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1.Informatii  generale:



55- HOTELURI SI ALTE SERVICII DE CAZARE

1013-FABRICAREA PRODUSELOR DIN CARNE (ȘI PUI)

Capital  social: 10000 lei, Numar de  asociati: 8 

ACTIVITĂȚILE FIRMEI CONFORM CODULUI  CAEN:
CLASIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  ECONOMIE 

NAȚIONALE



2. Descrierea  firmei

Restaurantul este o unitate de catering care pregătește mâncarea
în propria bucătărie și o deschide contra cost, alături de băuturi, în săli
de mese special amenajate. Restaurantul de specialitate servește un
sortiment specific de preparate și băuturi culinare care se află
permanent în lista de meniu, în condițiile amenajărilor și dotărilor
clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescuit, vânătoare, rotisor,
dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării. .
Restaurant specializat - deoarece in aceasta categorie intra si
restaurantul "Mic pe terasa" - are o locatie privilegiata in centrul
orasului. Prin oferta sa, acest restaurant este un serios concurent al
unităților de catering situate în interiorul hotelurilor.



Noul restaurant va fi deschis în zona centrală a orașului, într-o clădire
închiriată care este amenajată ca hotel. Spațiul va cuprinde o sufragerie
(18 mese), un spațiu pentru compartimentări (3 mese), dulap, vestiare
pentru angajați, băi, bucătărie, depozit și biroul managerului, dar și 12
camere de hotel.
Bucătăria proprie va așeza pe masă - ca o noutate absolută în domeniu -
un nou tip de mâncare care include pe lângă produse tradiționale
românești și lacto-vegetare fără tratament termic sau proces industrial.
Ca atare, restaurantul va folosi produse naturale pure, care pe langa
nutrientii esentiali si elementul energetic vital, ofera capacitatea
terapeutica de a reface intregul organism.



Propunerea acestei idei de afaceri, și anume deschiderea unui
restaurant cu profil alimentar natural, se justifică pe baza tendințelor
actuale de pe piață:
- tendinţa ascendentă a evoluţiei economiei naţionale;
- la cresterea nivelului de trai a crescut si importanta mentinerii unei
sanatati mai bune, oamenii fiind preocupati de ceea ce mananca;
-cresterea numarului de bolnavi din cauza unei alimentatii

nesanatoase, care devine o problema majora de sanatate.



Strategia firmei noastre este urmatoarea: Restaurantul „Mic
pe terasa” isi propune sa opteze pentru vanzarea directa,
respectiv produsul va ajunge direct de la producator (in cazul
nostru, bucataria proprie a restaurantului) la consumatorul final,
avantajele. a acestui canal de distribuţie fiind următoarele: 1 .
permite comunicarea directa intre restaurant si cumparator,
rezolvand orice intrebari si incertitudini; mesajul poate fi
transmis în funcție de nevoile personale ale clientului;
„Vânzătorul” poate cunoaște și deveni cunoscut clienților prin
dezvoltarea rețelei sale de cunoștințe; facilitează monitorizarea
răspunsului / reacțiilor / opiniilor clienților.

Strategia firmei



Obiectivele pe termen mediu (3-5 ani) se referă la:
-dezvoltarea si consolidarea unei imagini a restaurantului in
randul publicului;
-creșterea notorietății acestuia; returnarea investiției.
Pe termen scurt (1-3 ani) ne dorim:
- Atingerea unui nivel de vanzari de 70% in primele 6 luni; -
Atingerea unui nivel inalt de cunoastere a restaurantului.



Pentru asigurarea personalului firmei se vor desfasura activitati
de recrutare si selectie de personal. Pentru finalizarea acestei
acţiuni se vor avea în vedere următoarele subactivităţi: -stabilirea
personalului necesar;
-formularea anuntului privind oferta de munca in functie de
personalul necesar, calificarile si cerintele pe care trebuie sa le
indeplineasca;
-alegerea tipului de media prin care se anunta oferta de munca;

Conducerea 
firmei



-studierea CV-urilor primite de la potentialii angajati si contactarea
celor care intalnesc sau se apropie cel mai mult de caracteristicile
postului solicitat;
-intervievarea candidatilor si selectarea celor potriviti cerintelor
posturilor.





La nivelul companiei se aplica o structura organizationala
ierarhic functionala. Acest tip de structură care absolutizează
principiul unității de decizie și acțiune, se caracterizează prin
faptul că printr-un sistem de delegări de autoritate, conducătorii
compartimentelor din centrul companiei, pot da dispoziții pe linie
ierarhică unora. conducătorii aceloraşi compartimente funcţionale
existente în subunităţile firmei.

3. FORMA  DE  MANAGEMENT (despre cei care 
asigură conducerea companiei)



Ca atare, la orice nivel ierarhic, un subordonat va primi ordine
de la un singur conducator, caruia ii raspunde intreaga activitate.
Deoarece acest tip de structură are elemente organizatorice
simple și reduse, poate fi ușor de înțeles și aplicat în procesul de
conducere.
Întotdeauna în vârful unor astfel de piramide se află liderul
colectiv și liderul individual operativ, iar la baza acestuia sunt
executorii.
Conform acestui tip de structură, un lider își coordonează
subordonații din toate punctele de vedere.



4.UTILIZAREA NOII TEHNOLOGII ȘI PROMOVAREA 
SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Se va urmari utilizarea a tot ceea ce
reprezinta mijloace informatice in procesul de
distributie, promovare si lansare a produselor
companiei.



6. ESTIMĂRI FINANCIARE ŞI
FINANȚAREA NECESARĂ

Pentru implementarea ideii de afaceri, adică pentru
realizarea proiectului de investiții, se identifică o nevoie de
finanțare de aproximativ 660.000 RON. Bugetul necesar poate
fi argumentat prin următoarele:
-Cheltuieli cu inchirierea locatiei - 3000 €;

-Cheltuieli cu renovarea si amenajarea spatiului - 2500 €;
-Cheltuieli cu studiul pietei si stabilirea strategiilor de
marketing - 3000 €;
-Cheltuieli cu mobilier - 3300 €;
-Cheltuieli cu echipamentul necesar - 2800 €;



-Cheltuieli cu achiziționarea vehiculelor - 14000 €;
-Cheltuieli cu combustibil - 4000 €;
-Cheltuieli cu primele de asigurare - 1100 €;
-Cheltuieli cu infiintarea societatii - 2500 €;
-Cheltuieli de promovare - 37.600 €;
-Cheltuieli cu formarea - 1000 €;

-Cheltuieli cu salariul personalului - 38.000 €



-Cheltuieli cu materii prime - 4000 €;
-Cheltuieli cu articole vestimentare - 550 €;
-Cheltuieli cu proiectarea și trimiterea oaspeților- 30 €;
-Cheltuieli cu energie, apa - 3000 €;
-Cheltuieli cu coperți de meniu și facturi - 570 €;
-Cheltuieli cu produse de uz casnic - 250 €;

-Cheltuieli cu obiecte de birou - 250 €;
-Cheltuieli cu intretinere si reparatii - 200 €;
-Alte cheltuieli - 2100 €
Cheltuieli totale prevazute pe un an 133.750 €, echivalentul in lei
(in ziua afisata de B.N.R. de 4,95 RON) fiind de 662.063 RON.



Restaurantul „Micul la terasă” se adresează tuturor
consumatorilor, oferind o gamă largă de prețuri și mâncare.
Restaurantul va oferi produse la prețuri accesibile fără a sacrifica
calitatea și se adresează clienților care nu plătesc pentru „un
nume” ci pentru produs (la adevărata sa valoare). Tot mai mulți
oameni nu au timp să pregătească o masă caldă și sănătoasă în
propria casă sau nu au timp să plece de la serviciu pentru a lua
prânzul într-un restaurant pe care de obicei aleg să mănânce
alimente nesănătoase. Referitor la această „teorie”, m-am gândit
că ar fi o idee foarte bună să oferim mâncare gătită acasă, acasă
sau la birou.



Publicul țintă este publicul român, dar sunt vizați și turiștii
străini dornici să guste meniurile cu preparate culinare naturale
pregătite în bucătăria românească. Persoanele cu venituri medii
sunt considerate a fi mai ușor de satisfăcut, dar au anumite
tendințe de a ajunge și copia categoriile de clienți de lux, motiv
pentru care pot accepta uneori produse cu prețuri mai mari.



Segmentarea restaurarii colective este urmatoarea: -
restaurante afectate de locurile de munca (cantine, restaurante
din interiorul intreprinderilor); -restaurante școlare și universitare
(cantine); -Restaurante afectate de azilele de bătrâni Restaurante
afectate de alte comunități (armata, congregații religioase,
închisori etc.) Serviciile de alimentație publică au fost și vor fi
întotdeauna o afacere permisivă și permeabilă, atât de ușor de
imitat și deschisă unei concurențe susținute. Prin urmare, riscul de
faliment este destul de mare. Rezumând, considerăm că
restaurantele clasice, cu cele specifice și cele specializate, sunt
principalii concurenți ai restaurantului „Micul la terasă”, iar nivelul
prețurilor practicate de principalii concurenți de pe piață tinde să
fie în mare măsură similar.



Vă mulțumim pentru atenție
si va dorim cumparaturi placute!


