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Nový žací stroj
získáte 1 z prvních 10 kusů

Sleva na nový model
získáte slevu na 1 ks z každé nové modelové řady

Účást na testování
získáte možnost testovat nové modely před 
uvedením na trh

Smart
mower Winston Margaret

30% 30% 20% 20% 20%
na Margaret

10%
na Margaret

Osobní konzultace k trávníku
získáte konzultaci u Vás doma

Trávníkář na telefonu
získáte rady k trávníku na telefonu

60
min / rok

60
min / rok

30
min / rok

30
min / rok

30
min / rok

30
min / rok

Trávníkářský kurz
získáte poukaz na trávníkářská školení

5x 5x 5x 2x

Exkurze do výroby
získáte možnost seznámit se zázemím

I. + II. + III.
Domácí 

trávníkář

I. + II. 
Domácí 

trávníkář

I. 
Domácí 

trávníkář

I. 
Domácí 

trávníkář

I. 
Domácí 

trávníkář

I. + II. 
Domácí 

trávníkář

VIP účast na premieře
čestná pozvnánka na oficiální představení
novinek

PLNĚNÍ
INVESTICE

Investice do vývoje a výroby sekaček na trávu
Zajistěte si lepší trávník podporou inovativních a zapálených lidí

O projektu Swardman
V roce 2007 se 
rozhodl Tomáš 
Šena, že vyplní 
mezeru na trhu 
se sekačkami, 
které umějí 
udělat anglický 
trávník.

Krok za krokem 
se jako zkušený 
trávníkář přemě-
ňuje na prodej-
ce, vývojáře a výrobce.

Tráva je nejrozšířenější rostlina na světě. 
Téměř všude, kde trvale žije člověk, je 
zájem o krásný trávník.

Vyvíjíme moderní žací stroje, které umí 
dělat krásné trávníky.

Investice do správného člověka je lepší, 
než investice do produktu. 

Vyvíjíme a vyrábíme v Česku. Cílem inovací 
je, lidem šetřit čas. 

Aktuální zdroje financování neumožňují 
dostatečně rychlý rozvoj a uspokojování 
poptávky po našich produktech.

Akční plán
- výroba modelu Edwin (benzínová), již probí-
há

- dokončení vývoje Margaret (bateriová)

- vývoj modelu Winston (pro fotbal)

- vývoj chytré sekačky  (Smart mower)

Technická řešení nových modelů nám jsou již 
v tuto chvíli známá. Je potřeba je zrealizovat a 
testovat.

Dokážeme svoje výrobky prodávat kamkoliv 
na světě, kde chtějí hezký trávník.

Forma plnění 
- investice je formou osobní půjčky na 5 let

- pokud se za 5 let nebude vyrábět žádná z 
plánovaných sekaček, je jistina splatná v plné 
hodnotě

- pokud se vyrábět bude, tak dojde v průbě-
hu 5 let k hmotnému plnění dle tabulky níže 
a po 5 letech k vrácení jistiny

Kdo je Tomáš Šena (36 let)
Vystudoval Českou zemědělsku univerzitu, 
obor Obchod a podnikání s technikou, 
diplomová práce - rozbor strojů pro údržbu 
golfových hřišť.

Od roku 2006 profesionálně pečoval o anglic-
ké trávníky privátních klientů.

Chce být nejlepším obchodník s precizními 
sekačkami na světě. 7 let jde za svým cílem a 
ještě neuhnul z cesty. 

Je to cesta trnitá a klikatá, ale o to ho těší více, 
že lidí, kteří mu fandí, přibývá. 

Přijde mu logické, pokud má náročné klienty, 
že jim bude poskytovat kvalitní produkty a 
služby. Levné a spotřební sekačky jsou všude, 
kvalitní za rozumnou cenu však chybějí.

Jen ten kdo rozumí trávníkům a strojům, 
dokáže vymyslet tu nejlepší sekačku. 

www.senatomas.com - osobní blog, který 
mapuje jeho cestu za sekačkami

www.milujusvujtravnik.cz - poradna pro péči o 
trávníky

www.swardman.com - eshop

Kontakt: tsena@swardman.com, T: 604475036

Tomáš Šena


