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Informatii  generale  despre  firma

Firma de exercițiu F.E. Tase Croitoru ’S.R.L. își realizează
activitate în cadrul Liceului Tehnologic „Sfânta
Ecaterina” , Str. Panduri, nr. 57, județul Ialomița, România.

Compania a fost fondată în 2019 de un grup de a noua-
elevii clasei, care sunt acum clasa a XI-a, profilul Servicii.



Descrierea  firmei  de  exercitiu
Domeniul nostru de activitate se bazează pe fabricarea

de haine și alte articole textile așa cum reiese și din
conținut din CAEN (Clasificarea activităților economiei
naționale)
coduri:
CAEN 131- Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor
CAEN 132- Producerea texturii
CAEN 139- Fabricarea de produse la rece pe textile
CAEN 1330- Finisaj textil



CAEN 1391- Fabricarea foliilor prin tricotare sau croșetare
CAEN 1392 - Fabricarea articolelor din materiale textile
(cu excepția îmbrăcămintei și îmbrăcămintei) lenjerie)
CAEN 1395- Fabricarea de nețesute și articole
ale acestora, cu excepția îmbrăcămintei
CAEN 1396- Fabricarea articolelor textilelor tehnice si
industriale
CAEN 141- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu
excepția blănurilor



Misiunea  firmei

Misiunea companiei noastre este de a reuni
antreprenoriatul social cu chemarea companiei la
arta de a face haine. Și în plus, misiunea
companiei este de a ajuta persoanele din medii
defavorizate (adolescenti în orfelinate, gospodine,
șomeri, persoane vulnerabile și persoane cu
dizabilități minore) oferindu-le o specializare în
acest domeniu și apoi un loc de muncă stabil.



Viziunea  firmei

Viziunea noastră este de a integra în societate
oamenii din medii defavorizate și de a-i face să
prospere și
devin mulțumiți de situația lor financiară și avem, de
asemenea, ca viziune, obținerea și maximizarea
profitul companiei pentru că ne dorim ca această
companie să evolueze pentru a ajuta tot mai mulți
oameni și a ne extinde cât mai mult afacerea.



Strategia  firmei

Strategia companiei noastre se bazează pe următoarele:
1. Specializarea tuturor angajaților din acest domeniu de
îmbrăcăminte:
- trebuie să fie calificați în acest domeniu pentru a primi acest
loc de muncă și pentru ca afacerea să funcționeze
2. Echiparea cu dispozitive performante și achiziționarea
celor mai bune materiale pentru țesut:
- pentru că a avut cele mai bune producții avem nevoie și de
cele mai bune fibre și dispozitive
3. Adaptare la cerințele pieței:
- trebuie să fim întotdeauna conștienți de cerințele pieței
stiu ce doresc clientii
4.Extindere pe noi piețe
- Extinderea magazinelor companiei in cele mai mari orase
începând cu judeţul şi apoi trecând peste tot
In țară.



Organigrama firmei

Activitățile care se desfășoară în cadrul companiei
noastre sunt specifice tuturor departamentelor.
Structura organizatorica este ierarhica, deoarece numarul
de angajati este de doar 9 persoane la inceput, calificate,
ceea ce inseamna ca fiecare angajat are cunostinte in mai
multe domenii de activitate.



Managementul  firmei
Descrierea  activitatilor firmei

1. înfiinţarea societăţii de exerciţiu
2. Procesul organizarii structurale a firmei de
exercițiu
3. Activitati in cadrul departamentelor infiintate
4. Prelucrare automată a datelor
5. Procese economice și activități desfășurate pentru
A indeplini obiectul de activitate
6. Evidenţele operaţionale şi contabile ale
operaţiunilor patrimoniale din cadrul firmei de
exerciţiu



A fi o companie care lucrează prin antreprenoriat
social și procesarea hainelor este o șansă bună de a te
dezvolta puțin mai ușor decât o companie normală.
Concentrându-ne pe edițiile care continuă să iasă și pe
anotimpurile care vin odată cu schimbarea garderobei,
venim și cu diferite cataloage și diferite promoții care sunt
legate de stiluri străine precum și de stiluri tradiționale
românești.
Resursele pentru hainele pe care le producem sunt
achiziționate de la furnizori cu care încercăm să facem
contracte de durată care să ne ajute chiar și pe termen
lung.



Tase Croitoru, în prezent fiind o companie de exerciții,
are nevoie de o finanțare mai puternică, fiind la început
nevoie de echipamente.
Dar furnizând bunurile pe care le producem la început
ne putem dezvolta într-un timp rezonabil.



Tase Croitoru, în prezent fiind o companie de
exerciții, are nevoie de o finanțare mai puternică,
fiind la început nevoie de echipamente.
Dar furnizând bunurile pe care le producem la
început ne putem dezvolta într-un timp rezonabil.
Vom accesa fonduri europene pentru tinerii
antreprenori

Finanțarea 
companiei



Marketingul  
afacerii

Croitorul vă va pune la dispoziție o varietate de
produse (tricouri, bluze, pantaloni de tot felul,
lenjerie de pat, jachete etc.) care se potrivesc
gusturilor fiecăruia și sunt convenabile pentru fiecare
buzunar.
Ne cumpărăm toate țesăturile și materiile prime de la
furnizori, iar noi, la rândul nostru, suntem furnizori
pentru magazinele în care ne vindem marfa.



Fiind o companie care nu are in plan profitul ci
ajutorul anumitor grupuri de oameni, este de inteles
ca firmele care concureaza cu noi sa se dezvolte
mai usor datorita profitului care este obiectivul lor
principal.

Ne ocupăm de promovare participând la
diverse concursuri și afișând logo-ul nostru pe toate
materialele care ne aparțin.

De distribuție se ocupă angajați care au permis
și o vastă experiență de conducere pentru că nu
riscăm propriii angajați care nu au experiență.



PREȚUL  DE VÂNZARE ȘI
ASPECTE FINANCIARE

Prețul produselor noastre este rezonabil, accesibil tuturor.
Pretul produselor variaza in functie de calitatea
materialelor din care sunt realizate. Am încercat pe fiecare
dat pentru a lansa pe piață o gamă largă de produse
potrivite pentru toate vârstele și buzunarele.
Prețul se bazează pe prețul materialului textil utilizat și pe
timpul acordat pregătirii acestuia.
EXEMPLU: Pentru realizarea unei bluze din mătase, luăm
în calcul prețul unui metru de mătase, care variază între
85-90 de lei, timpul necesar croirii produsului, la care se
adaugă taxe suplimentare.



Piata  tinta

O modalitate prin care compania noastră excelează
în dezavantajul concurenților noștri, este că la bază
succesul nostru stă în principal în opiniile clienților
noștri ale noastre, ele fiind cele mai importante pentru
noi, pe baza principiului: ,,Clienții noștri sunt cei mai
importanți parteneri ”.
Unul dintre cele mai competitive avantaje importante
pentru compania noastra, este reprezentat de gama
larga de produse, si diversitatea acestora, care
satisfac si cele mai exigente gusturi si preferinte.



Avantajul 
competitiv

Avantajul competitiv al unei companii reprezinta un
punct forte al acesteia, cu ajutorul caruia isi
stabileste pozitia pe piata.

Există două tipuri de avantaj competitiv: prețul și cel
care se traduce în calitate/cantitate.

Oferim produse de calitate la un pret mai mic decat
dintre concurenții noștri.



ELEMENTE 
SUPLIMENTARE DE

AFACERE

Strategia de marketing pe care o abordează compania
noastră constă în fidelizarea clienților prin reduceri de
vouchere pentru achiziționarea mai multor produse.

Considerăm că atragerea de noi clienți este foarte
importantă, dar loialitatea celor vechi este o prioritate în
ceea ce privește profitul companiei.

Pastrarea clientilor vechi duce la atragerea de noi clienti,
pentru ca cea mai buna reclama este cea transmisa in
direct la propriu, de la un client la altul.




