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Moduły projektu

NASZA FIRMA
Nasza działalność zajmuje się przygotowywaniem i dostarczaniem sałatek, kanapek, soków itp. Nasze głowy
były pełne pomysłów i nie wiedzieliśmy, który pomysł wybrać. Po wielu przemyśleniach uznaliśmy, że
najlepszą działalnością będzie firma, która przygotowuje dania, a później je rozwozi. Na ten pomysł wpadliśmy
dzięki reklamom, w których dużo jest portali, na których można zamówić jedzenie z przesyłką. Braliśmy pod
uwagę przede wszystkim te działalności,których brakuje w naszych miejscowościach.
Kolejnym powodem, dla którego taki mieliśmy pomysł, jest fakt, że ludzie coraz mniej się ruszają. Każdy dzień
jest zabiegany i coraz więcej osób woli wypić niezdrową kawę zamiast pożywnego śniadania i zjeść mało
wartościowy obiad czy kolację zamiast smacznego i jednocześnie zdrowego posiłku.

- Nasza firma oferuje bogaty wybór kanapek z różnego rodzaju pieczywa jak i zdrowego i pożywnego
podkładu.
- Naszymi odbiorcami są firmy, jadalnie, restauracje, szkoły, jak i prywatni odbiorcy.
- Zamierzamy działać na obszarze całego powiatu. W przyszłości gdy firma się rozwinie może nawet na
obszarze województwa.
- Prowadzimy firmę usługową.
- Jest wiele rzeczy które wyróżnia nas od reszty takiego typu firm tzn. naszej konkurencji. Jesteśmy
punktualni jeśli chodzi o , konsekwentni gdy mówimy o danym zamówieniu gdyż wiemy że klienci potrzebują
załatwić sprawy towaru szybko i bez jakichkolwiek komplikacji. Oferujemy świeże produkty. Wiemy kiedy ile
co powinno być w sprzedaży. Mamy też bardzo zgraną ekipę która ciągle ma coraz ciekawsze pomysły na
np. skład kanapki. Wiemy też że nasi klienci są z nas bardzo zadowoleni, a to daje nam sił do dalszej i na
nadzieję że nasze plany wejdą w życie i uda nam się przetrać na rynku z aż tak wysoką konkurencją. o wiele
wyższym poziomie pracy.
- W przyszłości mamy zamiar (jak już wcześniej wspomnieliśmy) rozszerzyć naszą działalność na całe
województwo. Mamy plany aby przyłączyć do naszych zestawów kanapek różnorodne soki wyciskane z 100
procentowo naturalnych owoców. Chcemy wkroczyć w świat owoców i warzyw (życia fit) i oferować naszymi
wspaniałym klientom pożywne sałatki i przekąski które wcale nie zawierają dużo kalorii.

CEO
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ZAKŁADAMY FIRMĘ
W PRAKTYCE!

Odwiedziliśmy kilka instytucji
niezbędnych przy zakładaniu
własnej firmy…
Pierwsze kroki skierowaliśmy do
Urzędu Skarbowego, gdzie należy
zgłosić firmy planujące być
płatnikami VAT…

Później przeszliśmy spory
kawałek miasta, by dotrzeć do
położonego bardziej na zachód
Urzędu Miasta i Gminy w
Rawiczu…

W środku udaliśmy się do Biura
Obsługi Klienta, gdzie bardzo miła
pani udzieliła nam szczegółowych
informacji o wypełnianiu wniosków
dla osób, które zamierzają
otworzyć własną działalność
gospodarczą. Dostaliśmy tu też
druki takiego wniosku oraz
wydruki instrukcji, jak je wypełnić.
Pani powiedziała nam również,
gdzie w internecie znajdziemy
szczegółowe informacje i
instrukcje:

Niedaleko od Urzędu znajduje się
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, gdzie
skierowaliśmy się później…

Tam również przemiła Pani
poinformowała nas o
wymaganiach zgłoszenia firmy
oraz osób ubezpieczonych do
ZUS oraz pokierowała nas do
półki, na której umieszczone były
dziesiątki instrukcji i dokumentów
wy m agany c h przy zakładaniu
firmy…

Ekipa w UMiG Rawicz

Ekipa w ZUS Rawicz

Ekipa w US Rawicz

MS

MS
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http://blogiceo.nq.pl/sierakowoteam/files/2016/03/male13_zus.jpg
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Ekipa w Alior Banku

My w Banku Spółdzielczym

Wizyta w BGŻ

Nasze wędrówki 
bankowe :)

W naszym mieście jest mnóstwo
banków, oddziałów banków oraz
o d d z i a ł ó w instytucji
parabankowych. Odwiedziliśmy
kilka z nich, aby zapoznać się
dogłębnie z ofertą kont dla firm.
Pozostałe banki odwiedzamy
wirtualnie – poprzez ich strony
internetowe:)
Na początku poszliśmy na rawicki
Rynek, gdzie znajduje się kilka
oddziałów i w pierwszej kolejności
udaliśmy się do Alior Banku. Tam
otrzymaliśmy dane dotyczące
kont firmowych, opłat za nie oraz
wymaganych dokumentów oraz
szereg ulotek, dzięki którym
będzie nam łatwiej na zajęciach
analizować konta. Pani pracująca
w banku wydrukowała nam także
tabelę opłat i prowizji, dzięki
czemu wiemy, ile nas będzie
kosztować utrzymanie konta…

Kolejny na rawickim Rynku jest
Bank Spółdzielczy, gdzie
otrzymaliśmy kolejne ulotki i
informacje.

Niedaleko położony też jest Bank
Zachodni WBK, do którego
udaliśmy się zaraz po Banku
Spółdzielczym. 

Na koniec zostawiliśmy sobie
BGŻ.

Pozostała nam jeszcze tylko
analiza banków, których nie
zdążyliśmy odwiedzić – to
zrobimy przez internet:)

MS

MS

MS
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OFERUJEMY...?

PIECZYWO:
- chleb pszenny (biały);
- chleb żytni (ciemny, wiejski, morawski, razowy, komiśny);
- chleby mieszane z maki pszennej i żytniej (zwykły nasz chleb), także z mąką owsianą, jęczmienną,
orkiszową- Otrzymuje się je z dwóch rodzajów mąki – pszennej i żytniej.
Chleb mieszany jest przeznaczony dla osób, które nie przepadają za żytnim pieczywem, mają kłopoty z
trawieniem, ale chcą wybrać chleb bogatszy w cenne składniki odżywcze.
- chleby z mąki śrutowanej i otrąb;
- chleby pełnoziarniste;
- chleby z ciasta niekwaśnego, b. trwałe; mace, cwibak okrętowy, szwedzki „Knäkebrod“;
- chleby dla chorych i inne z specjalnymi dodatkami, jak fasola, ryż, mąka kukurydziana, sole wapienne, suche
drożdże;
- chleby wojenne, dla oszczędzania środków spożywczych wypiekane z dodatkiem mąki ziemniaczanej,
fasolowej itp.;
- chleb razowy pszenny lub żytni - najzdrowszy, ma najwięcej cennych substancji, poprawia perystaltykę jelit;
- graham - chleb z mąki pszennej z pełnego przemiału. Delikatniejszy niż chleb razowy żytni i z tej racji
zalecany dla małych dzieci;
- sitek - pszennej i żytniej, częściowo oczyszczonej. Nie taki zdrowy jak razowy, ale na pewno lepszy od
pszennych bułek;
- pumpernikiel - chleb z mąki z pełnego przemiału, dodatkiem cukru, syropu ziemniaczanego lub buraczanego i
margaryny;
- chleb tostowy - zawiera ekstrakt słodowy, polepszacz i środek anty pleśniowy. Jest pasteryzowany. Pediatrzy
odradzają podawanie maluchom pieczywa zawierającego: polepszacze, konserwanty, środki anty pleśniowe
oraz pieczywa o przedłużonej trwałości;

OBKŁAD do kanapek:
Nasze kanapki będą składały się ze zdrowych produktów. Będą robione między innymi z pomidorami,
rzodkiewką, ogórkiem zielonym, sałatą lodową, papryką i innymi warzywami. Dokładać będziemy również:
różne rodzaje serów i wędlin, ale także sosy. Własnoręcznie będziemy przygotowywać pasty do chleba, np.
jajeczną czy rybną. Skład kanapki zależeć będzie od indywidualnego zamówienia klienta.

SOKI:
W spisie dań znajdą się również świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne oraz jogurty w różnych smakach
z owocami, naturalne, z ziarnami zbóż lub musli/granolą. 

SAŁATKI:
- owocowe (z krajowych owoców, jak i egzotycznych) – z dodatkiem jogurtu, kefiru lub bez dodatków;
- warzywne – z dodatkiem różnych rodzajów sosów lub bez sosu.

PŁATKI:
- kukurydziane
- owsiane
- orkiszowe
- amarantus
- quinoa
- musli
- granola
- czekoladowe / z miodem itp.
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GRUPY DOCELOWE

Każdy inaczej funkcjonuje tzn. uczy się, pracuje fizycznie czy też umysłowo więc ma inne potrzeby.

Dieta dziecka musi zawierać odpowiednią ilość witamin i soli mineralnych oraz substancji odżywczych, aby
zapewnić jego prawidłowy rozwój. Posiłki w diecie dziecka powinny być atrakcyjne pod względem smaku oraz
barwy, w przeciwnym razie dziecko zniechęci się do ich spożywania. 

Dzieci w wieku szkolnym potrzebują zdrowej i zrównoważonej diety, która zapewni im prawidłowy rozwój i
umożliwi pełne wykorzystanie ich potencjału intelektualnego. Tymczasem wielu dzieciom od najmłodszych lat
towarzyszą złe nawyki żywieniowe: słodkie napoje i przekąski, brak śniadania.

20-40 lat: Osoby w tym okresie życia zwykle narzekają na brak czasu, w wyniku czego często stołują się w
mieście lub spożywają produkty typu fast food, tkwiąc w przekonaniu, że przygotowanie zdrowych posiłków nie
jest ani szybkie, ani proste. Nic bardziej mylnego!

Dieta dla seniora powinna zaspokajać jego specyficzne potrzeby. Seniorzy fatalnie się odżywiają i stąd wiele
dolegliwości, których można by łatwo uniknąć. Z wiekiem częściej narzekamy na złe samopoczucie. I
uważamy, że z tym "przywilejem" starości trzeba się jakoś pogodzić. Nic bardziej błędnego! Osoby starsze
muszą po prostu bardziej zadbać o zdrową dietę.

Nasza firma będzie rozwozić przyrządzane przez nas dania do różnych odbiorców.

1. Pracownicy biurowi - osoby w przedziale wiekowym 30-50 lat ; najczęściej dania dla tych osób powinny być
pożywne, ale i lekkie . Najczęściej do tej grupy zalicza się sekretarki, prezesów firm,księgowe,prawników
.Posiłki do tych pracowników będą przywożone w porze lunchu .

2. Pracownicy fizyczni - osoby w wieku 24-53 lata. Osoby te powinny spożywać dużą ilość żelaza, dzięki
któremu będą miały siłę do pracy, W naszym menu znajdą dania zawierające mięso ,po których nie będą się
czuli ociężale ,wręcz pr4zeciwnie ,będą mieli energię na kolejne godziny .Do tej grupy zaliczamy: hydraulików,
osoby pracujące  w zakładach budowlanych , malarze, murarze  itp.

3. Uczniowie w szkole i studenci  - osoby będące w wieku 6-30 lat ; w daniach dla tych osób znajdziemy dużą
liczbę witamin zawartych w warzywach,owocach i sokach. Kanapki będą przygotowywane z ciemnego
pieczywa z różnorodnymi rybami ,czyli produkty które pobudzają pracę szarych komórek i dobrze wpływają na
nasz organizm. W szkołach będą one serwowane w stołówkach . 

4. Sportowcy - grupa wiekowa 15-50 lat. Dania będą przyrządzane w zależności od uprawianej dyscypliny
sportowej.

Wszystkie jadłospisy zostaną ułożone przez dietetyka lub odpowqiadać będą indywidualnemu zamówieniu
klienta.
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Reklama dźwignią handlu!

Najczęściej nasze grupy docelowe korzystają z internetu. Nasza strona mogłaby prowadzić działalność
internetową, czyli prowadzenie własnej strony internetowej oraz zamówienia online (możliwość wpłaty kartą lub
przelewem bankowym). Można również ogłaszać się gazecie dając wzmiankę o naszej firmie.
Możemy dotrzeć do naszych klientów także poprzez różnego rodzaju reklamy: ulotki, banery, samochody
oklejone naszym logo, stronę internetową oraz profil na FB.
Chcemy by nasza firma była bardzo popularna w naszym zasięgu, a więc reklamy będą widoczne również w
prasie, będziemy przekazywać informację drogą radiową, a w przyszłości będziemy rozważać decyzję co do
reklamy telewizyjnej.

Projekt ulotki Projekt ulotki

Nasze produkty wyróżnia:
- bogata oferta
- oryginalność pomysłów
- świeżość produktów
- szybka dostawa
- dostosowanie do klienta
- czystość przygotowania
- szybkość obsługi
- układanie dań przez dietetyka

Firma :)

ST ST

ST
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Nasze menu Kanapki:)

Sałatki owocowe Sałątki warzywne

ST ST

ST ST
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Napoje

Lokalizacja

ANKIETA - BADANIE RYNKU

Liczbowe wyniki ankiety dla 101 respondentów:
Twoja płeć:

79.2% 80 kobieta

20.8% 21 mężczyzna
Twój wiek:

0% 0 poniżej 13 lat

11.9% 12 od 14 do 16 lat

5.9% 6 od 17 do 20 lat

33.7% 34 od 21 do 25 lat

47.5% 48 powyżej 25 lat
Twoje wykształcenie:

0% 0 chodzę do szkoły podstawowej

11.9% 12 jestem gimnazjalistą

4.0% 4 uczę się w liceum/technikum

2.0% 2 uczę się w szkole zawodowej

5.9% 6 studiuję

30.7% 31 mam wyższe wykształcenie

27.7% 28 mam średnie wykształcenie

8.9% 9 mam wykształcenie zawodowe

6.9% 7 inne

ST

ST
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Wybierz, jakie są Twoje zainteresowania

10.9% 3.5% 11 sztuka

44.6% 14.2% 45 sport

19.8% 6.3% 20 literatura/nauki humanistyczne

47.5% 15.1% 48 film

24.8% 7.9% 25 zwierzęta

16.8% 5.3% 17 komputery

14.9% 4.7% 15 nauki ścisłe

7.9% 2.5% 8 zajęcia techniczne/praktyczne

44.6% 14.2% 45 muzyka/taniec

35.6% 11.3% 36 moda

27.7% 8.8% 28 zdrowe odżywianie

19.8% 6.3% 20 inne

Czy jadasz drugie śniadanie?

47.5% 48 tak

16.8% 17 nie

35.6% 36 czasami

Marchewki:)

Naszym
zdaniem!!!

Osobiście twierdzimy, że
najtrudniejszą przeszkodą w
założeniu firmy są finanse. Od
tego się tak naprawdę zaczyna
cała historia. Musimy wiedzieć
ile, czego potrzeba, jak i gdzie
można to załatwić. No właśnie,
trzeba też wiedzieć gdzie z
danym problemem pójść...
Osoba odpowiadająca za interes
musi być bardzo obeznana na
rynku pracy, wiedzieć co się
dzieje, jak trzeba działać. Nie
każdy tak potrafi. Trzeba mieć
też dar przekonywania i bardzo
sporą dawkę logicznego
myślenia żeby nie dać się np.
przekupić, sprzedać za tanio i
nie zyskać na swojej firmie nic.
Osoba skupiona, znająca się na
tym co chce robić w stu
procentach da rade. Niektórzy
poświęcają na to lata praktyki, a
niektórzy mają w sobie to tzn.
'smykałkę' do biznesu. Gdy
człowiek ma te cechy, które
podawaliśmy w poprzednim
module, cechy prawdziwego
przedsiębiorcy i przynajmniej
wiedzę skąd można zdobyć
dane środki, naszym zdaniem
może brać się do pracy i
zakładać własną firmę, co jest
celem naszej szóstki młodych
przedsiębiorców, w przyszłości!
:)

openclipart.org
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Czy uważasz, że odżywiasz się zdrowo?

9.9% 10 zdecydowanie tak

32.7% 33 raczej tak

31.7% 32 trudno powiedzieć

20.8% 21 raczej nie

5.0% 5 zdecydowanie nie

Co wolałbyś/wolałabyś zjeść na drugie śniadanie:

34.7% 35 zdrową kanapkę

19.8% 20 płatki zbożowe z owocami/jogurtem/mlekiem

2.0% 2 batony musli

23.8% 24 sałatkę owocową

5.9% 6 sałatkę warzywną

8.9% 9 jogurt owocowy

1.0% 1 suchary/wafle ryżowe/pieczywo chrupkie

1.0% 1 fast food

0% 0 chipsy

2.0% 2 słodycze

0% 0 inne /jakie?

Warzywka

NASZYM
ZDANIEM!!!

Na pytanie zadane uczestnikom
projektu na temat osoby
przedsiębiorczej możemy dużo
powiedzieć, lecz najpierw
zacznijmy od tego, czym
przedsiębiorczość w ogóle
jest…
Przedsiębiorczość to przede
wszystkim wielka
odpowiedzialność za firmę i jej
pracowników. Osoba zajmująca
się tym musi mieć umiejętność
podejmowania
skomplikowanych, nieraz
podchwytliwych i bardzo
cennych decyzji, które mają
ogromne znaczenie dla firmy i jej
budżetu. Zajmuje się różnego
typu inwestycjami, a pod tym
względem kryje się niesamowita
logika jak i dobry rozkład
pieniężny. Chodzi nam tu przede
wszystkim tak jak np. w naszej
firmie ze zdrowym pożywieniem:
do każdej kanapki czy sałatki
musimy przyporządkować
idealną cenę do wartości tak,
aby nasi klienci byli z nas w
100% zadowoleni. Naszym
skromnym zdaniem jest to
bardzo dobry przykład, który
opisuje daną sytuacje.

openclipart.org
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Czy byłbyś zainteresowany dowiezieniem drugiego śniadania
dostosowanego do Twoich potrzeb?

68.3% 69 tak

13.9% 14 nie

16.8% 17 nie wiem

Jaki typ pieczywa preferujesz?

21.8% 14.4% 22 bułki pszenne

10.9% 7.2% 11 bułki żytnie

39.6% 26.1% 40 bułki pełnoziarniste

9.9% 6.5% 10 bułki serowe

13.9% 9.2% 14 chleb pszenny

21.8% 14.4% 22 chleb żytni na zakwasie

25.7% 17.0% 26 inny zdrowy chleb pełnoziarnisty

5.0% 3.3% 5 drożdżówki/pączki

3.0% 2.0% 3 inne / jakie?

Komentarze: graham, pełnoziarnisty

Mniam!

marchewa:)

NASZYM    ZDANIEM!!!
Cechy charakteryzujące osobę przedsiębiorczą to przede wszystkim
odpowiedzialność, dobra logika myślenia w kwestii pieniędzy i danych
produktów. Ktoś taki musi posiadać cechy, które pomagają mu w
dążeniu do zadanego sobie i firmie celu. Możemy tu powiedzieć również
o kreatywności, asertywności, umiejętności komunikacji, nawiązywania
kontaktów i o umiejętnościach negocjacyjnych.

Osobiście twierdzimy, że w
pewnym sensie jesteśmy
osobami przedsiębiorczymi, lecz
w tym wieku ciężko to jeszcze
stwierdzić. Sądzimy, że przy
zakładaniu wymarzonej firmy
kanapkowej taka umiejętność
bardzo nam się przyda, gdyż
lubimy współpracować,
oczywiście z osobami mającymi
takie same cele.

openclipart.org

openclipart.org
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Jaki obkład powinien się znaleźć w Twojej kanapce?

65.3% 17.6% 66 wędlina

52.5% 14.1% 53 ser żółty

6.9% 1.9% 7 ser kozi

71.3% 19.2% 72 pomidor/ogórek/sałata

24.8% 6.7% 25 ser biały

37.6% 10.1% 38 sałata/rukola/roszpunka

38.6% 10.4% 39 jajko

23.8% 6.4% 24 kiełki

8.9% 2.4% 9 serki topione

5.9% 1.6% 6 mięso pieczone

28.7% 7.7% 29 warzywa sezonowe

5.9% 1.6% 6 ryba

1.0% 0.3% 1 inne/jakie?

Jakie owoce powinny się znaleźć w Twojej sałatce
owocowej?

53.5% 8.7% 54 jabłka

37.6% 6.1% 38 gruszka

49.5% 8.1% 50 brzoskwinia

37,5% 4,25% 43 banan

33.7% 5.5% 34 ananas

43.6% 7.1% 44 malina

60.4% 9.8% 61 truskawka

44.6% 7.2% 45 jagoda/borówka

9.9% 1.6% 10 wiśnia

53.5% 8.7% 54 kiwi

42.6% 6.9% 43 winogrono

9.9% 1.6% 10 czereśnie

33.7% 5.5% 34 pomarańcza

13.9% 2.3% 14 grapefruit/cytryna/limonka

18.8% 3.1% 19 granat

20.8% 3.4% 21 melon

7.9% 1.3% 8 kokos

2.0% 0.3% 2 inne/jakie?
Czy do sałatki owocowej lubisz dodawać jogurt?

57.4% 58 tak

16.8% 17 nie

22.8% 23 czasami

Jaki jogurt powinien być w sałatce?

71.3% 72 naturalny

1.0% 1 naturalny kozi

7.9% 8 owocowy

4.0% 4 ze zbożami

2.0% 2 serek

9.9% 10 wolę bez jogurtu

Kanapeczka openclipart.org
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Jakie warzywa powinny się znaleźć w Twojej sałatce
warzywnej?

75.2% 14.9% 76 pomidor

82.2% 16.3% 83 ogórek

74.3% 14.7% 75 sałata

29.7% 5.9% 30 pietruszka

33.7% 6.7% 34 marchewka

38.6% 7.6% 39 zielenina

12.9% 2.5% 13 kalafior

32.7% 6.5% 33 brokuł

7.9% 1.6% 8 rzepa

20.8% 4.1% 21 kalarepa

12.9% 2.5% 13 seler

15.8% 3.1% 16 ziemniak

21.8% 4.3% 22 kapusta

14.9% 2.9% 15 ryż

7.9% 1.6% 8 kasza

21.8% 4.3% 22 makaron

2.0% 0.4% 2 inne/jakie?

Jaki sos powinna zawierać sałatka warzywna?

30.7% czosnkowy

22.8% jogurtowy

26.7% grecki

21.8% majonezowy

4.0% ketchup

30.7% winegret

5.9% tysiąca wysp

12.9% bez sosu

1.0% inny/jaki? 

Z jakich owoców lubisz soki?

45.5% Owoce sezonowe

22.8% owoce egzotyczne

35.6% obojętnie

Wolisz soki owocowe czy warzywne?

22.8% obydwa

68.3% owocowe

2.0% warzywne

4.0% nie piję soków

Samo zdrowie! openclipart.org



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Wydanie specjalne 05/2016 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zaplecze

Z jakich warzyw lubisz soki?

70.3% marchewka

36.6% pomidor

10.9% buraczki

11.9% z zieleniny

3.0% inne/jakie?

Ile byłbyś w stanie zapłacić za dowiezioną kanapkę?

25.7% do 3 zł

54.5% od 3 do 5 zł

15.8% od 5 do 7 zł

0% powyżej 7 zł

Ile byłbyś w stanie zapłacić za dowiezioną sałatkę
owocową lub warzywną?

73.3% do 10 zł

19.8% od 10 do 15 zł

0% powyżej 15 zł

Ile byłbyś w stanie zapłacić za dowieziony świeżo
wyciskany sok owocowy lub warzywny?

48.5% do 5 zł

36.6% od 5 do 7 zł

7.9% powyżej 7 zł

Wnioski w punktach:

1. większość naszych klientów to osoby powyżej 21
lat;
2. większość z nich ma średnie lub wyższe
wykształcenie;
3. mają wszechstronne zainteresowania;
4. prawie połowa je drugie śniadanie regularnie, a
około 35% czasami;
5. większość uważa, że niekoniecznie odżywia się
zdrowo;
6. nasi klienci oczekują zdrowych kanapek, sałatek
owocowych oraz płatków zbożowych i są
zainteresowani dowiezieniem im takich produktów;
7. musimy zainwestować w różnorodnego rodzaju
dodatki do kanapek oraz składniki sałatek z uwagi
na dużą różnorodność potrzeb klientów;
8. musimy ustalić umiarkowane, zgodne z
potrzebami, ceny.

Wyniki ankiety nie wpłynęły na nasze początkowe
założenia – większość klientów oczekuje tego, co
oferujemy. Raczej na razie nic nie musimy
zmieniać. Uważamy, że dobrze określiliśmy
docelowe grupy naszej firmy. 

Konkurencja w okolicy jest raczej marna – tylko
jedna firma, która głównie oferuje całodzienne
wyżywienie dostosowane do potrzeb, a my
nastawiamy się głównie na drugie śniadania.

Musimy:

- dostosować każde zamówienie do klienta;
- korzystać z usług dietetyka;
- nawiązać współpracę z gospodarstwami
ekologicznymi w celu zakupu zdrowej żywności;
- kupować tylko sprawdzone produkty.
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STRATEGIA MARKETINGOWA
Nasza strategia opierać będzie się na:

- reklamach internetowych – firma będzie posiadać swój fan page oraz swoją stronę internetową, aktualizowaną
systematycznie, zawierającą ofertę oraz aktualne promocje; na stornie będzie również szczegółowe menu z
cenami, lokalizacja firmy w postaci mapki, dane o pracownikach i ich kwalifikacjach, opinie klientów; przekaz
internetowy dotyczy głównie osób młodych;
- firma będzie otwarta na propozycje klientów – poprzez formularz kontaktowy lub maila nasi klienci będą mogli
zgłaszać uwagi oraz propozycje swoich kompozycji dań;
- wykupimy miejsce reklamowe w lokalnej prasie oraz w lokalnych portalach internetowych, jak również w TV
Rawicz – z tych mediów korzystają zwykle ludzie starsi, również emeryci czy renciści;
- wydrukujemy ulotki reklamowe, które osobiście roznosić będziemy do skrzynek pocztowych – skierowane
bardziej do osób, które nie są zapoznane z komputerem i internetem;
- wydrukujemy plakaty, które zostaną powieszone w zaprzyjaźnionych firmach oraz sklepach.
Najlepszym środkiem reklamowym w naszym przypadku będzie internet – w tym facebook, dzięki któremu
pocztą pantoflową nasi potencjalni klienci dowiedzą się o naszych usługach.

Jeśli chodzi o PR, to myślimy, że w naszym przypadku sprawdzi się:

- kampania promująca zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia począwszy od przedszkola – np. cykl zajęć dla
dzieci o witaminach;
- promowanie zdrowej żywności na miejskich wydarzeniach – stoisko firmowe z akcją informacyjną;
- współpraca ze środkami masowego przekazu;
- public affairs – działania polegające na tworzeniu i podtrzymywaniu korzystnych relacji z przedstawicielami
władzy lokalnej (np. wspomaganie imprez miejskich czy gminnych);
- community relations – tworzenie dobrych stosunków ze społecznościami lokalnymi np. podczas lokalnych
festynów;
- współpraca z organizacjami non-profit, wspomaganie akcji charytatywnych.

Promocje, które planujemy:

- karta stałego klienta, np. co 10 kanapka gratis;
- zbieranie punktów i co miesiąc losowanie nagród;
- do zamówienia w określonej cenie dokładamy gratis koktajl lub sałatkę.
W naszej firmie sprzedaż bezpośrednia jest wskazana – dostarczamy towar do klienta indywidualnego oraz do
firm.
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HASŁA:
„Jedz nasze kanapki, a będziesz zawsze gładki”

„Nasze koktajle są zawsze EKO – mają świeże
owoce i wiejskie mleko!”

„Na zdrowe jedzonko mamy sposób taki:
wiejskie warzywa i z wolnego wybiegu

kurczaki!”

„Jedz warzywa i owoce zyskasz wtedy zdrowe
moce,
zamień tłuszcze – te zwierzęce – będzie Ci
wdzięczne Twoje Serce”

„Piękny umysł, piękne ciało,
Gdy witamin w nim niemało.”

„Każdy pięknie czuje się gdy marchewkę rano
zje!”

„Zawsze się odżywiaj zdrowo – będziesz myślał
wystrzałowo”

O dystrybucji 
słów kilka...

Na podstawie ankiet, które przeprowadziliśmy w
poprzednim module, okazało się, że firma taka jest
bardzo potrzebna i klienci są zainteresowani
dowiezieniem im drugiego zdrowego śniadania.
Potrzeby klientów zależne są od ich miejsca pracy i
stanowiska – inne wymagania mają osoby pracujące
umysłowo, inne fizycznie. Nasza oferta uwzględnia
dostosowanie każdego elementu do klienta.
Oferowane przez nas produkty dowozić będziemy do
firm oraz osób prywatnych, jak również do szkół czy
przedszkoli. Będziemy również dostępni na większych
imprezach w mieście, imprezach firmowych, w
szkołach i przedszkolach. Dla przedszkolaków
będziemy proponować kanapki w śmiesznych
kształtach.
Docelowo możemy także nawiązać współpracę ze
szkolnymi sklepikami, które mogą sprzedawać nasze
kanapki, sałatki, koktajle – przykładowo w naszej
szkole zdrowe kanapki czy owoce z jogurtem i musli
cieszą się ogromną popularnością, więc zapewne i w
innych szkołach sytuacja wygląda podobnie. Możemy
także sprawdzić, czy w lokalnych dużych firmach są
stołówki czy sklepiki, w których mogłyby być
oferowane nasze dania.Grunt to dobry PR!

W tej sferze postanowiliśmy pokazać, że dbamy nawet
o naszych najmniejszych klientów! Działalność
gospodarczą można połączyć z działalnością
społeczną – my postawiliśmy na kampanię promującą
z d r o w e odżywianie. A kiedy najlepiej zacząć
uświadamiać? Od przedszkola!!!
Mamy swoje zaprzyjaźnione przedszkole w Rawiczu,
nazywa się ślicznie „Chatka Wesołego Skrzatka”.
Przekonaliśmy się dzisiaj, że chatka rzeczywiście jest
wesoła i pełna roześmianych dzieci w wieku od 3 do 6
lat. Otwarte, miłe, kochane – tuliły się do nas od
samego naszego wejścia.
Na początek przygotowaliśmy dla nich labirynt – bo
wszystkie dzieci kochają labirynty:) W nim dzieci
musiały znaleźć drogę do marchewki dla królika
Bugsa:) Poszło im świetnie – nawet pokolorowały
królika i marchewkę;) Co prawda były marchewki i
szare, i fioletowe, i wszelkich innych kolorów – ale
widać dzięki temu, jak wielką wyobraźnię mają
przedszkolaki!

Chatka Wesołego SKrzarka SM
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Później zadawałyśmy im zagadki. Wszystkie
dotyczyły owoców i warzyw, a były fajnymi,
zabawnymi rymowankami. Z większością z nich dzieci
poradziły sobie znakomicie! Potrafiły także bezbłędnie
wykonać trzecie zadanie – musiały narysować w
koszyczku owoce, które wpadły do fartuszka w
znanym, dziecięcym wierszyku „Wpadła gruszka do
fartuszka”. Tutaj ich wyobraźnia również nie zawiodła!
A my w międzyczasie opowiedziałyśmy im o
witaminach, do czego one są potrzebne oraz w których
owocach i warzywach najwięcej się ich znajduje.

Dzieci opowiadały nam, które warzywa i owoce lubią i
dlaczego. W ogóle dzieci dużo mówiły i każde z nich
chciało nam coś opowiedzieć:)
Później miałyśmy dla dzieci kolejne zadanie – dostały
wydruki różnych produktów i miały pokolorować tylko
owoce i warzywa. Większości to się udało, ale niektóre
przedszkolaki pokolorowały również pieczonego
kurczaczka czy ser;)
Na zakończenie zostawiliśmy dla dzieci zdrowy i
słodki prezent – pełną torbę owoców, a wśród nich
banany, jabłka, gruszki, kiwi i mandarynki. A żeby im
osłodzić dzień, każdy przedszkolak dostał też cukierka
– krówkę:)

Resztę przygotowanych o witaminach i zdrowym
odżywianiu materiałów zostawiliśmy paniom
przedszkolankom, by mogły również z nich korzystać.
Na zakończenie znów było mnóstwo tulenia i czułe
pożegnanie. I obietnice, że jeszcze tam wrócimy!

My w przedszkolu

Natalia się bawi:)

Alicja wmieszała się w tłum... ;)

Pomocna Karolcia:)

Kolorujmy z Pati;)

Wiki

Wiki

Wiki

Wiki

Wiki
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KASA NA START!

Koszty jakie związane są z rozpoczęciem działalności naszej firmy to przede wszystkim koszty remontu i
wyposażenia naszego lokalu, który dostaliśmy w spadku. Czeka nas gruntowny remont pomieszczenia, bo
przecież musi być ono przytulne oraz schludne, aby przyciągało jak najwięcej klientów oraz aby nam się miło
pracowało. Remont obejmował będzie przede wszystkim:

podzielenia pomieszczenia na przestrzeń do robienia naszych pysznych dań śniadaniowych, miejsce w
którym klienci będą mogli poczekać na swoje zamówienie, jeśli zechcą je odebrać osobiście lub gdzie będą
mogli je zjeść i pomieszczenia gospodarcze oraz toaletę. Podczas remontu ściany zostaną pomalowane na
żywe kolory co pomoże rozbudzić nasze szare komórki rano, a przy tym nadadzą miły nastrój, na podłodze
zostaną położone płytki, koszt jaki wyniosą te działania to ok. 5 tysięcy złoty, a na tym jeszcze nie koniec bo
lokal pozostaje nadal pusty.

Musimy pamiętać też o wyposażeniu niezbędnym do pracy, wiąże się z tym zakup komputera, kasy fiskalnej,
garnków, noży i innych tego typu rzeczy.

Pamiętajmy także o drobnostkach takich jak reklamówki, papier śniadaniowy, pudełka do pakowania
przyrządzonego jedzenia oraz o reklamie naszej firmy w radiu, prasie, internecie to kolejny wydatek ale ważny
na co będziemy musieli poświęcić ok. 3 tysięcy. Do wydatków musimy dodać jeszcze zakup towaru do
przygotowania posiłków a także na rachunki jakie musieli będziemy opłacić. 

Umeblowanie i sprzęt:
Stół do pracy z półką – 100×70 cm (x2) 500,00zł x 2= 1000 zł
Stół – szafka drzwi otwierane 100×70 cm (x3) 300,00zł x 3 = 900 zł
Stół – szafka drzwi uchylne ze zlewem 100×70 cm (x2) 300,00 zł x 2 = 600 zł
Szafa magazynowa/przelotowa 40x50x180 cm (x2) 1 000,00 zł x 2 =2000 zł
Wózek transportowy 2-półkowy 80×50 cm (x1) 700,00zł x1 = 700 zł
Piec konwekcyjno-parowy (x1) 10000,00 zł
Kuchnia indukcyjna płaska 2 strefy grzewcze (x2) 2500,00 zł x 2 = 5000 zł
Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym (x1) 1200,00 zł
Stół chłodniczy 2-komorowy z agregatem u dołu s.60 cm(x1) 3000,00 zł x 1 = 3000 zł
Zmywarka uniwersalna (x2) 2000,00 zł x 2= 4000 zł
Krajalnica z nożem gładkim (x2) 250,00 zł x 2 = 500 zł
Szatkownica do warzyw (x4) 100,00zł x 4 = 400 zł
Mikser uniwersalny (x2) 100,00zł x 2 =200 zł
Wyciskarka owoców (x4) 100,00zł x 4 = 400 zł
Worki do pakowarki próżniowej 54,00zł = 54zł
Pojemnik 15cm gł. (x4) 15,00zł x 4 = 60 zł
Pojemnik 20cm gł. (x6) 12,00zł x 6 = 72 zł
Szafa biurowa z drzwiami uchylnymi (x1) 400 zł x 1 = 400 zł
Krzesła (x6) 100,00zł x 6 = 600 zł
Razem wyposażenie: 31086 zł
Remont: 5000 zł
Drobne zakupy: 3000 zł
Reklama: 1000,00
Samochód: 20000,00
Rowery: 800 x 3 szt = 2400 zł
RAZEM: 62 486 zł
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Gdyby nam brakowało funduszy, to...?

Gotówkę na założenie firmy zdobędziemy z dofinansowania przez Krajowy Fundusz Usług Dla Małych I Średnich
Przedsiębiorstw oraz z lokaty jaką założyliśmy kilka miesięcy wcześniej i wspólnie odkładaliśmy na niej
pieniądze na biznes. Z Funduszu otrzymamy około 25 tysięcy na dobry start dla naszej firmy. Posiadamy też
inne zasoby potrzebne do założenia firmy. Wydatki zmniejszają się też ponieważ mamy własny lokal który
dostaliśmy w spadku po krewnym więc nie wydamy już pieniędzy na wykup lub wynajem pomieszczenia.
Ponadto dwoje z nas ma wykształcenie związane z żywieniem co też zmniejsza koszty.
Jeżeli każdy z nas dostałby maksymalną dotację z Powiatowego Urzędu Pracy (można składać wniosek o 22
tysiące zł, ale realna możliwość otrzymania dotacji to około 14 tysięcy, przy czym każdy z nas po
zarejestrowaniu może się starać indywidualnie o dofinansowanie, a po otrzymaniu łączymy siły i wspólnie
tworzymy firmę – szczegóły:http://www.pup.powiatrawicki.pl/Dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-
pracy/Finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszuk/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzia-alnosci-
gospod), to wspólnie nasz budżet uzyskany z dotacji wynosiłby 70 tys. zł.
Dodatkowe możliwości:
Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności firmy na rok 2015
Z programu POKL „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” możemy otrzymać bezzwrotną dotację 25-40 tys. zł
Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości  może być wykorzystane na:
 sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej nie została udzielona pomoc publiczna lub które
wcześniej nie były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej

zakup środków transportu w przypadku gdy wydatek ten jest niezbędny w podejmowanej działalności
10% dotacji inwestycyjnej można przeznaczyć na promocję i reklamę działalności

RACHUNKI !!!
a)Koszty stałe :

Abonamenty telefoniczne – ok.360 zł/mies.
Abonament za internet – ok.60 zł/mies.
ZUS dla nas – 465,28*6=2791,68 zł/mies.
Czynsz -ok. 1300 zł/mies.
Wynagrodzenie – ok.9000 zł/mies. (1500*6)

b)Koszty zmienne :

Prąd -ok.750 zł/mies.
Woda – ok. 200 zł/mies.
Gaz – ok.500 zł/mies.
Reklamy, ulotki – ok. 200 zł/mies.
Paliwo do samochodu – 1000 zł/mies.
Zakup produktów do wykonywania zamówień – od 5 000 zł do 15 000 zł/mies.
Opakowania do produktów – 1000-2000 zł/mies.

http://www.pup.powiatrawicki.pl/Dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/Finansowe-formy-wsparcia-dla-bezrobotnych-i-poszuk/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzia-alnosci-gospod
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