
ÜZLETI TERV

Vállalkozás neve: KÉK PARK SRL.

Vállalkozó: LÁMPA KRISZTIÁN
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Vállalkozás adatlapja

1. Azonositó adatok:

A Vállalkozás neve Kék park

Jogi forma SRL.

Székhely Maros megye/ Marosvásárhely

Telephely Nyárádszereda

2. Tulajdonosok

Név Üzlet rész Bevitt vagyon

Dániel Boglárka Tervező 60% 60000 ron.

Szőcs Kinga Beszerző 20% 2000ron.

Rigmányi Anita Könyvelő% 2000rom.

Összesen: 100% 100,000 ron.



Megvalósító személyek:

Neve:

Lámpa Krisztién

Lukács Éva

Fehér Zalán

Rigmányi Anita

Dániel Boglárka

4.Vállalkozás

Tevékenységi kör: Szabadidő központok tervezése

Szolgáltatások: Tervezés és megvalósítás

Foglalkoztatottak száma: 20 személy



A vállalkozás általános 

bemutatása
• Gyerekkori állom 

beteljesülése
• Biztonságos,minőségi 

kikapcsolódást 
biztosít

• Természetbarát 
anyagokból 
készülnek.

• Minimális 
munkaerővel 
dolgozunk, de 
maximális 
minőséggel.



Az iparág, a piac és a versenytársak 
elemzése a termékek és/vagy 

szolgáltatások ismertetése

• Versenytársainkkal 
szemben személyre 
szabott sérült gyerekek 
számára is tudjuk 
biztosítani a 
kikacsolódást.

• Államunkban mi vagyunk 
a 
leghatékonyabbak,idővel 
szeretnénk terjeszkedni 
más országokban is.



A termékek és/ vagy szolgáltatások 
ismertetése

• Vannak 
egyéni,közösségi, 
nagyvárosi és egyéb 
különlegességek is

• Mindezeknek célja, 
hogy gyerekek, 
felnőttek és idősek 
számára a 
kikapcsolódást, 
biztonságot, 
pihenést nyújtsanak.



Marketing terv

• Különböző ajánlataink és különböző áraink is 
vannak.

• Ajándékcsomagok, kedvezmények  és 
rendezvényeinken akár díjmentesen is 
felépítjük.



Működési és üzemeltetési terv

• Minden időszakban az ön 
rendelkezésére áll.

• Alapanyagainkat kézzel, 
szerszámok segitségével 
állitjuk elő.

• Biztosítjuk az itt 
dolgozóknak a 
munkavédelmet.

• Műhelyünk úgy van 
felszerelve, hogy csak a 
kész termék lát napvilágot.



Személyzeti terv
• Cégünk kevés 

embert alkalmaz.
• Több csoportban 

dolgoznak. 
Alkalmazunk 
szezonális 
munkásokat, 
fogadunk 
önkénteseket.

• Munkaidő hétfőtől-
péntekig, 8tól-16ig.

• Túlórákat, 
ünnepnapi dolgozást 
+10%. díjazzuk.



Pénzügyi (gazdasági) terv

• Cégünk elindításakor 
hatalmas összeget 
fektetünk be a minőségi, 
biztonságos munka 
érdekében.

• Bruttó havi jövedelem 
120,000 ron

• Nettó havi jövedelem 
70,000 ron

• A munkások bére 
fejenként  nettó 1,500ron



Kockázatok és kockázat kezelés

• Garanciát vállalunk 
munkáinkra, ha az a mi 
hibánk és nem az 
ügyfelünk hibájából 
történt.

• Időszakonként 
ellenőrizzük, javítjuk 
munkáinkat.



Kilépési terv

• Ha a parktervezés nem  lenne sikeres, akkor 
cégünk áttérne bútorgyártásra.

• Alapanyagaink megfelelőek, alkalmazottaink 
készek erre a lépésre is. 


