
ÜZLETI TERV



 Vállalkozás neve: Zöld Mester S.R.L

 Jogi forma: Biogyümölcsök és zöldségek importálása és 

exportálása

 Székhely: Bukarest

 Telephely: Dn 412 Budeni Str. Frumoaserol nr. 23,jud. Giurgiu

 Tevékenységi kör: Áru importálása értékesítése, áru előállítása,

exportálása

 Szolgáltatások: Friss biotermékek értékesítése  és  széleskörű 

terjesztése

 Foglalkoztatottak száma: 20 fő



Tulajdonosok/Megvalósító személyek:

 Nagy Henrietta      Bontya Brigitta                 Szász Krisztina     

 Marton Dáriusz Antalfi Tamás        Biró Norbert
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A Zöld Mester Vállalkozás arra a célra jött 
létre, hogy egészséges biogyümölcsöt és 
zöldséget szolgáltasson.

Csakis természetes alapanyagok. 

Embereink, alkalmazottaink a legnagyobb 
figyelemmel, odaadással végzik a feladatukat. 





Az iparág, a piac és a versenytársak elemzése. A 

termékek ismertetése:

Sok konkurens cég van, köztük a Biofruiti 

SRL és a Fuctele saratoase  SRL.

Cégünk csakis természetes módon termeli 

az összes árut s ezeket Románia minden 

területére eljuttatják. 



A termékek ismertetése

Termékeink hazaiak.

Cégünk nevét és foglalkozását próbáljuk mindenki 

számára ismertté tenni. 

Célunk az, hogy az embereknek 100%-ban 

egészséges és természetes árut szolgáltassunk.

Ennek érdekében vannak olyan szabályaink 

amelyeket szigorúan és komolyan veszünk  

figyelembe és tartunk be.



Marketing terv

Cégünk felfele szeretne haladni, ehhez 

elengedhetetlen a jó munkaerő, a termelés 

felgyorsítása  és a fejlődő technikák bevezetése. 

Több öntözőrendszer beépítése és a természetes 

trágyázás, megfelelő fényellátás fejlesztése és 

fokozása.





Működési és üzemelési terv

A munkafolyamatok nagy része 8-9 órai.

Kezdetben a növények öntözésével és 

leellenőrzésével kezdődik. 

Fontos megemlítenünk azt is, hogy nem használunk 

vegyszereket hanem mindenképp természetes 

anyagokat.

A növények szállítása gyors, biztos és megbízható 

céges autóinkkal kerül a helyszínre.





Személyzeti terv:

 Cégünk személyzete 20 főből áll

 5 fő biztosítja  a biotrágya importálását az 

előállítási  helyre.

 5 fő foglalkozik a vízellátással 

 10 fő begyűjti a már kész gyümölcsöket és 

zöldségeket.



Pénzügyi terv:

A következő módon kezeljük a pénzügyi gazdasági 

szükségleteket: 

- Biotrágya beszerzése, szállítása és tárolása (20%)

- Víz szükséglete, öntöző rendszerek 

karbantartása (20%)

- Dolgozok havi fizetése (35%)

- Termékek szállítása és értékesítése (15%)

- További kisebb költségek (10%) 



Kockázatok és kockázatkezelés

 Biztosításunk van bármilyen esetre

 Alapanyagaink biok, így nem áll fenn annak az 

esélye, hogy bármi mellékhatás legyen. 



Kilépési terv:

- Ha valamilyen okból cégünk nem 

működne, akkor a B tervet alkalmaznánk 

ami a dísznövények termesztése és 

értékesítése lenne.




