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Streszczenie: 

 

Nasza firma nazywa się Yummi Sasuages będziemy 

zajmować się produkcją i sprzedażą pieczywa i kiełbasek. 

Będziemy serwować wieprzowe kiełbaski - cienkie, 

przypominające trochę parówki, grube kiełbaski z mięsa 

wieprzowego i drobiowego, pieczywo pszenne w formie 

bułek i kanapek. 

Rynek lokalny, gmina Łużna. 

Dystrybucja bezpośrednia (bezpośrednio mamy kontakt z 

klientem, sami we własnym zakresie komponujemy 

kiełbaski z grilla, pieczone, gotowane, smażone) 

 

 

Analiza otoczenia 

 

Na chwilę obecną nie ma drugiego przedsiębiorstwa, które 

w taki sposób oferuje klientom usługę gastronomiczną 

sprzedaży kiełbasek. 

 

Mocne strony Słabe strony 

 Niska cena 
 Świeże produkty 
 Brak konkurencji 
 Dobra opinia 

konsumentów 
(ankieta) 

 Koszty 
utrzymania 

 Sezonowość 



Szanse 
 Dopłaty od państwa 
 Wyremontowanie 

dróg 

Zagrożenia 
 Złe warunki 

pogodowe  
 Awaria 

samochodu 
  

Naszą strategią będzie wprowadzanie nowych, 

pomysłowych produktów na nowe rynki. Samodzielnie 

będziemy ustalać zakres kosztów wytworzenia kiełbasek. 

Będziemy je reklamować poprzez strony internetowe i 

ulotki. Nasz personel będzie profesjonalny, uśmiechnięty 

aby klienci byli zachęceni do kupna produktu oraz by 

dobra opinia wzrastała z dnia na dzień. 

 

Struktura organizacyjna: 

 

Właściciel – Natalia Gniadek 

- nadzorowanie pracy personelu 

- kontrola rozrachunków  

- kontrolowaniem jakości produktów  

Pracownik – Agata Patter 

- sprzedaż produktu  

- zakup produktów  

- przygotowanie do sprzedaży  

Pracownik – tato Natali 

- kierowca 

- konserwator pojazdu  

 

 



Kosztorys  

 

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. 


