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Streszczenie 

 Nasza firma „Kuchnia domowa A&J” będzie mieć charakter 

samochodu obwoźnego. Będzie to nowość na naszym rynku. Choć 

restauracji o tym samym typie działalności w okolicy jest kilka 

(Ostoja Bobowa, Wars Stróże, Słoneczne Tarasy Grybów, Relaks 

Ciężkowice), to forma jaką proponujemy naszym kontrahentom 

jest inna. Jesteśmy w stanie dotrzeć do klienta, który nie mieszka 

przy głównej drodze. Obok dań które serwujemy w naszym busie, 

proponujemy dania na wynos.  Główne założenia - podstawowym 

celem firmy jest prowadzenie działalności handlowo-usługowej. 

Poprzez swoją działalność przedsiębiorstwo dążyć będzie 

do zaspokajania wszelkich potrzeb i oczekiwań kulinarnych 

ze strony klientów. Założone cele firma zamierza realizować 

za pomocą m.in. bogatej i różnorodnej oferty konsumpcyjnej, 

utrzymywaniu stosunkowo niskich cen oraz dbaniu o najwyższą 

jakość oferowanych potraw i innych elementów oferty.   

Właściciele przedsiębiorstwa to Angelika Gruca (kierownik, 

kontrola, marketing,) oraz Jolanta Liszka (pracownik, produkcja i 

sprzedaż dań), pan X (kierowca, mechanik samochodowy). 
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Analiza otoczenia 

Na rynku coraz więcej jest ,,budek ‘’ z niezdrowym 

jedzeniem, które prowadzą do otyłości i wszelkich chorób . Mało 

kto woli zjeść świeże i zdrowe jedzenie ,ludzie bardziej wolą Fast-

foody , które są niezdrowe i niewiadomo z czego są zrobione . Na 

rynku jest wielki popyt na takie jedzenie, dlatego my chcemy 

wprowadzić nowość, która będzie się wyróżniała od tego 

szybkiego jedzenia . Dystrybucją zajmować będziemy się same. 

Obiady domowe będą produkowane na bieżąco.  

 

 
Analiza SWOT 

 

Mocne strony Słabe strony 
- brak konkurencyjności  
- świeże i zdrowe produkty  
- niska cena  

- poprzez nowość możemy 
nie dotrzeć do wszystkich  
- wzrost kosztów 
utrzymania  

Szanse Zagrożenia 

-dopłaty od państwa  
-wyremontowanie dróg 
 

- złe warunki pogodowe  
- awaria samochodu  
- powstanie konkurencji  
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Analiza kosztów i przychodów     A&J 
Kosztorys obejmuje pierwsze 10 lat działalności naszego 

przedsiębiorstwa. Składają się na niego: 

- W pierwszym roku zakup samochodu, opłaty stałe i zmienne, a 

także przychody ze sprzedaży obiadów domowych.  

- W pozostałych to koszty utrzymania samochody, koszty stałe i 

zmienne i oczywiście przychody. 

- Właściciel wniesie swój wkład w wysokości 50 000 zł, zaś Urząd 

Pracy dofinansuje działalność na kwotę 30 000 zł. 

 

Rok Koszty (zł) Przychody (zł) 

1. 120 000 90 000 

2. 100 000 100 000 

3. 100 000 120 000 

4. 100 000 140 000 

5. 100 000 150 000 

6. 100 000 170 000 

7. 100 000 170 000 

8. 100 000 180 000 

9. 100 000 180 000 

10. 100 000 180 000 

 

Zarówno koszty jak i przychody mogą ulec zmianie. 


