
A Kamilla kft. üzleti terve 

 

Készítette: 

 Bárdos Tímea 

 Nagy Anita-Apollónia 

 Nagy Edina-Csilla  



 1.A vállalkozás azonosító adatai: 
A vállalkozás neve: KAMILLA kft 

Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: Marosvásárhely, Rózsák tere 

Telefon: 0365736860 

E-mail: kamillakft@yahoo.com 

Vezetői: Bárdos Tímea, Nagy Anita-Apollónia, Nagy Edina-Csilla 

Tevékenység kezdete: 2018.január 

Adószám: 10472940-2-65 

Számlavezető Bank: OTP Bank Rt. 

Számlaszám: 36042085-28505739-38205730 

KSH-szám: 28455958-7480-222-05 

Törzstőke: 52000 RON 

Adózási rend: Egyszerűsített Vállalkozási Adó 

Számviteli rendszer: Kettős Könyvvitel  

Foglalkoztatottak Száma: 4 

Tevékenységi kör: Gyógynövények felhasználása 

A vállalkozás mottója: „ A természet a legjobb orvos, meggyógyítja a 

betegek háromnegyedét és soha nem mond rosszat a 

kollégáiról.” (Louis Pasteur) 

A vállalkozás logója: 

 

 



2. A tevékenység története 

A nemsokára újra üzemelő “Kamilla KFT.” 

kezdetben gyógynövények termesztésével 

foglalkozott. 

Családi vállalkozásnak indult 1985-ben,majd 

5 év elteltével bővülni kezdett. A tagok 

előszeretettel dolgozták fel a frissen szedett 

kerti növényeket és adták tovább más 

cégeknek. 

1995-ben súlyos anyagi gondok miatt a 

forgalmazás csődbe ment. 10  hosszú év 

alatt sikerült megoldani a problémákat és 

2005-re visszaszerezni a régi ügyfeleket. 

2010-re cégünk új lendületet vett és a család 

úgy döntött,hogy kiterjeszkedik. Ez sem 

ment igazán zökkenőmentesen, sok 

utánajárást papírmunkát, rengeteg figyemet , 

időt, türelmet és energiát igényelt, de a 

kitartó küzdelem megszülte gyümölcsét. 

8 év lepergése alatt bizton állíthatjuk,hogy 

egy remek tevékenység veszi kezdetét, 

figyelembe véve az esetleges betegségeket , 

bőrtípusokat és nem utolsó sorban  a kedves 

vásárlók  igényeit. 



 

3.Alapinformációk: 

A vállalkozás profilja: Gyógyteák, illó olajok és gyógykrémek készítése 

ÜZLETTÁRSAK 

Fizikai személyek Teljes cím, 

Telefonszám 

Részvények (%) 

Bárdos Tímea Románia, 

Marosmegye, 

Székelykál, Nyír útja, 

nr.191, 0741424175 

33,(3)% 

Nagy Anita-

Apollónia 

Románia, 

Marosmegye, 

Vajdaszentivány, 

főút, nr.278, 

0754538489 

33,(3)% 

Nagy Edina-Csilla Románia, 

Marosmegye, 

Mezőmadaras, főút, 

nr.14, 0757551789 

33,(3)% 

Összesen  100% 

 

     Cégünk különlegessége, hogy nagyon sokféle gyógynövénykészítményt  

állítunk elő. A helyiséget, amelyben a termékek készülnek és eladásra kerülnek, 

a tulajdonosok a helyi önkormányzattól bérlik. A bérlőknek nincs semmiféle 

tartozása. 

  



4.A cég irányító testülete: 

 
Jelenlegi 
beosztás 

Teljes név Tanulmányok Szakmai 
tapasztalat 

Manager, 
Főnöknő 

Bárdos Tímea M.E. Pedagógiai 
Szaklíceum és 
Babes Bolyai 
Tudományegyetem 

Volt könyvelő 8 
éven át. 

Főkönyvelő Nagy Anita-
Apollónia 

M.E. Pedagógiai 
Szaklíceum és 
Babes Bolyai 
Tudományegyetem 

Flowers SRL. nél 
volt főkönyvelő 
3 évig. 

Főnök, Eladó Nagy Edina-
Csilla 

M.E. Pedagógiai 
Szaklíceum és 
Babes Bolyai 
Tudományegyetem 

Bowless.SRL. 
Üzletvezerő 5 
évig. 

 

 

 

5.Emberi erőforrások: 

 Manageri testület létszáma: 1 (manager) 

 Közvetlenül termelők száma: 5 (eladó) 

 Közvetve termelők száma: 1 (könyvelő) 

  



6.Termékeink: 

CSOPORT TERMÉK 
MEGNEVEZÉSE 

KISZERELÉS ÁR 

TEÁK Kamilla 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Menta 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Körömvirág 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Gyermekláncfű 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Hecserli 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Gyömbér 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Akác 10 filteres 4 lej 
20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Hársfa 10 filteres 4 lej 

20 filteres 7 lej 

50 filteres 15 lej 

Vegyes teák 10 filteres 5 lej 

20 filteres 10 lej 

50 filteres 20 lej 

 

Illó olajak Menta 25 ml 10 lej 

50 ml 18 lej 

Aloe Vera 25 ml 10 lej 

50 ml 18 lej 

Kakukkfű 25 ml 10 lej 

50 ml 18 lej 



Levendula 25 ml 10 lej 
50 ml 18 lej 

 

 

Gyógykrémek Csalán 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Kamilla 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Körömvirág 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Aloe Vera 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Gyömbér 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Akác 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 

Hársfa 150 ml 6 lej 

400 ml 10 lej 
 

 Előállításuk: 

Teák: A teákhoz szükséges gyógynövényeket 3 napon keresztül szárítjuk, majd 

kategorizálva filterekbe csomagoljuk. 

     Olajak: Az illóolajok előállítása leggyakrabban desztilláció útján történik. A felaprított 

növényi részeket lepárló üstbe helyezik, és vízgőzt eresztenek alá. A növényi részeken 

áthaladó gőz az illóolajat magával ragadja. Az illóolajjal telítődött gőzt lehűtik, az kicsapódik. 

Az olaj - nem oldódván a vízben - könnyen elválasztható.Ilyen vízgőz-desztillációs eljárás az is, 

amikor a forró vízbe kamillavirágot dobunk, és a gőze fölé hajolva inhalálunk, azaz a gőzzel 

magával ragadott illóolajat belélegezzük. Az illóolajban nagyon gazdag növényi részekből 

gyakorta préselés útján nyerik az illóolajat. Kivonás útján is gyakori az illóolaj előállítása. Ez 

esetben a növényi részekből valamilyen oldószer - olaj, zsír, faggyú - segítségével vonják ki az 

illóolajat olyféleképpen, hogy zsiradékkal bekent üveglapra helyezik a növényi részeket. Az 

illóolajjal telítődött zsírt pomádénak nevezik. Ebből alkohollal vonják ki a tiszta illóolajat. 



      Krémek: Alapnak (bázisnak) zsírt és olajat használhatunk, amihez hozzáadjuk a 

megfelelő növényi adalékot. Utóbbi lehet friss vagy szárított növényi rész, alkoholos vagy 

olajos kivonat, illetve illóolaj. 

 

 Csomagolásuk: A beszárított növényeket teafilterekbe, a krémeket és illóolajakat 

újrahasznosítható műanyag dobozkákba csomagoljuk, melyeket, ha a vásárlók 

visszahoznak üzleteinkbe mindegyik után 10%-os vásárlási kedvezményt kapnak. 

 Beszállítók:  cégünk nem rendelkezik beszállítókkal, mert saját 

termékekkel dolgozunk a magunk által előállított alapanyagokkal 2 

négyzetkm területen. 

 

 

7. A pályázat bemutatása: 

Fontosabb támogatók: Fontosabb támogatást az államtól, „Zöld vállalkozások 

Európában” című ECO-s projekt keretében kapunk 45000 RON összegben évente. 

A beruházás típusa: a cég eszközeit korszerűsíteni, ezáltal még jobb minőség 

nyújtása. 

Szolgáltatási kapacitás növelése: A világ legkeresettebb gyógynövény 

termesztő és felhasználó cégei közé tartozni. 

A személyzet létszámának és struktúrájának változása:  

  A manageri erőforrás változó. 

 Az eladók száma változik, +3 személy. 



8. A finanszírozást kérelmező projekt 

bemutatása 

 Tevékenységünk a közeljövőben 2 ha földet vásárol, ahol még 

több gyógynövény lesz termesztve, ennek következtében a 

szomszédban lévő üres raktár is ki lesz bérelve. A rengeteg 

növény sok helyet igényel. Szükség lesz a már meglévő 3 

szárítógép mellé, további 3-ra, illetve a meglévő 15 tároló mellé 

még 10-re. 

 Cégünk bővülése az alkalmzottak számának növelését is maga 

után vonja, így a meglévő négy személyhez még csatlakozna 

négy. 

 

9..Legfontosabb sikertényezők: 

Mit igényel a fogyasztó? 

 Széles termékválaszték 

 Személyre szabott illatok 

 Megfelelő kiszerelés, csomagolás 

 Kényelmes elérhetőség  

 Alacsony ár- magas minőség 

 

 



10. Előrelátás illetve értékelés: 

A következő 3 év becsült eladásai: Mivel nagyobb a száma a termékek 

eladásának, ez esetben nagyobb is lesz a kínálat, így tágulnak a 

kínálataink a piacon. 

Főbb potenciákis vásárlók: magánszemélyek 

Reklámozási elképzelések: A vállalkozást egyaránt külföldön és 

belföldön gyógynövény illatú bélyegekkel, fesztiválokon, vásárokon 

pedig a termékek bemutatásával népszerűsítjük. Emellett TV, Internet, 

Facebook, Youtube-os hírdetések és a helyi Hírlap reklámozza 

termékeinket. 

Értékelés: Cégünk számára nagyon fontos a teljeskörű fogyasztói 

elégedettség, mert csak ez biztosítja számunkra, hogy a vállalatunk 

biztos piaci szereplővé válik. 

 

11.Főbb gyógynövények, melyeket 

felhasználunk 

 Kamilla: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Menta: 

 

 

 

 

 

 Körömvirág: 



 

 

 

 Gyermekláncfű 

 

 

 

 Hecserli 



 

 

 Gyömbér: 

 

 

 

 Akác 

 

 



 

 Hárs 

 

 

 

 Aloe vera 

 

 

 

 Kakukkfű 



  

 

 Levendula 

 

 

 

 Csalán 



  

 

 


