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PLAN DE AFACERI
S.C. SERVICE KART- VELO S.R.L.

Ursu Alexandru
Apetrei Mihai
Grigore Flavius
Valea Petre

Cercul de karting

coord. prof. ing. Petre Valea

I. Introducere
1. Informații generale despre firmă

[Alegeţi data]

Informații generale despre firmă
Nevoia indentificată:
S.C.SERVICE
,,KART-VELO’’
S.R.L. se preconizează a fi o firmă
furnizoare de servicii de reparații,
întreținere a karturilor și bicicletelor pe
piața locală, județeană și regională.
Firma va avea o școală de pilotaj
karting, o școală de ciclism și educație
rutieră pentru copii și elevi cu
posibilitatea de participare la competiții
specifice de karting și ciclism din
campionatul școlar (CAEN și CAERI).
Sediul va fi în cadrul Palatului Copiilor
Focșani, Structură Adjud, str. Al. I.
Cuza nr.133.
e-mail: ccadjud@gmail.com
Tel.0237/640687
Misiunea:
Dedicarea siguranței în funcționare a
karturilor și bicicletelor utilizate de
elevii piloți atât la antrenamentele
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specifice cât și în competițiile școlare pe
pistele omologate sau locurile special
amenajate.
Activitățile de reparare și întreținere a
celor două tipuri de vehicule va fi la
standarde ridicate.
Se preconizează asigurarea mentenanței
pentru echipele de karting și de ciclism
participante la concursuri de profil de
karting și la Concursul Național
,,Educția rutieră educația pentru viață’’.
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Viziunea:
Realizarea de reparații și asigurarea
mentenanței la standarde ridicate la
karturi și biciclete în vederea diminuării
numărului de abandonuri tehnice în
competițiile școlare de profil și
asigurarea unei siguranțe în exploatare Numele echipei: ,,Micii Meșteri Mari’’
ridicată cu respectarea strictă a
normelor în vigoare. Satisfacții depline
elevilor piloți în competiții cât și clienți
mulțumiți de serviciile primite.

Produse și / sau serviciile oferite
Pentru karturi:
- reparații motoare în doi timpi de la
kart (Comer 50; 60; 80 cm3);
- reparații la sistemul de direcție,
frânare, rulare;
- reparații șasiu kart, înlocuire genți,
prezoane, butuci șa.
Pentru biciclete:
- reparații/înlocuire clicheți, lanț,
schimbator, pedale;
- reparații roți, cadru, ghidon etc..
Asigurarea mentenanței karturilor și
bicicletelor pentru echipele de piloți
participante
la
antrenamente
și
concursuri specifice din zona Vrancei și
din județele limitrofe.
Comericializarea de piese de schimb
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consumabile pentru cele două tipuri de
vehicule (segmenți, pistoane, buji, lanț,
pinioane, cauciucuri, pedale, ulei pentru
amestec etc).
Documentare tehnica de specialitate
prin Biblioteca Tehnică a firmei.
Continuarea editării revistei KARTUL
de către colectivul redacțional format
din elevi și profesorul coordonator.
Suținerea finaciară a echipelor de
karting și ciclism în vederea participării
la
competiții
școlare
specifice
kartingului, ciclismului și educației
rutiere.
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