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Projektowanie ogrodów, czyli co...?

Wyjściowym działaniem naszej firmy jest konsultacja z
klientem w kwestii jego wizji przyszłego ogrodu. Każdego
klienta traktujemy indywidualnie, tworząc autorski projekt
ogrodu. Po zatwierdzeniu przez klienta projektu
przygotowujemy teren pod inwestycję. W zakres naszych
usług wchodzi również planowanie i realizacja małych
architektur ogrodowych, tzn. ścieżki z kamienia lub
innych surowców, schody, budowle drewniane (altany,
tarasy oraz pergole), rzeźby. Zajmujemy się także
elementami wodnymi (oczka wodne, kaskady, stawki,
sadzawki, fontanny). Na życzenie klienta montujemy
kompleksowe oświetlenie ogrodu (lampy solarne,
elektryczne) oraz instalujemy zraszacze. Na specjalne
życzenie klienta sprowadzamy rzadkie gatunki roślin.
Oferujemy budowę bezpiecznych placów zabaw dla
rodzin z dziećmi.
Klienci wybiorą nasz produkt z uwagi na to, iż nasza
oferta jest szeroka i obejmuje kompleksowe zadbanie o
ogród lub teren zielony. Naszym głównym celem jest
zadowolenie klienta, dlatego w pierwszym rzędzie
bierzemy pod uwagę jego sugestie i pomysły. Nasze
wizje są bardzo oryginalne, a szeroki asortyment
przyciągnie rzesze wybrednych klientów.

Nasza firma działać będzie na terenie powiatu rawickiego
oraz przyległych powiatów (leszczyński, krotoszyński,
milicki, trzebnicki, wołowski, gostyński, górowski).

Nasi potencjalni klienci to osoby mieszkające w powiecie
rawickim lub graniczących powiatach, w domkach
jednorodzinnych, przy których znajduje się ogród bądź
teren przygotowany pod ogród. Są to osoby raczej
zamożne, zapracowane, pracujące na stanowiskach
odpowiedzialnych i czasochłonnych, które nie mają
czasu na samodzielne projektowanie i przygotowanie
ogrodu. Mogą to być małżeństwa z dziećmi lub
bezdzietne, ale także osoby samotne, które cenią sobie
odpoczynek w pięknie urządzonym ogrodzie. 

Czy to ogród, czy to łąka - 
zajmie się tym Willy Wonka!

Gimnazjalne Asy w akcji!

Numer gazetki poświęcony pracy grupy Gimnazjalne Asy w projekcie CEO oraz NBP "Młodzi Przedsiębiorczy" w latach 2012 - 2014.
Grupa w składzie: Patrycja Cicha, Katarzyna Jarczyńska, Olga Juskowiak, Monika Kaźmierczak, Kinga Piórkowska oraz Aleksandra Szelukowska są
autorkami tekstów, które pochodzą ze sprawozdań z działalności w projekcie. Pracują pod opieką pani Magdaleny Stańko.

Jak to się zaczęło?

Pani Magda w ubiegłym roku zapytała, czy chcemy wziąć udział w projekcie
dotyczącym przedsiębiorczości. Dlaczego nie? Wzięłyśmy się ostro do pracy nad II
częścią projektu Młodzi Przedsiębiorczy zatytułowaną „Zakładamy i prowadzimy własną
firmę”. Naszym pomysłem na biznes było przedsiębiorstwo zajmujące się
projektowaniem ogrodów i terenów zielonych oraz kompleksowe wykonanie projektów.
I tak się zaczęła nasza wielka przygoda...

Asy i dokumentacja firmy...

Asy pracują - rok pierwszy!!!

KM
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 Tak pracowała firma Willy Wonka!

Logo

Nasza firma zajmować się będzie
projektowaniem ogrodu, w skład tej usługi
wchodzić będą następujące elementy:

- wykonanie szczegółowego komputerowego
projektu ogrodu (rzut z góry, wizualizacja
komputerowa)
- wykaz proponowanych roślin, którymi
obsadzimy ogród
- wykonanie kosztorysu roślin, elementów
małej architektury, innych elementów ogrodu
wraz z kosztem wykonania usługi

Poszczególne elementy organizacji oraz
projektu ogrodu:

1. Kontakt z klientem. 
2. Wizyta u klienta (pomiary powierzchni,
konsultacja z wyborem roślin i aranżacją
ogrodu).
3. Podpisanie umowy o projekcie ogrodu,
aranżacji i kosztach.
4. Wykonywanie projektu i wizualizacji.
5. Konsultacja z klientem. Ewentualne
poprawki oraz akceptacja projektu przez
klienta.
6. Realizacja projektu przez firmę.

Staramy się zadbać o jak najmniejsze
szczegóły. Dostosujemy się do każdych
wymagań klienta oraz każdej jego uwagi.
Staramy się, aby nasza praca przebiegała
sprawnie i efektywnie. Nasza działalność jest
jedynie ograniczona do wyobraźni klienta i
kosztu przedsięwzięcia. Oferta, którą
prezentujemy, jest szeroka, a czas realizacji
krótki. Dzięki szczegółowemu wywiadowi
możemy dostosować typ proponowanych
roślin do potrzeb alergików, aby ich pobyt w
ogrodzie był przyjemnością. Rośliny kupujemy
bezpośrednio w trakcie realizacji projektu, aby
sadzonki były świeże, prosto ze szkółki.

Asy w pracy! Projektujemy...

Obliczamy...

Porównujemy...

GA
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Wirtualny Festiwal Przedsiębiorczości
9 maja 2013 r.

Myślimy nad zadaniami z Festiwalu... Burza mózgów!

MY:) Festiwal...

KM KM

KM KM
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Dostałyśmy się do 12 najlepszych zespołów w kraju!
Finałowa Gala Młodych Przedsiębiorczych odbyła się 13 czerwca 2013 roku w okręgowym oddziale Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. O
godzinie 9:45 zaczęła się rejestracja dwunastu przybyłych z różnych części kraju grup uczniowskich, a 15 minut później każdy zespół miał godzinę na
przygotowanie stoiska na targach projektów. Uczennice sierakowskiego gimnazjum były wspaniale do tego przygotowane – wydrukowały wizytówki, logo
firmy, ulotki reklamowe, reklamy prasowe, które wcześniej opracowały, jak też wywołały wiele zdjęć dokumentujących realizację projektu. W teczkach
przygotowaną miały całą konieczną dokumentację, a w laptopie czekała prezentacja multimedialna, strona internetowa ich firmy (http://willy-
wonka.jimdo.com/), fan page na portalu facebook (https://pl-pl.facebook.com/willywonkafirma) oraz prowadzony systematycznie blog
(http://blogiceo.nq.pl/gimnazjalneasy/). Tuż po godzinie 11 rozpoczęło się oficjalne powitanie gości przez przedstawicieli instytucji: panią Maję
Gruszczyńską, koordynatorkę projektu z CEO, panią Alicję Pacewicz, wiceprezesa CEO, pana Dariusza Jadowskiego, dyrektora Wydziału Edukacji i
Wydawnictw NBP. W ramach powitania wyświetlono krótki filmik, w którym pracownicy odpowiedzialnych instytucji wypowiadali się bardzo pochlebnie o
uczestnikach projektu, prezentowane były także zdjęcia, które uczestnicy przesyłali w ramach realizacji poszczególnych zadań. Kolejna godzina upłynęła
na rozmowach ekspertów z członkami wszystkich grup. Ekspertką Gimnazjalnych Asów była pani Urszula Małek, nauczycielka oraz autorka wielu
książek z zakresu przedsiębiorczości. Pani Urszula była zachwycona rozmową stwierdzając na koniec, iż czuła się, jakby rozmawiała ze studentkami 1-
2 roku wyższej uczelni, a nie uczennicami gimnazjum. Bardzo wysoko oceniła pracę dziewcząt, gratulując im wspaniałe pracy i życząc wielu sukcesów w
przyszłości. W międzyczasie każda grupa brała udział w specyficznej grze bingo – musiała w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć na 12 pytań
dotyczących poszczególnych grup uczestniczących w projekcie. Po szczegółowych prezentacjach odbyło się podsumowanie całej pracy trwającej już od
1 marca oraz wręczenie każdej grupie dyplomów i upominków. Po obiedzie każda grupa miała możliwość zwiedzić część ogromnego gmachu
Narodowego Banku Polskiego, oglądając następujące miejsca: muzeum numizmatyczne, bibliotekę NBP oraz wystawę prac Andrzeja Heindricha, który
projektował polskie banknoty. Dziewczęta miały możliwość zmierzyć się z ciężarem sztabki złota – ważyła 12,5 kg i była warta półtora miliona złotych! W
międzyczasie dowiedziały się również, że drzwi do skarbca położonego w podziemiach NBP ważą dwie tony i muszą je otwierać dwie upoważnione
osoby, z których każda ma część „Klucza” oraz że zaprojektowanie jednego banknotu trwa około trzech miesięcy i jest to bardzo żmudna praca...
Po godzinie 15 cała uroczystość zakończyła się i uczennice z żalem opuszczały gmach NBP. Pozostało tylko przespacerować się po Starym Mieście i
wracać do domu z głową pełną wspomnień po wspaniałych chwilach spędzonych w Warszawie.

Asy na wielkiej Gali!

A siedzibie NBP

Cudowna atmosfera! Z prezesem NBP - prof. Markiem Belką
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Rok drugi - Asy znów w akcji!

Dziewczęta z grupy „Gimnazjalne Asy” (Patrycja Cicha, Katarzyna Jarczyńska, Olga Juskowiak, Monika Kaźmierczak, Kinga Piórkowska oraz
Aleksandra Szelukowska z klasy III A) ukończyły I część projektu CEO oraz NBP „Młodzi Przedsiębiorczy: Zarządzamy naszymi finansami”. Pod koniec
marca otrzymały certyfikaty zaświadczające pozytywne ukończenie kursu oraz rozpoczęły prace w II części programu pod hasłem „Zakładamy i
prowadzimy własną firmę”.
Pierwsze półrocze było dla dziewcząt związane z bardzo intensywną pracą nad kolejnymi modułami. W pierwszej kolejności zmierzyły się z pojęciem
budżetu, musiały także opracować budżet przeciętnego gimnazjalisty oraz budżet gospodarstwa domowego. Następnie opracowały harmonogram i
kosztorys kilkudniowej wycieczki, uwzględniając wszelkie koniecznie koszty. Trzeci moduł polegał na porównaniu e-kont bankowych i wybraniu takiego,
które jest najbardziej korzystne. Program wymagał porównania ofert dwóch banków – nasze Asy przeanalizowały dokładnie sześć możliwości i wybrały
tę, która daje najlepsze zyski. Po zatwierdzeniu sprawozdania z trzeciego modułu dziewczęta rozpoczęły prace nad porównaniem lokat bankowych – tu
również wzięły pod uwagę sześć różnych ofert i dokonały szczegółowej analizy. Program zamykało zadanie polegające na wybraniu korzystnej oferty
kredytu hipotecznego, porównaniu pożyczki oraz kredytu , a także ocenie szkodliwości korzystania z „chwilówek” i ofert parabanków. Tu również Asy
wykazały się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.

Certyfikaty w rękach Asów!

My - zadowolone :)

Nasza praca:
kredyt a pożyczka

Kredyt jest to umowa zawarta na piśmie, które
określa prawo bankowe. Udzielać go mogą
tylko i wyłącznie banki, Ponadto umowa
kredytowa musi zawierać cel dla którego go
udzielono, zasady i termin spłaty, wysokość
oprocentowania i prowizji. Kiedy osoba bierze
kredyt na daną sumę pieniędzy, zostają one
"zapisane" na jego koncie. Bardzo ważnym
faktem jest też to, iż: "bank udziela kredytu na
ściśle określony we wniosku kredytowym cel.
W przypadku wykorzystania przez
kredytobiorcę środków niezgodnie z
zadeklarowanym przeznaczeniem, bank może
zażądać ich natychmiastowego zwrotu."

Pożyczka w odróżnieniu od kredytu może być
udzielona przez każdą osobę fizyczną w tym
tak zwane PARABANKI, które kredytów
udzielać nie mogą. Różnicą jest też to, że
pożyczka w formie pisemnej jest dawana tylko
powyżej 500zł. Poniżej tej sumy nie trzeba
mieć żadnego zapisu. Prawo na podstawie
którego są brane pożyczki to prawo cywilne.

Zalety pożyczek oraz kredytów to przede
wszystkim szybkie "załatwianie" sobie
pieniędzy na różne potrzeby. Większość z nich
nie wymaga żadnych zabezpieczeń oraz
poręczycieli. Proste i szybkie procedury
przyznania sumy pieniędzy. Niestety posiadają
one też wiele wad m.in.: spłata bardzo dużych
odsetek, uwzględnienie wysokości oraz ilości
rat. Zwykle kredyty mają stosunkowo wysokie
oprocentowanie.

Aby wybrać co jest korzystniejsze, czy kredyt
czy może pożyczka to musimy wiedzieć w
jakim banku, jakie jest oprocentowanie itp.
Dlatego też bez tak istotnych informacji trudno
jest nam powiedzieć która z tych form jest
korzystniejsza dla osoby.

KM

KM
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Burza mózgów - czyli jaką firmę założyć???

Naszym pomysłem jest hotel dla zwierząt – miejsce, w którym właściciele psów, kotów i innych zwierzaków będą mogli zostawić swojego
pupila na czas wyjazdu.
Pomysł na naszą działalność wziął się przede wszystkim z ogólnych obserwacji. Codziennie możemy zauważyć na ulicach bezdomne, biedne
psiaki. Udowodnione jest też, iż na ziemi wzrasta ilość ludzi ze zwierzętami. W wiadomościach, szczególnie w wakacje, cały czas ogłaszają, iż
psiaki wyrzucane są z domu, ponieważ kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje nie ma kto nimi się zająć. Właśnie to jest inspiracją dla naszej
działalności, pomysłu. Pod uwagę braliśmy też fakt, iż każda z nas kocha zwierzęta oraz uwielbia się nimi zajmować, nie możemy patrzeć na
krzywdy im wyrządzane.
W naszej okolicy nie ma żadnych działalności, które zajmują się psami pod nieobecność właścicieli. Są jedynie schroniska i przychodnie
weterynaryjne.

Wszystko w swoim czasie... czyli najpierw wycieczka do urzędów!

UMGR ZUSPatrycja Monika
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Misja oraz wizja naszej firmy! Logo hotelu dla zwierząt

Zwierzęta też mają uczucia. Potrafią kochać i
przywiązują się do człowieka. Okazują serce i
wdzięczność za okazaną im dobroć. Celem i misją
naszej firmy jest sprawienie,że zwierzęta nie będą
porzucane. Naszym celem jest zmniejszenie ilości
bezdomnych pupili na ulicach oraz w schroniskach. Nie
będą też zostawały same.

Logo

Nasza firma zamierza rozwiązać problem, gdzie
zostawić psa, kota czy kanarka, kiedy wyjeżdżamy, lub
nie mamy dla niego czasu w pewnym okresie. Psy będą
mogły zostawać u nas, a my zapewnimy im wszystko co
potrzebne m.in.: jedzenie, zabawę, miejsce do spanie,
picie, wybieg, kąpiele itp.
Oferować będziemy:
- pobyt zwierząt w naszym hotelu – pełna opieka, jak w
domu!
- karmienie, wyprowadzanie na spacer, kąpiel, opiekę
weterynarza;
- wyprowadzanie na spacery psów osób, które są zajęte
– będziemy odbierać pupila z domu, wyprowadzać na
spacer i zaprowadzać do domu;
Nasi potencjalni klienci, to ludzie posiadający te słodkie
zwierzątka. Mogą być to ludzie z całej Polski.
Jesteśmy firmą usługową. Najlepszym faktem jest to, iż
w Polsce jest bardzo mało dla nas konkurencji, a w
naszym obszarze NIE MA JEJ W OGÓLE! A odróżniać
nas może przede wszystkim zamiłowanie do zwierząt
oraz chęć opiekowania się nimi. Będziemy pełnić
również usługi wysokiej jakości. Możliwe, że gdyby
nasza firma naprawdę udała się, to mogłybyśmy
rozszerzyć działalność oraz zacząć świadczyć też inne
usługi związane ze zwierzętami.

Nasze funkcje w firmie:

Finanse firmy, kontakty z instytucjami: Olga Juskowiak
Opieka nad zwierzętami: Monika Kaźmierczak, Aleksandra Szelukowska
Weterynarz: Kinga Piórkowska
Zaopatrzenie hotelu w środki spożywcze dla zwierząt: Patrycja Cicha
Wystrój hotelu, zadbanie o funkcjonalność pomieszczeń: Katarzyna
Jarczyńska

Co nas wyróżnia?
Naszą firmę zdecydowanie wyróżnia to, że jest ona
potrzebna na rynku. Niewiele osób decyduje się na
założenie hotelu dla zwierząt, ponieważ wiąże się to z
dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. Takie działalności
są potrzebne na rynku, aby właściciele nie mieli
problemu z pozostawieniem zwierzaka, a jak wiemy
rzadko można zabierać swoich podopiecznych np.: na
wakacje. Nasza firma ma również na celu
zminimalizować porzucanie zwierzaków. Myślę, że
szczególną uwagę klientów zwróci uwagę fakt, że nasza
oferta jest bardzo bogata. Nie ograniczamy się tylko do
trzymania psów, a klient musi nam tylko dostarczyć
wszystkie niezbędne informacje. Zapewniamy wszystko
od a do z. Każdy zwierzak jest traktowany
indywidualnie, zgodnie z zaleceniami klienta. Zwierzaki
u nas czeka niesamowita zabawa, spacery oraz
integracja z innymi zwierzętami, a wszystko to pod
czujnym okiem naszych specjalistów. Mamy także małą
nowość w naszej ofercie jaką jest rehabilitacja dla
zwierząt. Nad wyżywieniem zwierzaków będzie czuwać
baczna kadra specjalistów. W naszym hotelu zwierzaki
poczują się jak w niebie.

Kinga
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BADANIA RYNKU

Ankieta Pupile

Hotel Usługi w hotelu

Pobyt

GA GA

GA GA

GA
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Logo

Gra

„Od bułki do spółki”
- czyli jak rozkręcić

interes?
Nasza ekipa rywalizowała w wirtualnej grze,
która polegała na sprzedaży kanapek, ale żeby
dobrze je sprzedać, trzeba było mądrze
wybrać lokalizację, dobrać cenę i składniki... I
zarobić!

Efekt? Szóste miejsce w rankingu dziennym:)
Nieźle!

Na czym polegał festiwal?
Wystartował o godzinie 10 i od początku wymagał myślenia i działania!

Na początek ruszyło zadanie dodatkowe – nakręcenie spotu reklamującego nauki ścisłe. My –
wybrałyśmy chemię. Rozpoczęły się poszukiwania fartuchów, cenzurek i innych sprzętów
niezbędnych przy realizacji naszego pomysłu! A efekt możecie obejrzeć na facebooku, na naszym
fan page'u PsiaKostka:)

O 10:20 gotowe już było zadanie 1 – bardzo trudne, nie udało nam się go rozwiązać prawidłowo.
Polegało na obliczeniach kosztów oraz zysków firmy.

Zadanie 2 polegało na wysłuchaniu wykładu i odpowiedzi na dwa krótkie pytania. Nasze odpowiedzi
były prawidłowe, ale liczył się też czas – nie byłyśmy pierwsze...

Zadanie 3 przyniosło nam sukces – w najkrótszym czasie porównałyśmy dwie oferty kredytowe i
prawidłowo rozwiązałyśmy zadanie! Nasza wygrana!

W zadaniu 4 planowałyśmy założenie kawiarni w naszym mieście, a w 5 strategię e-promocji firmy.
Na zakończenie sprawdzałyśmy, jak daleko jesteśmy od naszego pierwszego miliona:)

Po godzinie 14 Festiwal się zakończył... Ale praca w projekcie nie – przed nami jeszcze wiele
ciekawych wyzwań!

Pracujemy obecnie nad trzecim modułem projektu -
- planujemy strategię marketingową naszego hotelu dla zwierząt! Trzymajcie kciuki za naszą pracę,
aby nie zabrakło nam zapału i świetnych pomysłów!

Wirtualny Festiwal Młodych Przedsiębiorczych
11 kwietnia 2014 r.
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Asy na Festiwalu

Kasia w pracy :) Zapracowane Ola i Kinga :)

Było ciężko i wesoło!
Dużo pracy, dużo myślenia i ogrom
śmiechu!

Długo będziemy wspominać
Festiwal, wszystkie wyzwania.

Wiele się nauczyłyśmy – nadal się
uczymy! Każdy dzień jest nową
lekcją życia, a każdy moduł kursu –
nową lekcją przetrwania w świecie
biznesu.

Po skończeniu edukacji będzie na
nas czekać poważne wyzwanie –
szukać pracy i rzucić się na głęboką
wodę zakładając własną firmę?

Jak myślicie?

Myślałyśmy intensywnie, 
aby jak najlepiej rozwiązać 

wszystkie zadania!

Festiwal spędziłyśmy w szkolnej
bibliotece, okupując dwa

stanowiska komputerowe:)

KM

KM KM
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	Naszym pomysłem jest hotel dla zwierząt – miejsce, w którym właściciele psów, kotów i innych zwierzaków będą mogli zostawić swojego pupila na czas wyjazdu.
	Pomysł na naszą działalność wziął się przede wszystkim z ogólnych obserwacji. Codziennie możemy zauważyć na ulicach bezdomne, biedne psiaki. Udowodnione jest też, iż na ziemi wzrasta ilość ludzi ze zwierzętami. W wiadomościach, szczególnie w wakacje, cały czas ogłaszają, iż psiaki wyrzucane są z domu, ponieważ kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje nie ma kto nimi się zająć. Właśnie to jest inspiracją dla naszej działalności, pomysłu. Pod uwagę braliśmy też fakt, iż każda z nas kocha zwierzęta oraz uwielbia się nimi zajmować, nie możemy patrzeć na krzywdy im wyrządzane.
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	Nasza firma zamierza rozwiązać problem, gdzie zostawić psa, kota czy kanarka, kiedy wyjeżdżamy, lub nie mamy dla niego czasu w pewnym okresie. Psy będą mogły zostawać u nas, a my zapewnimy im wszystko co potrzebne m.in.: jedzenie, zabawę, miejsce do spanie, picie, wybieg, kąpiele itp.
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	Jesteśmy firmą usługową. Najlepszym faktem jest to, iż w Polsce jest bardzo mało dla nas konkurencji, a w naszym obszarze NIE MA JEJ W OGÓLE! A odróżniać nas może przede wszystkim zamiłowanie do zwierząt oraz chęć opiekowania się nimi. Będziemy pełnić również usługi wysokiej jakości. Możliwe, że gdyby nasza firma naprawdę udała się, to mogłybyśmy rozszerzyć działalność oraz zacząć świadczyć też inne usługi związane ze zwierzętami.
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