Raport z działalności miniprzedsiębiorstwa
Photo House

1. Przegląd miniprzedsiębiorstwa
Miniprzedsiębiorstwo Photo House o numerze ewidencyjnym 84-3-9-10-13
powstało 11-10-2013 r w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
Działa pod kierownictwem profesor Marty Kaczmarczyk.
Nasze miniprzedsiębiorstwo składa się z 8 osób:

Dyrektor naczelny- Aleksandra Hałka

Dyrektor finansowy- Gabriela Abramczyk

Księgowa- Karolina Lichota

Specjaliści od spraw marketingu- Adrianna Napieralska i Anna Baran

Wspólnicy- Anna Dziurzyńska

Aleksandra Paluch

Robert Brożbar

Wysokość naszego kapitału początkowego to 80 złotych, które wydaliśmy na wybudowanie fotobudki
oraz wykonanie okularów, wąsów i innych akcesoriów z którymi zdjęcia można zrobić w naszej firmie.
Naszym priorytetem oraz celem jest sprawianie naszym klientom wiele przyjemności z robienia zdjęć.
Odpowiednio zbudowana budka pozwala poczuć się jak u fotografa. Zdjęcia wykonujemy dobrym i
nowoczesnym sprzętem. Zapewniamy, że klient zawsze będzie zadowolony z naszych usług. Jeżeli koś
zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty może liczyć na szacunek i wdzięczność za przybycie. Nie
ignorujemy żadnych z klientów.
Jednym z naszych priorytetów było również nie zagrażanie środowisku naturalnemu przez naszą
fotobudkę, nie robimy nic co mogło by mu zagrozić, nie wytwarzamy zbędnych śmieci, nie marnujemy
papieru, zużywamy tylko najpotrzebniejszą ilość. Poprzez robienie zdjęć nie produkujemy
niebezpiecznych spalin oraz pyłów.

2. Produkt/usługa oraz proces produkcji
Nasza firma Photo House to fotobudka, czyli miejsce, gdzie można zrobić sobie zdjęcie. Do
tego mamy różnorodne śmieszne pomoce takie jak: peruki, „okulary niezdary”, różnego typu
nakrycia głowy (kaski itp.), sztuczne usta oraz inne atrakcje. Na konkretne okazje dodatkowo
posiadamy artykuły przydatne w danym dniu np. na walentynki serduszka.
Pomysł na tego typu przedsiębiorstwo został stworzony nieoczekiwanie. Nasza wyobraźnia
zadziałała w parze z kreatywnością. Dyrektorka firmy widziała podczas pobytu w innym mieście
podobną budkę i zaproponowała, abyśmy i my coś takiego zrobili. Na początku, ta koncepcja
spotkała się z wieloma przeciwnościami, lecz wspólnie stwierdziliśmy, że warto spróbować. Może
akurat okaże się, że „trafiliśmy w 10”.
Nasza firma to oryginalny pomysł. W otaczającym środowisku nie mamy konkurencji. Uważamy,
że nasz patent spotyka się z ogromnym zadowoleniem oraz zainteresowaniem wśród młodzieży.
Produkt jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera żadnych niedozwolonych rzeczy, ani
zabronionych treści. Spośród innych usług, nasza fotobudka jest idealnym miejscem do zabawy.
Każdy klient ocenia pozytywnie naszą działalność.
Korzyści dla odbiorców:
- wspólne zdjęcie wraz ze znajomymi
- artykuły pomocnicze wszelakiego rodzaju
- atrakcyjna cena JEDYNIE 50 GR
- możliwość wywołania zdjęcia
- miła obsługa
- wysoka jakość aparatu
Fotobudka została zrobiona przez kilku członków z naszej ekipy. Jest obklejona w różne zdjęcia .W
środku ścianki są okryte niebieską tapetą, co idealnie kontrastuje z padającym światłem zza okna.
Oczywiście posiadamy również zasłonkę, by zachować prywatność pozującym

NASZA FOTOBUDKA

3. Rynek i działania marketingowe
Szkoła jak wiadomo rządzi się swoimi prawami. Swoją działalność mogliśmy prowadzić
jedynie na przerwach i z tym był czasem problem. Początkowo nasze usługi kierowaliśmy
wyłącznie do uczniów I LO, ale z czasem przekonaliśmy się, że nauczyciele także lubią tego typu
zabawy, ponieważ zaczęli korzystać z naszej fotobudki.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele nastawieni byli na to, by pokazać się z tej drugiej, nieznanej
szerszym kręgom strony i troszkę „zaszaleć”. Bardzo chętnie zakładali różne maski czy gadżety
oraz robili śmieszne miny. Po każdym zrobionym zdjęciu pytaliśmy się klientów czy są zadowoleni,
co chcieliby zobaczyć w naszych usługach. Następnie dyskutowaliśmy o tym wspólnie i
podejmowaliśmy decyzję, czy podejmujemy się takich zmian czy też nie. Zawsze staraliśmy się być
otwarci na nowe pomysły, szczególnie te zaproponowane przez klientów.
Konkurencyjne przedsiębiorstwa zajmowały się sprzedażą herbat, sprzedażą koszulek z ciekawymi
nadrukami, sprzedażą karmników dla ptaków czy też samodzielnym wyrobem i sprzedażą
okazjonalnych kartek. Jedynie tą ostatnią firmę można traktować jako potencjalną konkurencję,
gdyż z jej usług korzystało wielu nauczycieli, przez co można stwierdzić, że zwiększyło to jej
renomę. Jednakże, Photo House jest przedsiębiorstwem, które nie potrzebuje specjalnych świąt czy
okazji do tego, aby prosperować należycie i z sukcesem. Działaliśmy codziennie bez względu na
święta czy inne okazje. Konkurencja natomiast odczuwała większy ruch jedynie przy większych
uroczystościach t.j. Boże Narodzenie czy Walentynki. To mówi samo przez się, które
przedsiębiorstwo ma większe szanse utrzymania się na rynku.
Naszą strategią marketingową było dotarcie z informacją o naszej działalności do jak największej
liczby osób. Przez to wybraliśmy miejsce, które uważamy za najlepsze do rozpowszechniania
jakichkolwiek informacji, czyli portal Facebook. Tam założyliśmy swojego Fanpage’a opisaliśmy w
jaki sposób będziemy działać i zaprosiliśmy naszych znajomych do polubienia. Ponadto,
skorzystaliśmy także ze szkolnego radiowęzła i wygłosiliśmy komunikat, przez który
wyjaśnialiśmy czym będziemy się zajmować i zachęciliśmy całą społeczność do naszych usług. Co
więcej, stworzyliśmy kilkanaście plakatów i porozwieszaliśmy je w różnych miejscach szkoły, co
by ludzie ciągle o nas pamiętali. Te formy reklamy były bardzo skuteczne, gdyż nie ma osoby w
szkole, która nie słyszałaby nigdy o Photo House.
Naszą usługę dystrybuowaliśmy na Holu Głównym naszego liceum, gdyż budka jest ciężka i nie da
się jej przenosić z miejsca na miejsce.
Każde zrobione zdjęcie było zapisywane w specjalnym zeszycie, przez co mogliśmy monitorować
częstotliwość i natężenie klientów. Ogółem wykonaliśmy 50 zdjęć.

4. Finanse miniprzedsiębiorstwa
Działalność przedsiębiorstwa już na etapie planowania zakładała zewnętrzne źródła
finansowania. Początkowo każdy z udziałowców wniósł określoną kwotę, później dla ulepszenia
działalności, a także zakładając rozwój przedsięwzięcia pozyskano sponsora, który zaprojektował i
stworzył stanowisko fotobudki. W miarę rozbudowy usług stale ją również ulepszano z kapitału
wypracowanego.
Doszliśmy do wniosku, że za zdjęcie w fotobudce będziemy pobierać opłatę w wysokości 0,50 gr.
Za darmo będziemy udostępniać na facebooku, ale również mamy jeszcze jedną dodatkową opcjęwywołania zdjęcia w wysokości 2,50 zł.
W ciągu trzech miesięcy (od początku grudnia do końca lutego) zarobiliśmy 14 zł. Spodziewaliśmy
się wyższych zarobków, lecz niestety mieliśmy zbyt mało klientów. Nasz kapitał wynosił 60 zł,
wydaliśmy te pieniądze na najpotrzebniejsze rzeczy, aby móc ruszyć z interesem.
ROE = 14/60 = 0,23
Przychody wg PKPiR narastająco 10,16 zł
Koszty wg PKPiR narastająco 58,14 zł
Dochód -47,98 zł

Jak wskazują powyższe dane, nasza firma nie odniosła wielkiego sukcesu jeżeli chodzi o zarobki.
Powinniśmy byli postawić na jeszcze większą reklamę, szczególnie na taką, przez którą osobiście
zapraszalibyśmy do skorzystania z naszych usług. Wszystkie działania nauczyły nas bardzo wielu
rzeczy na przyszłość, dzięki którym , gdybyśmy mieli jeszcze jedną taką okazję, potrafilibyśmy
zrobić to o wiele lepiej.

5. Organizacja i zarządzanie
Aby jak najlepiej zorganizować pracę w naszym miniprzedsiębiorstwie na samym początku
przydzieliliśmy odpowiednie funkcje dyrektorskie. Dokonaliśmy tego wyboru na podstawie
predyspozycji, umiejętności, osobowości oraz zainteresowań. Dyrektorem naczelnym została
Aleksandra Hałka - osoba kreatywna, kompetentna, o wysokiej kulturze i zdolnościach
organizacyjnych. Umiejąca pracować pod presją czasu, która mobilizowała grupę do działania i
systematycznych spotkań. Na dyrektora do spraw finansów wybraliśmy Gabrielę Abramczyk,
ponieważ jest osobą autorytatywną, o matematyczno-ekonomicznych zainteresowaniach oraz
odpowiednich zdolnościach rachunkowych. Księgową została Karolina Lichota będąca osobą
odpowiedzialną, systematyczną i precyzyjną. Była ona w kontakcie z główną księgową miasta
Łańcuta - Zofią Baran. Specjalistkami od spraw marketingu zostały: Anna Baran i Adrianna
Napieralska. Są to osoby twórcze i pomysłowe, śledzące trendy w modzie, które zajęły się
projektem środków promocji oraz public relations naszej firmy. Pozostali wspólnicy: Aleksandra
Paluch, Anna Dziurzyńska oraz Robert Brożbar zajmowali się fotografią, publikacją i sprzedażą
zdjęć. Okazali się oni być bardzo aktywni i komunikatywni, wyszli na przeciw potrzebom klienta.
Komunikowaliśmy się głownie bezpośrednio w miejscu pracy, jednak poza nim korzystaliśmy z
kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Początkowo
pojawiły się problemy dotyczące dotrzymywania terminów. Z biegiem czasu i nabraniem
systematyczności sytuacja wróciła do normy, jednak głownie poprawę zawdzięczamy
comiesięcznym spotkaniom oraz konstruktywnym rozmowom.
Współpraca przebiegała w miłej i przyjacielskiej atmosferze, bez większych konfliktów. Wszyscy
byliśmy zadowoleni i cieszyliśmy się efektywną pracą.
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6. Podsumowanie
Mimo ograniczonego czasu pracy zajmowanie się miniprzedsiębiorstwem sprawiło nam
dużą przyjemność. Nasza usługa zyskała duże zainteresowanie ze strony społeczeństwa
szkolnego. Podczas naszych działań zauważyliśmy jak ważne są działania promocyjne. Być
może nie poświęciliśmy temu za dużej uwagi, przez co nie odnieśliśmy większego sukcesu.
Najtrudniejszą komórką w strukturze działalności firmy była księgowość. Wymagała ona
terminowości oraz rzetelności od przydzielonej osoby. Nie zawsze wychodziło to perfekcyjnie,
aczkolwiek dokładaliśmy wszelkich starań, aby było jak najlepiej.
Największą popularnością cieszyły się okolicznościowe maski i gadżety, które posiadamy w
naszym asortymencie. Mało kto wybierał „zwykłe”, nieprzebrane zdjęcie.
Pomimo wielu przeciwności losu, uważamy, że udało nam się stworzyć tak dobrany zespół, że
dalszy rozwój firmy przyszedłby nam z łatwością.
Pomysł na funkcjonowanie miniprzedsiębiorstwa w przyszłości jest jeden, a mianowicie
rozszerzenie działalności na inne placówki, co byłoby opłacalnym posunięciem. Moglibyśmy (za
zgodą odgórnych władz) odwiedzić inne lokalne szkoły z naszą ofertą- gimnazja czy szkoły
podstawowe. Być może tamta grupa wiekowa bardziej zainteresowałoby się naszą działalnością i
byłoby to dla nich czymś niezwykle ciekawym i nowym. Co więcej, przyczyną naszego
niepowodzenia mogła być zbyt niska cena. Prawdopodobnie, gdyby usługa kosztowała 1 zł
zamiast 50 gr sprawy potoczyłyby się inaczej. Niemniej jednak wspólnicy wchodzący w skład
miniprzedsiebiorstwa Photo House na pewno poradziliby sobie z kontynuacją prowadzenia
firmy, gdyż są już obyci z ciążącymi na nich obowiązkami.

