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PLAN DE AFACERI
Titlul proiectului: Cătina-sănătate de la munte
Echipa: VAM – Team
Date de contact elevi (email și telefon fiecare membru al echipei):
Cădere Mihaela
Munteanu Anda
Socola Ștefan
Profesor coordonator: Fronea Mariana
Instituția de învățământ: Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamţ
Oraș: Piatra-Neamţ

[Alegeţi data]

• PROBLEMA IDENTIFICATĂ

În zilele noastre, din ce în ce mai mulți oameni sunt șomeri, iar lipsa locurilor
de muncă este o problemă majoră.
Totodată se impune ca în alimentaţia omului activ şi foarte ocupat, să fie incluse
alimente sănătoase şi în special fructe proaspete cu rol antioxidant care să ajute
la eliminarea efectelor negative provocate de stresul cotidian.
Proiectul nostru își propune să le ofere oamenilor oportunitatea unui loc de
muncă şi a unor produse realizate din fructe cu multiple beneficii pentru
sănătate.
• GRUPUL ȚINTĂ
Cei care caută remedii naturiste pentru diverse afecţiuni au descoperit că
fructele de cătină sunt regina imunităţii şi sunt foarte bogate în vitamina C şi
beta caroten dar sunt pline şi de vitaminele A, B, E, K, dar şi de fosfor, potasiu,
magneziu, fier.
Proiectul nostru se adresează tuturor tinerilor și oamenilor fără un loc de muncă
cu care vom colabora pentru cultivarea şi recoltarea de cătină atât din flora
spontană cât şi din culturile proprii .
Clienţii vor beneficia de cătină proaspătă din care se poate obține sirop, ulei,
ceaiuri și medicamente.
Prin trasabilitatea produsului nostru, clientul are la dispoziţie informaţii
referitoare la originea acestora, metodele de producţie folosite sau perioada de
recoltare.
PROMOVARE

 Spot-uri publicitare pe posturile de radio locale,
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 Articole ȋn presa on-line și reţele de socializare,
 Participarea la târgurile de produse tradiţionale locale:
- „Toamna Nemţeanã",
- „Festivalul fructelor de pãdure”,
- „Zilele orașului Piatra-Neamț”.
IMPACTUL SOCIAL

[Alegeţi data]

- Crearea unor locuri de muncă
- Beneficiarii produselor din cătină, clienţii noştri, vor fi mai sănătoşi şi
veşnic tineri deoarece cătina este considerată “elixirul tinereţii”.
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