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PLAN DE AFACERI
S.A. Găi ușa de aur își va î epe activitatea în luna ianuarie anul
2018. A tivitatea, are o va desfășura este reșterea găi ilor pe tru
produ erea ouălelor.
Capitalul S.A. aport î

u erar și atură - constituie 25.000 euro.

Afa erea o atalogă drept o oportu itate pe piața lo ală, deoarece în
regiu e u există alte o pa ii, are să desfășoare a tivități de a est
gen, iar ouăle o er ializate pe piață su t aduse de la dista țe foarte
mari.
Co for datelor statisti e o găi ă î o dițiile u ei gospodării țără ești
produce
ouă pe an, în mediu în fiecare zi o su ă 120 grame de
grău țe, pe an - 43,8 kg , eea e î sea ă ă su t utilizate 365 grame
de furaje per ou.
Găi ile din cadrul fermei noastre vor fi crescute în sistem intensiv.
Astfel păsările vor produce de 2,3 sau ,
ai ulte ouă pe a decât
cele di gospodăriile țără ești.
În sistemul intensiv cu ciclu î chis de producție păsările vor fi hrănite
cu 140-150 grame de grăunțe.
Raportat la volu ul de producție ave u co su
cu 2,4 -2,6 per ou decât în gospodăriile țără ești.

de furaje mai mic

S.A. Găi ușa de aur are fo dator, are are în proprietate 152 ha de
teren arabil de unde vor fi o ți ute furaje și ereale pe tru păsări.
Gu oiul de la păsări este utilizat în calitate de î grășă ânt pentru
tere urile agri ole de u de su t re oltate erealele și furajele .

Fer a își va desfășura a tivitatea î i lu î his, iar a est lu ru e va
per ite să fa e e o o ii o sidera ile.
Pe tru dezvoltarea a tivității, S.A. Găi ușa de aur și-a propus
valorificarea terenului (1 ha) proprietate private pentru construirea a 4
hale pe tru reșterea găi ilor, a u ui depozit și a u ui sediu pe tru
birouri.
Acest proiect necesită o su ă i ițială de 62.000 euro, care este des risă
în planul de afaceri.
Pe tru o ți erea a estei su e se are î vedere o tri uția fi a iară a
u ui i vestitor, i pli at pasiv î desfășurarea a tivității fir ei.
De ase e ea, se esti ează o reștere a ve iturilor începând cu al
doilea a de fu ționare) cu 25% anual.
I vestitorii i teresați să fi a țeze afa erea oastră ur ează să
e efi ieze de % otă parte di oul apital so ial î ur a i vestiției.
Posi ilitățile de părăsire a afa erii pe tru investitor vor fi stabilite de
comun acord în cadrul eventualelor negocieri.
Descrierea afacerii
Fer a își va desfășura activitatea de ază pe tere ul de ha deți ut de
fondator în raionul Criuleni.
Misiunea companiei este de a valorifi a pote țialul produ ției lo ale de
ouă, pe tru a oferi co su atorilor ouă proaspete de calitate
superioară.
Obiectiv general : Asigurarea produ tiei de ouă î
Criule i, Tele ești, Șoldă ești.

zo e heie: Orhei,

Obiective calitative:
– pozițio area î
i tea pote țialilor lie ți i ter ediari , a fer ă de
u de î fie are zi poți pro ura ouă proaspete și de calitate;
– rearea u or relații cu furnizorii și distribuitorii bazate pe î credere și
profesionalism;
– co solidarea i agi ii pe piață pri pro oții și a pa ii de fidelizare;
– specializarea exclusiv pe avicultura ecologică;
Obiective cantitative:
– dezvoltarea unui portofoliu de minim 10 lie ți (distribuitori);
– atingerea u ei ifre de afa eri de el puțin 120.000 euro;
– creșterea profita ilității produ ției de ouă cu 20%;
– extinderea portofoliului de lie ți distri uitori) cu 35%;
– reinvestirea a
.

% di profitul o ți ut î a tualizarea teh ologiilor;

Definirea pieței
Fir a va fi orie tată î per a e ță ătre cererile lie ților și pieții.
Î treaga a tivitate și î treg perso alul va fi orie tat î dire ția
satisfa erii ererii lie ților i ter ediari și finali.
Descrierea pietei
7 luni din an (aprilie – septembrie) pe piața i ter ă sunt comercializate
atât ouă de la o pa iile avi ole, ât și di gospodăriile țără ești. Pe
parcursul altor 5 luni ale anului în marea majoritate sunt comercializate

ouăle produse de se torul i dustrial. A eastă easigurare a pieții
deter i ă reșterea ex esivă a prețului ouălelor î ti pul a oti pului
rece și rește asiv i portul de ouă, are desta ilizează piața
i ter ă.De altfel î viziu ea oastră, treptat companiile avicole mari
vor înlocui produ ția de ouă a micilor produ ători agri oli, u ărul
ărora este î s ădere.
Î plus pe piață se atestă și o altă situație – o su atorii dau preferi ță
ouălelor produse la o pa iile avi ole, deoare e a estea oferă
gara ția, ă au fost produse î o diții orespu zătoare, sunt sortate,
ar ate, a alate și păstrate la temperatura de maximum 14°C .
Segmentul ți tă:
- Distribuitori;
- buticuri specializate, centre comerciale, supermarketuri;
Pe ter e lu g, se ur ărește e ți erea și fidelizarea actualior lie ți
și în a elași ti p vor fi implementate strategii pentru atragerea de noi
firme interesate de produsele noastre de calitate.
Ți ta oastră este să sta ili legături pe tru a vi de ouăle și î centre
comerciale de tip hipermarket.
Co cure ța
Co ure ți dire ți:
– principalele compa ii u distri uție la ivel ațio al Găi ușa Al ă ,
Ouă de la Ca te ir , Bul o ea a , Ouă de la ord ;
– fermele de păsări, are foloses teh ologia de reștere a păsărilor î
baterii.

Co ure ța i dire tă este repreze tata de:
– fer e de alte tipuri de ouă prepeliță, rațe);
– produ atorii i dividuali de ouă de gai ă gospodăriile ;
Surse de o ure ță viitoare:
Fermele avicole ecologice în viitor vor fi pri ipale surse de o ure ță,
deoare e pe ter e lu g, populația di Moldova va a orda o ai are
ate ție produselor io ertifi ate.
Î a est se s, S.A. Găi ușa de aur ur ăreste des hiderea unei linii de
produ ție bio î ur ătorii ani.
Bariere de intrare pe piață
1) Lipsa otorietații fer ei și poziția sta ilă o upată de fir ele

ari;

2)Lipsa flexibilității unor fur izori î povărează pro esul de produ ție.
Pe viitor i te țio ă

să reă

propriului la ț de distri uție.

Planul de marketing
Pentru primul an de activitate ne propunem urmatoarele obiective:
Calitative:
- câștigarea u ui re u e regio al și repu li a ;
- crearea unei imagini profesioniste în rândul distribuitorilor.
Cantitative:
– ati gerea targetului de vâ zări propus;

– dezvoltarea u ei rețele de minim 20 distribuitori.
Promovarea și relațiile publice
Ferma va avea un logo și sloga pe tru a fi ai ușor re ar ată de ătre
lie ți.
Ca mijloc de promovare se va alege mediul de comunicare online (va fi
creat un site) și vor fi realizate aterialele pro oțio ale.
Vor fi editate:
– roșuri u rețete di
ali e te și ăuturi;

ar e de pui, sfaturi de o pati ilitate între

– roșuri i for ative legate de ali e tația sa atoasă;
– ateriale pro oționale de tipul: tacâmuri sau farfurii unde este
i s ripțio at ra dul ostru;
Produsele și serviciile
Capacitatea fermei va fi de
.
de găi i ouătoare, î grijite
orespu zator pe tru o produ ție opti ă.
Utilitatea ofertei și interesul pieței
Oportu itatea a estei afa eri o stă ai ales î o parația di pu t
de vedere alitativ și al osturilor u produ erea ouălelor î
gospodăriile țără ești.
Produ ția tradițio ală are ur ătoarele dezava taje:
▪

se res rase lo ale de păsări, u pote țial produ tiv foarte s ăzut;

▪

▪

reșterea se realizează î adăposturi otețe e orespu zătoare,
iar î ase e ea o diții păsările u-și utilizează pote țialul
productiv cu care sunt înzestrate, din cauza frigului excesiv din
ti pul ier ii și ăldurilor toride di ursul verii;
hrana păsărilor su t erealele, are u asigură e esarul utritiv
energo-proteic, pentru realizarea de curbe economice de ouat. O
găi ă crescută î siste i te siv produce de , -2,5 ori mai multe
ouă pe a , cu u co su de furaje pe ou de , -2,6 ori mai mic.

Organizarea firmei și managementul acesteia
Descrierea echipei:
Directorul
Fiind o afacere în fază de la sare, î trepri zătorul se va i pli a a tiv și
în partea de manageriat și î pro esul de orga izare a u ii.
Alți a gajați:
1. Contabil – program full-time;
2. Medic- veterinar;
3. Meca izator, care are grijă de câ puri, aduce furajele și cerealele la
fer ă;
.
u citori, care toacă hra a la oara oastră, sortează ouăle.
Se va ur ări ola orarea sezo ieră u:
4 muncitori di lo alitate î perioada â d găi ile vor fi a atorizate și
ur ează a fi dise ate pe tru hra ă.

Investitorii

I vestitorii i teresați să fi a țeze o parte di afa erea des risă ur ează
să e efi ieze de
% otă parte di
oul apital so ial î ur a
i vestiției.
I struire și

otivare

Se va i vesti î pregătirea a gajaților î ai te de a-și începe activitatea
în scopul unor rezultate cât mai competitive.
Periodi vor fi orga izate trai i guri pe tru
u osti țelor a gajaților.
Co diții de

otivarea și a tualizarea

u ă pe tru a gajați:

Pe tru a gajați va fi a e ajată o u ătărie î zestrată u frigider și
cuptor cu microunde.
De altfel, u itorii vor avea a i ă de duș pe tru a putea fa e aie
imediat după u ă.
Peste
a de zile pre o iză să a gajă și u
u ătar, are să
găteas ă pe tru salariații ostri prâ zul. Î
e iu va i tra zil i ar e și
ouă , iar pe tru asă a gajații vor achita u preț si oli de 3, 4 lei
pe tru o asă. (Acest model l-a vazut peste hotare și-l vo prelua și
noi.)
Tehnologia utilizată
Vor fi construite hale u o suprafața totală de 3.800
pe așternut permanent.

p, u reștere

Halele vor fi de tip închis, fără ferestre, prevăzute cu un sistem de
ve tilație, care asigură u
i ro li at orespu zător atât î ti pul
verii, ât și al ier ii.

1.Va fi o struit și u depozit, o ple e tar a tivitații de produ ție,
are sa upri dă: depozite de furaje, ateriale, oară pe tru ereale.
2. Va fi construit un abator.
Utilaje
Hră itoare tranconice pentru găi i;
Adăpătoare ir ulare pe tru găi i.

Co diții interne de mediu
a) Temperatura
Temperatura de asupra nivelului solului: 35 grade C în primele 3 zile,
după care se reduce u u grad pâ ă î ziua , după care temperatura
se e ți e aprox. o sta tă.
b) Iluminatul
Iluminarea se va face numai cu ajutorul luminii artificiale.
Me ți erea lu i ii apri se toata oaptea se va evita, nefiind
e o o i ă și u e ur ată de o sporire a produ ției, deoarece păsările
au evoie de odih ă.
f) Ve tilația
Ve tilația o dițio ează î
ăsură hotărâtoare posi ilitatea reșterii
păsărilor î spații î hise. Fii d vor a de adăposturi fără ferestre și u o
lăți e de peste
, ve tilația fer ei va fi realizată pri i ter ediul
electroventilatoarelor.

Te peratura, ve tilația și lumina vor fi verificate cu ajutorul
termostatelor și a ceasurilor programatoare.
Plan de producție
Deoare e tipul de reștere î aterii este ai ostisitor și ai difi il î
exploatare, se va opta pe tru reșterea la sol a păsărilor, pe așter ut
per a e t. Fie are hală va fi populată de
pui uțe de
săptă î i, are su t e ți ute î produ ție pâ ă la vârsta de
– 80
săptă â i, după are se sa rifi ă și se î lo uies , după dezi fe ția halei,
u alte
pui uțe.
Fii d vor a de hale, se are î vedere reșterea a .
de apete.
Fer a realizează feluri de produ ție, di are u ul se auto o su ă,
iar altele trei se livrează a produ ție arfă.
Alte detalii:
Di

ele

.

i troduse la reștere pierderi .

Ci lul de produ ție va fi de
săptă â i a ouătoare. )

săptă â i

Păsările după sa rifi are su t livrate Co
apropiere.

apete – 6 %).

săptă â i, a pui uță,
i atului de Mezeluri din

Tot după o perioadă de
săptă â i rezultă di exploatare u foarte
valoros î grășă â t atural.
Acest gunoi poate fertiliza anual terenul arabil, administrând câte 10
tone pe ha.
– 4 hale x 900 mp;
– Clădire de birouri: 30 mp;

– Depozit: 900 mp;
Notă: terenul este deținut de fondatorul afacerii.
Pe tru ouăle produse u e evoie de spațiu de depozitare, deoarece
sunt transportate ătre distri uitorii i ediat după ambalare.
Sto urile de furaje și produsele fer ei vor fi verifi ate prin rapoarte
zil i e și evide țe î aza de date.

