
LITTLE STAR
D.O.O.

DRUŠTVENO ODGOVORNO
POSLOVANJE

Proizvodnja i prodaja odjeće za
novorođenčad



Tvrtka Little star d.o.o. bavi se proizvodnjom i
prodajom odjeće za novorođenčad. Osnovana je u
listopadu 2020. godine, sa sjedištem u Zadru. 
Asortiman obuhvaća odjeću i opremu za bebe, od
njihovog prvog dana pa sve do druge godine života.
Želja nam je stvoriti uspomene koje će se zauvijek
pamtiti, od prvog mekanog dodira, pazeći pritom da
beba ima sve kako bi se osjećala sigurno, toplo i
udobno! 

TKO SMO MI?
O NAŠOJ TVRTCI
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STVARANJE ODRŽIVE ODJEĆE I OPREME
ZA BEBE OD ROĐENJA DO DRUGE
GODINE ŽIVOTA.

NAŠE "ZAŠTO"?
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LITTLE STAR POSLOVNA STRATEGIJA
Naša tvrtka ima vizionarski pristup pružanju potpore
ekološkom i društvenom napretku. Integrirali smo ekološke i
društvene kriterije u naš proces inovacija tako da  pridonosimo
održivosti.

Svi naši zaposlenici su osviješteni te potiču napredak
održivosti u svakodnevnom radu. Svim našim zaposlenicima
omogućujemo sigurnu i zaštitnu radnu okolinu.

Pri odabiru dobavljača, uzimamo u obzir zaštitu okoliša, ljudska
prava i dobre radne uvjete.

Osiguravamo klimatski prihvatljivu i učinkovitu proizvodnju.
Naši proizvodi su sigurni i prilagodljivi za korištenje, te većina
naših proizvoda tijekom svojeg vijeka trajanja utječu na okoliš
minimalno. Pri svojem radu koristimo kvalitetan odabir
materijala
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novčana nagrada,
ulaznice za koncerte,
zajednička večera ili

putovanje u obliku team
buildinga.

NAGRADE

za uspješno završen
projekt, za sklopljen
posao, za povećanje
prodaje, plasiranje

novog proizvoda na
tržište 

POHVALE

stručna usavršavanja,
dodatne edukacije u

tuzemstvu i inozemstvu

MOGUĆNOST
NAPREDOVANJA

I RAZVOJA
KARIJERE Dobrim radnim

okruženjem, i otvorenim
odnosom postići ćemo
bolju komunikaciju sa

zaposlenikom, dajući mu
do znanja što točno od

njega tražimo.

DOBRA
ATMOSFERA,

POŠTOVANJE,
OTVORENOST

DOP & RADNA OKOLINA
MOTIVIRANJE RADNIKA

Veliku pažnju pridajemo motivaciji zaposlenika koja stvara osjećaj pripadnosti timu i jača
međusobne odnose. Dobro obavljen posao često je odraz zadovoljstva zaposlenika odnosom

prema njima i njihovome radu. Sreća i ispunjenost samim sobom i osobnim učinkom svaku osobu
učinit će boljom i motiviranijom u svome poslu.
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zaposlenicima nudimo
mogućnost da, u skladu sa
zahtjevima i mogućnostima

poduzeća, usklade svoje
obiteljske obveze i radno

vrijeme

FLEKSIBILNO
RADNO VRIJEME

Ovisno o postignućima u
odjelu ili tvrtki, zaposlenik
može dobiti stimulaciju na

osnovnu plaću koja se
ravna prema

njegovom/njenom uspjehu.
 
 

STIMULACIJE NA
PLAĆU

priznanja, ovlasti,
postignuća, mogućnosti za

razvoj i usavršavanje.
 
 

NEFINANCIJSKE
NAGRADE

nagrada za najuspješniji
godišnji radni rezultat;

zimovanje/ljetovanje za
djelatnika i članove obitelji

 
Osigurani poklon paketi za

djecu zaposlenika
povodom blagdana.

OBITELJSKA
PUTOVANJA;
POKLONI ZA

DJECU

DOP & RADNA OKOLINA
NAGRAĐIVANJE RADNIKA

Kao malo poduzeće, veliku pažnju posvećujemo i kompenzacijama naših zaposlenika. 
Cilj  nagrađivanja jest taj da se što više počnu uključivati u sam rad tvrtke te da postanu svjesni svog

doprinosa radu tvrtke.
 
 



GODIŠNJI PLAN STRUČNE
EDUKACIJE ZAPOSLENIKA

Napredna prodajna
komunikacija; online

tečaj
Odjel: Prodaja

SIJEČANJ
Razvijanje komunikacijsko

prezentacijskih vještina,
Zagreb

Odjel: svi zaposlenici

VELJAČA
Plaće i nagrađivanje

radnika; online
Odjel: Financije i
računovodstvo

OŽUJAK
Prigovori i pritužbe

nezadovoljnih kupaca;
online

Odjel: Prodaja

TRAVANJ
Komunikacijske

vještine za IT
stručnjake; online

Odjel: Administracija;
Informatika

SVIBANJ
Utjecaj ekon materijala

na svijest
kupaca;online

Odjel: Marketing i
prodaja

LIPANJ

Kako čitati financijska
izvješća; online

Odjel: FInancije i
računovodstvo

SRPANJ
Kako učinkovito

skladište može pomoći
u povećanju prodaje,
profita i cash-flowa?

Odjel: Skladište i
nabava robe

KOLOVOZ
Novi digitalni

komunikacijski alati
Odjel: Adiminstracija,
tajništvo, informatika

RUJAN
Vođenje tima -

delegiranje zadataka i
motivacija članova

tima, online
Odjel: svi

 

LISTOPAD
Efikasno skladište i

inventura; online
Odjel: Skladište i

nabava robe

STUDENI
Sastavljanje godišnjih
financijskih izvještaja i

poreznih prijava- pripreme
za završni račun
Odjel: Financije i
računovodstvo

PROSINAC
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DOP & ZAŠTITA OKOLIŠA

Kod izrade organskog pamuka ne
koriste se pesticidi, zato je naša
odjeća od organskog pamuka u
nijansama u kojima se pamuk uzgaja.
To je krem boja, svijetlo smeđa i
blijedo zelena.

ORGANSKI  PAMUK

Ova tkanina je izdržljiva, može izdržati
20 godina nošenja, ali je također i
nevjerojatno udobna i fleksibilna.
Proizvodnja lana ne zahtijeva mnogo
energije ili vodenih resursa, a lanena
odjeća je biorazgradiva i može se
reciklirati. 

LAN

Recikliranje je jedan od najodrživijih načina
života, bilo da je riječ o ponovnoj upotrebi
vrećica, odvajanju papira, plastike i metala ili
nošenju reciklirane odjeće.
Zbog uštede energije i financijskih sredstava,
većina naše poslovne dokumentacije
pohranjuje se elektronski.

EKO OZNAKE

U našoj proizvodnji stavljamo naglasak na 
 humano-ekološkom aspektu kvalitete
tekstilnih proizvoda.



DOP & LOKALNA ZAJEDNICA

Kao tvrtka nastojimo aktivno sudjelovati
u životu lokalne zajednice u kojoj
djelujemo, ali i šire. 
Sponzorstvima podržavamo
manifestacije, udruge, organizacije koje
promiču život, sport, kulturu, ekološki
pristup. 

SPONZORSTVADONACIJE

Financijskom pomoći i donacijama u odjeći te
opremi podržavamo svjesnost o prijevremenom
rođenju. Pomažemo Odjelu neonatologije u
Zadru čime želimo podržati odjel u njezi i skrbi
nedonoščadi u prvim danima njihovog života.
Naše aktivnosti usmjerene su i na udrugu
"Hrabro dijete" i "Palčić gore".



LITTLE STAR TIM
KREATIVAN I  DINAMIČAN

SALEZIA KNEŽEVIĆ
REFERENT MARKETINŠKIH

AKTIVNOSTI
Komunikativna, organizirana,

odlučna.

LORENA LONČAR
DIREKTOR

Ambiciozna, kreativna, vođa
tima.

MAŠA KOVAČEVIĆ
REFERENT PRODAJE

Komunikativna, ambiciozna,
vesela.


