
Üzleti terv

Vállalkozók:

Balogh Tamara, Marton Szidónia, Csizmadia 

Brigitta, Karácsony Barbara és Csiszér Zalán



A vállalkozás általános bemutatása

Egy olyan bútorfelújító cég, amely a régi bútorokat felújítja úgy, hogy annak
teljesen más arculatot ad. Környezetbarát módszerekkel dolgozunk.

Beszerzünk bútorokat eladásra is, de kérésre is felújítunk. Az a célunk, hogy a 
felújított bútorok különlegesek, sajátosak legyenek.

A fennmaradt hulladékot újrahasznosítjuk tüzelőanyagként. A cég sajátossága, 
hogy figyel a környezet védelmére, mivel olyan módszereket, alapanyagokat
használ, amivel óvja a környezetet.

pl. növényi olajból készült lakk, napelemes áramforrás.



Az iparág, a piac és a versenytársak

elemzése.

Székhelyünkhöz legközelebb található cég Marosvásárhelyen van, ahol a 

mi cégünkkel ellentétben nem természetes módszereket alkalmaznak.

A rivális cég fákat vág ki, amikből bútorok lesznek, viszont mi csak

felújítunk.

A legtöbb vásárlónk éttermek és szállodák, mivel minél olcsóbb, újabb és

környezetbarátabb termékeket választanak.



A termékek ismertetése

Cégünk bútorok felújításával és más használati tárgyak restaurálásával

foglalkozik. Szolgáltatásunkba beletartozik, hogy kérésre is felújítunk

nem csak eladásra.

Felújítás alatt azt értjük, hogy régi kopott bútorokat, amikre már nincs

szükség és kidobnák otthonról, cégünk beveszi és teljesen újjá

varázsolja, új színt ad neki és új mintákat, rajzokat készít rájuk.

Még amiben cégünk különbözik a többitől, mindamellett, hogy

bútorokat újítunk fel, még környezetbarát módszereket is használunk.



Marketing terv

A beszerzési árat a beszerző határozza meg a régi bútor méretének, 

minőségének és állapotának függvényében.

Az eladó akitől a bútort vesszük %-os kedvezményt kap üzletünkben.

Termékeinket a weboldalon és az üzletünkben lehet megvásárolni, 

kérésre házhoz szállítunk.



Működési és üzemeltetési terv

A munkagépeknek külön tároló és mühely van fenntartva. A szükséges

áramot napelemekből nyerjük, úgyhogy természetbarát módszereket

használunk.

Minden gép az alkalmazottakat segíti és megpróbáljuk elkerülni a 

munkahelyi baleseteket, meghibásodás esetén szakembert hívunk

vagy újat veszünk.



Személyzeti terv

Vállalkozásunk kezdetben hét taggal indul, amelyből kettő képezi a személyzetet. Jó
munkakörülményeket biztosítunk nekik, amely tartalmazza a napi étkezést, fizetésként minimálbér
és ételjegyeket kapnak.

A fizetés növekedhet a forgalomtól függően. A munkatársaink hozzátesznek a vállalkozás sikeréhez,
de létszámnövelést tervezünk.

Az ötlet megvalósításához szükséges alapfokú képességek: gimnázium és érettségi. Szakmai tudás
mellett személyes tulajdonságok is fontosak: lelkesedés, tanulékonyság és a problémamegoldás.

Ezeknek a feltételeknek minden alkalmazott megfelel. A jövőben tervezünk szakmai továbbképzést
nyújtani a munkásainknak. A munkában mindenki résztvesz.

A jövőben a vállalkozás a SRL. jogi formát választja. A vállalkozás alapítói: Balogh Tamara, Marton
Szidónia, Csizmadia Brigitta, Karácsony Barbara és Csiszér Zalán.



A pénzügyi (gazdasági) terv

A cég megalapítása: öt befektető van, mind az öt 20%-20% -ot áll.

Kiadások minden hónapban a környezetbarát festékek és a felvásárolt

bútorok lesznek, az áramot napenergiával állítjuk elő.

Az alkalmazottak minimálbérrel lesznek alkalmazva.

Az eladásra szánt bútorok ára függ a mérettől és a felújítás mértékétől.



Kockázatok és kockázatkezelés

A vállalkozás indítása több kockázatot rejt: lehetnek környezeti és cégen

belüli problémák, az új technológia kockázata és váratlan események.

Az elsődleges kockázatot a napenergia jelenti, amely a gépeket és a 

fényforrásokat üzemelteti.

Az új technológia kockázata ami azt jelenti, hogy a modernizálás során

nem megfelelő minőségű eszközöket vásárolunk, amelyekkel nem

végezhető minőségi munka.



Kilépési terv

Ha a cégünk nem úgy működik, ahogy elgondoltuk, elterveztük, abban

az esetben kénytelenek leszünk bezárni. Ebben az esetben az öt

befektető között oszlik el minden.

Fejenként 20%-20% mindenkinek, ami magába foglalja úgy a pénzügyet,

mint a gépeket és a fennmaradt anyagokat.

Más esetben, ha a cégünk megfelel az elvárásoknak és nem fenyegeti

csőd, akkor nem szándékozunk bezárni.



Köszönöm a figyelmet !!!

By: Csiszér Zalán


