
Fructe și legume bio 
certificate 

pentru sănătate



Fructele și legumele BIO VULCĂNESCU sunt

certificate de către CERTROM S.R.L.,

organism aprobat de Ministerul Agriculturii și

Dezvoltării Rurale pentru inspecție și certificare

în agricultura ecologică (cod de identificare

RO-ECO-021)



MOTTO-UL NOSTRU 

 Viteza, calitate, profesionalism, 

prospetime, sinceritate si respect pentru 

clientii nostri, partenerilor, angajatilor si 

societatii.



Foarte Scurta Prezentare...

 Compania noastra va ofera solutii si

servicii complete pentru aprovizionarea

cu alimente si produse agroalimentare, 

legume, fructe, de cea mai buna calitate, 

livrate cu promptitudine conform 

comenzilor, toate acestea la cel mai bun 

raport calitate/pret, atat din import cat si

din productie locala.



Ce Dorim :

 Bio Vulcanescu doreste a fi un important 
furnizor de produse proaspete , bio si in 
special pentru oameni dar si pentru societati
comerciale si impreuna sa ne bucuram de cel
mai înalt nivel de prospetime si calitate si de o 
alimentatie sanatoasa.



 Firma de exercitiu Bio Vulcanescu a fost
infiintata in anul scolar 2017-2018 , de elevii
clasei a XI-a G sub indrumarea profesorului
coordonator, Enache Marilena

 Aceasta a fost infiintata cu scopul de a ne 
dezvolta spiritul antreprenorial prin simularea 
activitatii unei firme reale.

 Sediul firmei a fost ales la parter din incinta  
Liceului Tehnlogic “Mircea Vulcanescu”, strada 
Izvorul Crisului, nr 4, sector 4, Bucuresti

Istoric



Ideea de afacerii

 Afacerea propusă de noi se bazează pe 

ideea vanzarii de produse bio (fructe, 

legume,ceaiuri,condimente) cultivate de 

noi pentru toata lumea.

 Produsele vor fi cultivate de noi şi, 

eventual, la comandă de la agricultori

special sortate.



Obiectivele afacerii

 Cifra de afaceri: 1000 euro in decursul

primului an de activitate

 Numar mediu de salariati in primul an de 

activitate: 33



 Creşterea cotei de piaţă

 Majorarea volumului  încasărilor; 

 Fidelizarea clienţilor prin acordarea de 

reduceri 

 Creşterea numărului de clienţi 

 Obţinerea mărcii de calitate a firmei de 

exerciţiu



 Pe termen lung, dorim să ne extindem şi 

să ne dezvoltăm afacerea, dorindu-ne ca

produsele noastre să fie solicitate atât în 

Bucuresti, cât şi în alte zone ale ţării. Ne 

propunem ca afacerea cu produse bio să 

supravieţuiască şi să genereze profituri. 



Distributie

 Serviciile de distributie sunt  asigurate  tot de catre  
departamentul  de distributie  condus  de Bali 
Georgian.

 Distributia   va fi  asigurata  prin intermediul 
compartimentului de distributie, site-ului  nostru, 
dar si prin intermediul telefonului si faxului. In 
cazul comenzilor mai mari vom inchiria  o masina.

 Depozitarea  produselor  se  face in  cadrul  
depozitelor noastre din  Strada  Republicii,  nr . 
1,Bolintin-Vale, iar  ambalarea se va face  tot in  
acest spatiu.

 Onorarea  comenzilor depinde  de  numarul  si 
sortimentul produselor comandate. 



 Vanzarea se  va  face  direct  de catre  firma
prin intermediul comenzilor clientilor si indirect 
prin intermediari

 Pentru viitor vom crea un magazin virtual, pe 
baza portofoliului de clienti existenti. 

 O alta varianta ar fi vanzarea produselor in 
targurile handmade. La targuri exista 
posibilitatea de afirmare, de interactiune  
direct cu clientii.

 De asemenea, expozitiile si magazine de 
vestimentatie unde este nevoie de accesorii 
sunt alte locuri unde ne putem vinde 
produsele.



 Punerea pe piaţă a produselor se va face 

prin contracte de colaborare .

 Tot  pentru punerea pe piaţă a produselor 

ne-am gândit să realizăm o pagina web cu 

Pagina de web este lansata si in fiecare zi

adaugam noi produse . 



Concurenta

 Preturile  practicate  de  firma  noastra  

vor  fi   mai mici decat cele ale concurentei, 

practicand un adaos comercial de 25-30%. 

 Firmele concurente  vor adopta  o serie de  

bariere precum  : diferentierea produselor, 

iar patrunderea pe piata a altor firme se 

realizeaza cu greu, deoarece acestea 

trebuie sa ofere produsul la un pret mai 

scazut decat pretul pietei. 



 În ceea ce priveşte concurenţa directa, 

există firme similare, precum si micii 

producatori. 

 Prezenţa concurenţei solicită diversitatea, 

te face să vrei să fii mai bun şi mai 

interesant şi să aduci ceva nou pe piaţă. 



 Punctele tari si punctele slabe ale concurentei

 PUNCTE  TARI :

 Vechimea pe piaţă

 Fond comercial

 PUNCTE SLABE :

 Calitatea relativa a produselor 

 Preţurile  practicate ridicate

 Gama sortimentală saraca



Procesul de promovare-

vanzare

Echipa Marketing Art previzionează o 

creştere a vânzărilor datorită:

 Raportului calitate-pret foarte atractiv

 Participărilor la târguri şi expoziţii

 Organizarilor de tombole;

 Cadourilor oferite sau produse 

suplimentare la achiziţionarea unui 

anumit produs



Bio Vulcanescu S.R.L. foloseste urmatoarele
materiale promotionale:

 tiparituri care reprezinta un mijloc de promovare 
foarte eficient, putem include: afisele, cataloagele, 
pliantele, prospectele si brosurile, etc.

 cadourile promotionale

 participarea la manifestari cu caracter expozitional
se realizeaza prin organizarea de pavilioane sau 
standuri proprii la targuri, expozitii si saloane, etc



Analiza SWOT
 PUNCTE TARI

 →produse variate si de calitate

 →Raportul calitate –pret favorabil

 →Personalul angajat a fost instruit si testat la 
locul de munca, fiecare avand incheiat 
contract de munca

 →Echipa de conducere unita

 OPORTUNITATI

 →Extinderea pe piata  in punctele importante 
ale tarii, cu o populatie foarte mare



Conducerea afacerii
 Initiatorii   afacerii sunt  elevi in clasa a XI a G 

profil: Economic; Specializare:Tehnician in 
activitati economice din cadrul grupului Scolar 
„Mircea Vulcanescu” au  o  serie  de calitati  
necesare  unui  manager cum  ar  fi: faptul  ca 
sunt  dispusi  sa  riste, perseverenti, le plac  
provocarile,  sunt ambitiosi,   au  o intelegere 
intuitiva  a celorlalti, le  place  sa  detina  
puterea  si  sa  rezolve  situatii  dificile, au 
abilitatea  de  a relationa  foarte  bine  cu  
oamenii si de a se  pune  in  situatia   celuilalt.  



Gama de produse

 1. Fructe

 2. Legume



 3. Ceaiuri

 4. Condimente


