
LEGO SRL.



Vállalkozás adatlapja
Vállalkozás neve LEGO

Jogi forma SRL.

Székhely Nyárádszereda

Telephely Búzaháza

Tulajdonosok
Koós Orsolya

Májai Evódia

Nagy Katalin

Tevékenységi kör

Zöldség termesztés



-A LEGO SRL általánosan 

zöldségtermesztéssel foglalkozik, azon 

belül a padlizsán termesztéssel.

- A padlizsán termesztését nagyon 

körültekintően végezzük el.

- Termesztés során környezetkímélő 

megoldásokat próbálunk használni.

A vállalkozás általános 
bemutatója

A mi cégünk alkalmazza a természetvédelem 

törvényét vagyis Optimalizálunk adott keretek között.



Versenytársak

Konkurenciából nincs hiány, hisz padlizsánt 

sokan termesztenek a környékünkön.

Főbb versenytársaink:
-Regátiak -Galațiak



A termék ismertetése
Aragon Clasic

-mérete nagy

-színe erőteljes

-tárolása kényes

-ára magasabb

- mérete kicsi, viszont 

strapabíró



Marketing terv

Termékeink a piacokon 

megtalálhatóak :

-Nyárádszereda-i 

zöldségpiac

-Gyergyószentmiklós-i 

zöldségpiac

-Brassó-i zöldségpiac

-Suceava-i zöldségpiac

Reklámozás :

-rádiók

-TV

-Facebook



Működési, üzemelési terv

- a munkák nagy részét emberek 

végzik 

- csak természetes anyagok

-termékeinket mi szállítjuk, 

napenergiával működő kocsiinkkal

-szárazság esetén öntözési rendszert 

használunk (esővizet gyűjtünk össze) 

- napenergiával működő traktorral -

nem használunk gyomirtó szereket 

(helyette kapa )



Személyzeti terv
Cégünk eddig összesen 30 főnek biztosít álláslehetőséget, de ez 

gyarapodhat.

5 fő biztosítja a földművelést

10 munkás a mag elvetése, majd a 

megért zöldség begyűjtése

5 fő a biotrágya importálása, 

előállítását

5 fő vízellátással, öntözéssel, 

öntözőrendszer karbantartása

5 ember tisztítja, juttatja el az 

eladási helyre



Kockázatok
-Bogártámadás

(pl. kolorádóbogár)

-Kiszáradás

-Korai fagyás

- Biztosítást kötünk



Felmerülő problémák

- nem sikerül értékesíteni kiváló 

minőségű árunkat, de 

megoldása alacsonyabb áron 

megpróbáljuk értékesíteni 

legrosszabb esetben 

komposztáljunk biotrágyaként, 

más zöldséget választunk



Pénzügyi terv
Befektetési összeg: 15000 RON

A bevételeket és költségeket 1 

hónapra számoljuk

Havonta 10 teherautóval adunk 

el, ez 30 tonna => 120.000 RON

Össz. havi költség 18000 RON

Össz. havi nyereség 102.000 

RON

Üzemanyag 300 RON

Magok tasakja 50 RON

Biovegyszerek 300 RON

Karbantartás 1000 RON

Fizetés 5 RON/h

Biztosítás 200 RON



Kilépési terv

Ha cégünk hanyatlásnak indul 

valamilyen külső tényező miatt, új 

termékeket állítunk elő és 

értékesítünk




