnotenie štatistík. 

Vedel som o každom detaile, ktorý sa zrealizoval. Dieťa však rastie a už onedlho bude mať 2 roky. Za 

tieto 2 roky sme zrealizovali naozaj veľké množstvo kampaní. Niektoré sa podarili, niektoré sa podarili 

trošku menej. Neustále pozerám ako dieťa rastie a teraz som dospel k rozhodnutiu, že sa uberá zlým 

smerom. Ako rodič pociťujem potrebu  stúpnuť na brzdu, aby som tento zlý smer zastavil a otočil 

volantom na správnu cestu.  

Od začiatku som razil cestu, že si nás klient najíma preto, lebo on nemá kapacity alebo neovláda danú 

vec. A my sme tu preto, aby sme mu s tým pomohli a uskutočnili najlepšie ako vieme. Za to sme 

očakávali, že nám klienti dajú plnú dôveru, lebo sa naozaj vždy snažíme odviesť prácu minimálne na 

100%. Pracovali sme toľko koľko bolo potrebné a vždy aj kúsok navyše. Bohužiaľ, trošku zaslepene 

som sa nechal uniesť a zobrazili sme aj klientov, ktorí si nás najali, aby si z nás spravili cvičené opičky 

a my sme mali realizovať ich príkazy. Prípadne nám schválili kampaň, ktorú následne zmenili. Celé zlé, 

aspoň z nášho pohľadu. Nerád spomínam ako nám klient schválil kohúta, následne mu však odtrhol 

krídla, neskôr zakázal kikiríkať a ako bonus mu odrezal nohy. 

Preto som sa rozhodol  po porade s celým tímom nasledovne: 

1. Tendre – nebudeme sa zúčastňovať žiadnych tendrov. Ak klient bude chcieť riešiť výber 

prostredníctvom tendra tak si môže nájsť iné agentúry. My budeme radšej venovať čas 

existujúcim klientom a nebudeme si zbytočne míňať nápady na niekoho, kto si z tendra spraví 

liaheň na nápady. 

2. Pri všetkých prácach budeme vyžadovať plnú dôveru od klienta. To znamená, že ak klient  

schváli náš návrh už nebude počas prác meniť koncept kampane. V prípade, že to urobí opäť 

sa budeme musieť rozlúčiť. 

3. S klientom budeme fungovať ako partneri. Žiadne vyvyšovanie z jednej alebo druhej strany. 

Správny vzťah je o kompromisoch a nie o vyvyšovaní, alebo dokazovaní o tom kto je väčší big 

boss. Klient niečo vie a taktiež niečo vieme my. Vzájomným doplňovaním môže vzniknúť 

super vzťah. 

4. V neposlednom rade sme si stanovili minimálnu cenu zákazky za našu prácu. Tú sme stanovili 

na 700eur. Zákazky pod túto hodnotu budeme realizovať len vtedy, ak klient vezme riešenie 

od A po Z, ktoré mu ponúkneme. Zákazky pod túto hranicu nebudeme brať.  Áno, ide o vyššiu 

cenu ako ste boli zvyknutý, ale za to dostane viac môjho času a aj času celého tímu. 

V neposlednom rade tiež kvalitnejšie riešenie. 

 

 Rád sa s klientmi rozprávam a veľa sa pýtam, to však pri množstve klientov, ktoré 

momentálne máme nie je možné. Stále chcem dohliadať na všetky kampane, ktoré 

realizujeme. Preto sme sa rozhodli mať menej klientov, ale klientov, ktorí za to stoja a budú 

nás akceptovať takých akí sme. Sme Chilli papričky. ;) 



Viem, že všetkým klientom tieto podmienky nemusia vyhovovať. Preto bude lepšie ak sa rozlúčime 

a každý bude robiť to čo mu vyhovuje. Do konca mesiaca budeme na všetkých projektoch pracovať 

tak ako doteraz. Následne zákazky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené prestaneme realizovať. O ktoré 

zákazky sa jedná vám objasním v priebehu tohto týždňa, keď každému klientovi pošlem osobitný 

email.  

Verím, že moje rozhodnutie pochopíte. Robím to nerád, ale ak chceme prácu vykonávať najlepšie ako 

vieme musíme si k tomu vytvoriť prostredie, ktoré nás nebude vnútorne ničiť, ale ktoré nás bude 

poháňať vpred.  

S pozdravom 

 

Michael Smith Dragan a celé Chilli papričky 

 


