Konkurs PRODUKCIK
raport
miniprzedsiębiorstwa

1. PRZEGLĄD MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
Nazwa: P.A.R.D.Ą.
Numer identyfikacyjny: 127-2-9-10-13
Nazwa szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
Imię i nazwisko opiekuna: Marta Kaczmarczyk
Konsultant: Hiacynta Michno
Liczba wspólników: 6
Kapitał założycielski: 60zł
Miniprzedsiębiorstwo P.A.R.D.Ą. za główny cel biznesowy
uznało zaspokojenie potrzeb klientów w branży związanej z
produkcją różnorodnych kartek okolicznościowych.
Strategia działania ustalana na podstawie długich rozważań i
zdobywania wiadomości na temat procesów zachodzących w
różnych firmach miała jasno określony przebieg. Zaczęliśmy od
uregulowania wszystkich spraw formalnych, wybraliśmy
dyrektorów
oraz
wspólników,
każdemu
członkowi
miniprzedsiębiorstwa zostały przedstawione jego zadania,
ustaliliśmy kapitał założycielski, przygotowaliśmy stoisko na
terenie naszej szkoły i wzięliśmy się za produkcję, a następnie
sprzedaż produktów. Staraliśmy się również, aby nasza firma
była przyjazna dla środowiska. Prace podejmowane przy
wyrabianiu kartek wiązały się z produkcją dużej ilości odpadów
typu: ścinki papieru, pocięte wstążki. Aby nie wyrzucać (jakby
się mogło wydawać niepotrzebnych już rzeczy) do kosza
staraliśmy się wkomponować je w następne kartki tak, aby
wszystko ładnie wyglądało i nie wiązało się z zaśmiecaniem
środowiska.
Jeden z wielu produktów P.A.R.D.Ą.

Członkowie miniprzedsiębiorstwa P.A.R.D.Ą.

2.PRODUKT/ USŁUGA ORAZ PROCES PRODUKCJI
Miniprzedsiębiorstwo P.A.R.D.Ą. zajęło się branżą związaną z produkcją kartek
okolicznościowych. Wybranie odpowiedniego rodzaju produktów na sprzedaż wiązało się z
długimi dyskusjami oraz osobistymi rozważaniami każdego ze wspólników. Zadanie
postawione nam przez nauczyciela zdawało się być prostym, jednak gdy zbliżał się termin
deklarowania swoich postanowień i planów, podejmowanie jakichkolwiek decyzji okazywało
się mniej banalne. Pierwszy tydzień minął nam na licznych i bardzo żywiołowych dyskusjach
na temat tego czym chcemy się zająć. Mieliśmy wiele różnych pomysłów i nie mogliśmy
dojść do porozumienia. Początkowo staraliśmy się stawiać na innowacyjne rozwiązania, lecz
po przeprowadzeniu dokładniejszych analiz wysunęliśmy wniosek iż społeczność szkolna
naszego liceum wykazuje duże zapotrzebowanie na produkty, które na pierwszy rzut oka
wydają się zwyczajne, lecz po dogłębniejszej analizie okazują się być zaskakująco
„nieprecedensowe”. W ten sposób z grona wielu pomysłów wybraliśmy ten, który zdawał się
nam być najodpowiedniejszy czyli kartki okolicznościowe. Cała grupa angażowała się w
produkcję. Działaliśmy pod nadzorem najbardziej uzdolnionej plastycznie osoby, której talent
zarówno wcześniej jak i podczas okresu działalności miniprzedsiębiorstwa wiele razy został
doceniony. Wszyscy członkowie firmy dążyli do tego, aby sprostać postawionym sobie
oczekiwaniom. Niejednokrotnie poświęcali coś ważnego dla dobra P.A.R.D.Ą.
Wyroby naszego miniprzedsiębiorstwa spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Spowodowane to było niepospolitym i nadzwyczajnym charakterem produktów. Wszystkie
kartki jakie pojawiły się na naszym stoisku były zrobione ręcznie i z wielką skrupulatnością
przez członków firmy. Na rynku można natknąć się na wiele kartek urodzinowych,
świątecznych, walentynkowych czy różnego rodzaju innych, lecz bardzo ciężko jest znaleźć
produkty robione ręcznie z taką dokładnością jak te sprzedawane u nas. Ponadto dawaliśmy
odwiedzającym nasze stoisko możliwość złożenia zamówienia i przedstawienia własnej wizji,
tego jak zamawiany przez nich produkt ma wyglądać. Do kartek często dodawaliśmy wiersze
i rymowanki. Nie były one pospolite lecz ujmujące dokładnie to, co klient chciał przekazać .
W składzie naszej firmy znajdowała się osoba, która po krótkiej rozmowie z potencjalnymi
kupcami proponowała im kilka wierszy stworzonych przez nią
samą. To wyróżniało nasze produkty z pośród wielu innych,
podobnych, znajdujących się na rynku.
Wbrew pozorom najszybsze i najłatwiejsze okazało się
zorganizowanie produkcji. Każdy miał przydzielone zadanie. Jedni
kupowali potrzebne materiały, inni odpowiednio je grupowali, kilka
osób zajmowało się szukaniem pomysłu i najzdolniejsza plastycznie
z wszystkich osób brała ciężar przewodzenia produkcją na swe
barki. Organizowaniem całej działalności miniprzedsiębiorstwa tak,
aby przynosiło ono największe zyski i przyciągało oraz zadowalało
klientów zajmował się dyrektor finansowy. On ponosił
odpowiedzialność za ostateczne ustalanie cen, ustanawianie
promocji oraz ofert specjalnych. Wszystkie działania podejmował
po skonsultowaniu się z resztą grupy. Jego system polegał na
podnoszeniu cen w chwilach wzmożonego popytu oraz
organizowaniu promocji w chwilach kiedy zapotrzebowanie na
kartki okolicznościowe malało.
Plakat promujący P.A.R.D.Ą.

3. RYNEK I DZIAŁANIA MARKETINGOWE


Rynek:

Miniprzedsiębiorstwo P.A.R.D.Ą. funkcjonowało na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w
Łańcucie. Odbiorcami produktów byli zarówno uczniowie szkoły jak i nauczyciele pracujący
na jej terenie. Potrzeby naszych klientów poznawaliśmy przeprowadzając wywiady
środowiskowe. Zawsze byliśmy otwarci na rozmowę z każdym, kto miał do nas jakąś sprawę.
Zważając na to, ze nasi klienci to osoby w podobnym wieku co my, wiedzieliśmy co im się
spodoba i czego od nas oczekują. Najczęściej oczekiwali od nas produktów niebanalnych,
oraz nierzadko zabawnych.
Naszą konkurencją na terenie szkoły do, której uczęszczamy były
miniprzedsiębiorstwa założone przez naszych kolegów tj: Photo
House, CHOWDO, Herbaciarnia „Pod lipą”, Jaśnie Wielmożni
Przedsiębiorcy. Każda z tych firm zajmowała się wytwarzaniem
produktów i usług z branży kompletnie innego rodzaju. Naszym
głównym konkurentem okazała się firma Photo House. Było tak,
ponieważ jej członkowie chwilami przejawiali wzmożoną chęć
prowadzenia działalności marketingowej oraz usługowej. Ich oferta
na pierwszy rzut oka wydawała się innowacyjna oraz ciekawa.
Jednak nawet w chwilach kiedy każda z firm wykazywała
wzmożoną działalność, to nasze miniprzedsiębiorstwo cieszyło się
największą liczbą klientów. Nasze produkty były lepsze, ponieważ
zostały wykonane z ogromną starannością. Były one również
niezwykle różnorodne. Wszyscy wspólnicy starali się dotrzeć do
każdego klienta we właściwy sposób.
Członkowie
miniprzedsiębiorstwa
sprzedający przy stoisku firmy



Działalność marketingowa:

Strategią marketingową zajął się głównie dyrektor do spraw marketingu. Przedstawiał on
swoje plany na zebraniach współpracowników. Nasze działania w tej dziedzinie
rozpoczęliśmy od przygotowania dobrze widocznego stoiska. Następnie wyprodukowaliśmy
liczne kolorowe plakaty, część była robiona własnoręcznie a część drukowana. Później
ogłosiliśmy rozpoczęcie działania naszej firmy za pomocą radiowęzła szkolnego tak, aby cała
społeczność szkolna mogła dowiedzieć się o możliwości korzystania z naszych usług.
Komunikaty te nie były jednak zwyczajne, zawsze miały jakiś element humorystyczny, co
powodowało, że zapadały na długo w pamięć odbiorców oraz przyciągały do odwiedzania
naszego stoiska. Kolejnym etapem działalności marketingowej było założenie oficjalnego
funpage na powszechnie znanym portalu społecznościowym: www.facebook.com/pardą
Zyskaliśmy sporą liczbę polubieni oraz nowych potencjalnych klientów. Każdy z wspólników
mógł dodawać posty oraz zdjęcia na naszą stronę. Nigdy nie porzucaliśmy naszego stałego
elementu humorystycznego, który ( jak zaobserwowaliśmy) wywoływał większe
zainteresowanie wśród młodzieży.
Rozwijając naszą działalność bacznie obserwowaliśmy wahania popytu i próbowaliśmy
dostosować podaż. Kiedy zapotrzebowanie na kartki okolicznościowe zdawało się spadać,
wymyślaliśmy kolejne innowacje. I tak wprowadzaliśmy między innymi: kartki 3D
(przestrzenne), zaskakujące karteczki itp. Organizowaliśmy też różnego rodzaju akcje takie
jak Poczta Walentynkowa czy Kartki na 18-stki, które przyciągały nowych klientów oraz

stawały się sposobem na dobrą zabawę dla młodzieży. Zawarliśmy również częściową
współpracę z miniprzedsiębiorstwem Photo House, która polegała na wprowadzeniu oferty
produkcji kartek ze zdjęciami zrobionymi u przedsiębiorstwa prowadzonego przez naszych
kolegów. Odebraliśmy również i zrealizowaliśmy zamówienie na zaproszenia półmetkowe
oraz studniówkowe dla nauczycieli, które zrobiły furorę wśród kadry pracowniczej szkoły.
Wszystkie te akcje miały wpływ na znaczne zwiększenie popytu.
Monitorowaniem sprzedaży zajął się dyrektor do spraw finansów, który skrzętnie prowadził
dokumentację finansową. Dzięki temu wiedzieliśmy, kiedy spokojnie możemy podnieść ceny
i nie spowodować spadku popytu a kiedy powinniśmy zorganizować promocję, aby
przyciągać klientów. Nasz magazyn zazwyczaj szybko stawał się pusty, ponieważ wszystkie
produkty zostawały wykupione.
Zależność między produkcją a sprzedażą kartek:
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Elementy składowe akcji Poczta Walentynkowa:

4.FINANSE MINIPRZEDSIĘBIORSTWA
Źródłem finansowym młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa P.A.R.D.Ą. pierwotnie były
pieniądze wchodzące w skład kapitału założycielskiego wynoszącego 60 zł ( po 10 zł od
każdego ze wspólników). Pieniądze udawało nam się zagospodarowywać w taki sposób, iż
nie musieliśmy zaciągać nigdzie pożyczki ani szukać pomocy. Stopniowo wraz z rozwojem
działalności wzrastały zyski. W ten sposób pozyskiwaliśmy środki potrzebne do prowadzenia
dalszej produkcji. W sprawach finansowych pomocną okazała się pani konsultant- matka
jednego z wspólników.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE: za okres od 01.11.2013 do 28.02.2014
500.00 zł
93.49 zł
406.51 zł
278.42 zł
52.87 zł
225.55 zł
180.96 zł
17.16 zł
163.80 zł
31.08 zł
132.72 zł
132.72zł : 60zł = 2.12

Przychody brutto:
- VAT:
Przychody netto:
Koszty brutto:
- VAT:
Koszty netto:
Dochód brutto:
- Ubezpieczenie Społeczne:
Dochód netto:
- VAT 19%:
Zysk:
ROE:

Schemat dochodów, wydatków i zysków w zł (netto):
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5. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Praca miniprzedsiębiorstwa P.A.R.D.Ą. organizowana była na podstawie wniosków
wysuwanych podczas spotkań całego składu pracowniczego. Na naradach każdy
współzałożyciel firmy przedstawiał swoje poglądy oraz ewentualne sposoby poprawy formy
działania firmy.
Funkcje dyrektorskie przydzielone zostały podczas pierwszego spotkania założycieli
miniprzedsiębiorstwa. Kierowaliśmy się predyspozycjami oraz umiejętnościami każdego ze
wspólników. Ocenialiśmy zdolności przywódcze, księgowe oraz marketingowe każdego z nas
a następnie drogą głosowania przydzielaliśmy funkcje.
Proces zarządzania miał swoisty charakter. Dyrektor do spraw finansowych prowadził liczne
obserwacje budżetu firmy, a następnie wysuwał wnioski. Nierzadko też podsuwał nowe
metody podniesienia wielkości dochodów i zminimalizowania kosztów oraz przyciągnięcia
nowych klientów. Wszystkie pomysły przedyskutowane były na zebraniach wspólników a
następnie przegłosowywane. Oficjalna decyzja wygłaszana była przez dyrektora naczelnego,
który przydzielał obowiązki związane z poszerzaniem działalności. Zebrania wspólników
odbywały się możliwie często. Podczas organizowania każdej nowej akcji spotkania te
odbywały się częściej, aby jak najlepiej zorganizować prace całej kadry. W okresie od
listopada 2013 do lutego 2014 odbyło się łącznie 25 spotkań wspólników ( ich ilość w
poszczególnych miesiącach przedstawiona została na poniższym wykresie).
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Konsultacja firmy z nauczycielem prowadzącym

Wszyscy wspólnicy jednogłośnie stwierdzają, iż są w pełni zadowoleni ze współpracy.
Możliwość założenia miniprzedsiębiorstwa pomogła nam rozwinąć swoje zainteresowania z
dziedziny funkcjonowania firmy. Problemy występowały szczególnie w fazie pierwotnego
rozwoju, kiedy staraliśmy się zdobyć jak najwięcej klientów. Najlepszym rozwiązaniem
okazało się zorganizowanie burzy mózgów polegającej na przedstawieniu jak największej
liczby idei związanych z reklamowaniem firmy. Dzięki wzajemnemu wsparciu
współpracowników P.A.R.D.Ą. poradziliśmy sobie z każdym, nawet na pozór nie do
przebrnięcia problemem.

6. PODSUMOWANIE
Wszystkie działania założone w biznesplanie zostały zrealizowane. Ponadto udało się też
osiągnąć dużo więcej niż było przewidziane w początkowych założeniach. Nie
przewidzieliśmy tak ogromnego zainteresowania naszymi wyrobami. Spotkały się one z
ogromnym uznaniem oraz zyskały wielką popularność wśród uczniów i nauczycieli I Liceum
Ogólnokształcącego w Łańcucie oraz wśród wszystkich tych, komu wyprodukowane przez
nas kartki zostały przekazane.
Podczas tak niedługiego okresu funkcjonowania naszego miniprzedsiębiorstwa poznaliśmy
jego wszystkie mocne oraz słabe strony. Początkowo problemem było to, iż produkcja szła
zbyt wolno, działo się tak dlatego, że liczba złożonych zamówień przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania. Szybko jednak udało nam się zwiększyć tempo produkcji. Staraliśmy się nie
kazać klientom czekać zbyt długo na realizacje zamówienia ( nie dłużej niż 2 dni).
Nasze mocne strony to między innymi:
 Zaangażowanie każdego ze współpracowników,
 Dobrze rozwinięty dział marketingu oraz księgowości,
 Obecność w naszym składzie osób, którym zależy na rozwoju firmy,
 Znalezienie pomysłu na produkt, na który wzrosło zapotrzebowanie,
 Wprowadzenie wielu innowacyjnych rozwiązań,
 Duża ilość pomysłów u każdego ze wspólników,
 Piękno oraz pomysłowość naszych produktów.
Za największy sukces uważamy, to iż nasza praca spotkała się z powszechnym uznaniem.
Udało nam się zaspokoić potrzeby klientów oraz ich zadowolić. Mieliśmy okazję rozwinąć
swoje zainteresowania. Część z nas zyskała okazje na to aby zaangażować się społecznie..
Jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się wytrwać tyle czasu bez większych kłótni oraz
wzajemnie się wspierając. Za sukces uważamy również to, z jak wielkim zainteresowaniem
spotkały się akcje okazyjne prowadzone przez nas takie jak: Mikołajki w ILO, Urodziny,
Poczta Walentynkowa oraz wiele innych. Przede wszystkim jednak cieszymy się z tego, jak
wiele
uśmiechów
udało
się
nam
wywołać
dzięki
naszym
produktom.
Zdobyliśmy niezliczone pokłady ważnej wiedzy w dziedzinie prowadzenia własnej
działalności oraz zarządzania firmą i prowadzenia księgowości. Z pewnością przyda nam się
to do dalszego, samodzielnego życia oraz podejmowania decyzji związanych z nasza
przyszłością.
Wiele osób zauważyło, iż miniprzedsiębiorstwo P.A.R.D.Ą. ma ogromny potencjał. Z pozoru
prosty przedmiot sprzedaży okazał się bardzo niezwykły i innowacyjny. Wszyscy nasi klienci
ubolewają nad zbliżającym się nieubłaganie terminem zakończenia działalności tej firmy. To
skłania nas do refleksji na temat naszych szans rozwoju jako prawdziwych przedsiębiorców.
Wysunęliśmy wnioski, że jeśli naszą przyszłość chcielibyśmy wiązać z firmą o podobnej
tematyce produkcji, musielibyśmy wprowadzić wiele zmian w dziedzinie produkcji oraz
pomyśleć nad kolejnymi innowacjami.

PRZYKŁADY PRODUKTÓW SPRZEDAWANYCH
PRZEZ MINIPRZEDSIĘBIORSTWO P.A.R.D.Ą. :
 Kartki Bożonarodzeniowe:

 ZAPROSZENIA NA PÓŁMETEK:

 Kartki urodzinowe ( w tym specjalne osiemnastkowe):

