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Pentru o persoană sau o familie care îşi doreşte
independenţa financiară sau suplimentarea veniturilor, vânzarea de sucuri naturale este o afacere
foarte bună.
Afacerea prezintă riscuri puţine, sucul este un
produs vandabil, iar cheltuielile pot fi păstrate la
un nivel scăzut, inclusiv în ceea ce priveşte chiria.
În plus, marca „100% natural“ a devenit deosebit
de atractivă pentru consumatori.
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STAND MOBIL
DE SUCURI
1
NATURALE

Scurtă descriere a afacerii

Investiţia minimă este de câteva sute de euro, suma
pe care o puteţi recupera după maximum o lună de
activitate. Dotările de bază sunt un stand cosmetizat, fructe, presă şi multă dorinţă de succes.
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Argumente pentru lansarea afacerii:
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– amortizarea investiţiei se face în prima
lună de funcţionare;
– activitatea de vânzare este flexibilă şi
se poate desfăşura fie pe tot parcursul
săptămânii, fie doar în zilele libere, ca activitate suplimentară;
– activitatea nu depinde de anotimp;
– materia primă (citricele) se găseşte pe tot
parcursul anului.

Studiu
de caz
1. Acest studiu de caz reprezintă o adaptare după lucrarea
Stand mobil de sucuri naturale. Cum să „stoarceţi“bani din:
portocale, lămâi, grepfrut, mandarine de Carmen Buşe, Mihai
Bălescu, Marian Velcea, Rentrop & Straton, Bucureşti, 2004

Avantajele afacerii
q		 Pe piaţa naţională
Cererea de sucuri naturale a crescut în ultimii ani, în condiţiile în care românii au început să fie tot
mai interesaţi de mâncarea sănătoasă şi naturală.

ia

q		 Pe piaţa locală
Mobilitatea punctului de lucru asigură prezenţa lângă grupurile-ţintă ale afacerii. Fie că este vorba
de un parc, de un mall, de un stadion sau pur şi simplu de o stradă circulată intens, putem fi prezenţi
cu uşurinţă în acel loc pentru a ne vinde produsul.

Desfăşurarea activităţii
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q		 Avantaje comparative
Faţă de sucurile naturale îmbuteliate, sucul natural, proaspăt stors, are avantajul că nu conţine
conservanţi. Atât timp cât sucul va fi consumat proaspăt, acesta îşi va păstra proprietăţile şi
substanţele nutritive.
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Mediul economic în care evoluează afacerea

Afacerea se încadrează într-o piaţă foarte promiţătoare. Un adult trebuie să consume minimum 2
litri de lichide zilnic, iar sucul natural proaspăt are şi avantajul substanţelor nutritive, cu efecte bene
fice asupra organismului. Un mare avantaj al afacerii îl reprezintă investiţia foarte mică necesară,
posibilitatea de dezvoltare rapidă şi costul redus al materiei prime, respectiv citricele.

Descrierea afacerii

Afacerea poate fi organizată ca societate cu răspundere limitată (S.R.L.), societate comercială (S.C.),
asociaţie familială sau persoană fizică autorizată. Trebuie să fim atenţi să obţinem autorizaţiile de
funcţionare din partea tuturor instituţiilor.

Localizarea afacerii
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Dacă se optează pentru un stand mobil, afacerea are şi beneficiul mobilităţii punctului de lucru: veţi
putea muta activitatea în funcţie de zonele în care produsul dumneavoastră este mai bine primit.
Este recomandată plasarea în preajma unui punct de atracţie a mulţimilor (mari întreprinderi, parcuri, magazine importante, mall-uri, în preajma plajelor în perioada estivală etc.).

Condiţii necesare

1. Mediu
Nu sunt necesare condiţii speciale de mediu, deoarece majoritatea citricelor rezistă foarte
bine atât la temperaturi scăzute, cât şi la temperaturi ridicate. Pentru stand e nevoie de o sursă
de apă curentă ce poate fi asigurată printr-o instalaţie alcătuită din două bidoane din plastic
montate la înălţimi diferite, unul pe post de rezervor, iar celălalt pe post de vas-colector pentru apa uzată.
De asemenea, masa de lucru trebuie ferită de praf, pentru acest lucru fiind de ajuns să
instalaţi un paravan din plexiglas sau sticlă.
În perioadele ploioase sau răcoroase se poate opta pentru mutarea standului mobil în incinta unui mare magazin sau hipermarket.
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2. Resurse
• materiale (echipamente, materii prime)
Pentru ca activitatea să fie desfăşurată cu succes, veţi avea nevoie de un stand, care poate
fi confecţionat de dumneavoastră sau la un atelier mecanic ori la un furnizor de standuri
profesionale. Pentru început, varianta recomandată este să îl confecţionaţi personal sau la
atelierul mecanic.
Un stand economic ar trebui să fie compus din următoarele elemente:
– rezervor şi colector pentru apă;
– dulăpior;
– sertare pentru depozitarea banilor, şerveţelelor şi a diferitelor instrumente;
– paravan din plexiglas;
– blat din lemn pentru tăierea fructelor;
– suport pentru pahare din plastic + pahare (200/zi de activitate, pentru început);
– umbrelă protectoare;
– storcător de fructe.
Pentru fiecare pahar de suc proaspăt e nevoie de aproximativ 0,5 kg de fruct.
umane
Dacă aveţi de gând să începeţi afacerea cu un singur stand, este suficientă o persoană pentru vânzarea produselor şi manevrarea presei. Trebuie să fim atenţi ca respectiva persoană
să fie amabilă, să se poarte frumos cu clienţii, să manipuleze eficient storcătorul şi să res
pecte normele de igienă. La începutul activităţii puteţi vinde chiar dumneavoastră produsele, reducând astfel cheltuielile cu personalul.

•

capital
Pentru a porni activitatea aveţi nevoie de o investiţie minimă. Standul îl puteţi confecţiona
dumneavoastră şi nu vă costă aproape nimic. Presa de fructe poate fi manuală (începând
de la 49 euro) sau electrică (130-2.175 euro). Costurile cu materiile prime şi auxiliare sunt de
270 RON pentru producţia a 150 pahare de suc proaspăt.
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Planificarea activităţii
Plan de marketing

Un prim pas în realizarea planului de marketing este să faceţi o scurtă cercetare a pieţei. Aflaţi cui
veţi putea vinde cel mai uşor sucul, ce oameni sunt interesaţi să cumpere astfel de sucuri şi de ce,
unde îi puteţi găsi, care vă sunt concurenţii etc.
1. Segmentul de piaţă
Produsele firmei se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Copiii şi tinerii beneficiază de aportul
de vitamine şi calciu pentru dezvoltarea armonioasă a corpului; adulţii au nevoie de aportul de
vitamine pentru a-şi menţine ridicat nivelul de energie şi pentru consolidarea sistemului imunitar.
Persoanele în vârstă vor avea beneficiul unui sistem imunitar puternic.
2. Tendinţele pieţei
Fie că este vorba de alimente, sucuri, materiale textile şi organice, când este vorba de „ceva natural“,
oamenii sunt dispuşi să plătească şi un preţ mai ridicat pentru a obţine un produs de calitate. Încă
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din 2006, piaţa sucurilor naturale a avut o creştere de 20%, această creştere fiind accentuată şi în
următorii ani.
3. Concurenţa şi alte influenţe
În concurenţă directă cu produsul nostru vor fi sucurile naturale îmbuteliate şi sucurile produse
de alţi comercianţi cu standuri. În concurenţă indirectă cu sucul nostru 100% natural se află toate
băuturile îmbuteliate şi neîmbuteliate. O modificare a preţurilor la băuturile marilor producători ne
poate afecta/avantaja şi pe noi.
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4. Politica de preţ
La începutul activităţii se recomandă un preţ sub nivelul optim pentru afacerea dumneavoastră;
acest lucru va atrage clienţi care vă vor „testa“ produsele. Asigurând o calitate foarte bună, este
aproape imposibil ca după prima degustare a sucului să nu mai apeleze la dumneavoastră şi la produsul pe care îl oferiţi. Un preţ bun pentru început este acela de 3 RON/pahar. După ce se asigură o
clientelă fidelă, este posibilă şi modificarea preţului, deşi această strategie are riscuri.
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5. Strategia de distribuţie
Având un stand mobil, distribuţia produselor este asigurată. Doar materia primă (citricele) trebuie
transportată până la stand. Dacă ne desfăşurăm activitatea în cadrul unui hipermarket, avem
asigurată şi cantitatea de citrice dorită la costuri minime de transport. Mai există varianta unui
parteneriat pe termen lung cu un angrosist de fructe, beneficiind de un preţ avantajos.
6. Promovarea
La început principalul punct de promovare va fi chiar standul dumneavoastră, prin care este absolut necesar să atrageţi atenţia. După primele zile de activitate este posibil să vedeţi şi efectul
recomandărilor. Abia după ce sunteţi siguri că locaţia este bună puteţi apela la pliante, postere şi
alte materiale de promovare.

Plan financiar. Buget
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Alocare fonduri
Presă manuală de fructe
Citrice necesare pentru 3 zile
Cheltuieli pentru materiale anexe/3 zile
Total

Suma în EUR
50
62
20
132

S-a calculat bugetul doar pentru 3 zile deoarece, după această perioadă, venitul obţinut din vânzări
poate fi reinvestit în achiziţionarea de materii prime şi auxiliare.

Plan de afaceri pentru credit sau investitor

Dacă ne desfăşurăm activitatea timp de 28 de zile/lună şi comercializăm cu succes 150 de pahare/zi,
câştigul lunar este de peste 5.000 RON. O vânzare de 150 de pahare pe zi este chiar modestă, ţinând
cont de posibilităţile afacerii. În unele locaţii, vânzările zilnice pot atinge cu uşurinţă cifra de 300 de
pahare, dar cu condiţia să respectaţi recomandările noastre în ceea ce priveşte aspectul general al
standului.
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Analiză SWOT
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunităţi
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• Diferenţa de preţ dintre sucul natural şi cel
• Investiţie necesară mică
îmbuteliat
• Amortizarea investiţiei se face în prima lună
de funcţionare
• Lipsa unor clienţi fideli, ca în cazul îmbuteliatorilor
• Activitatea de vânzare este flexibilă
• Dependenţa de producătorii de materii
• Activitatea nu depinde de anotimp
prime
• Materia primă (citricele) are un conţinut extrem de bogat în vitamine benefice organis
mului uman
• Nu lasă nici un fel de dubiu asupra faptului că
produsul comercializat este natural
Ameninţări
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• Posibilitatea de a construi o franciză
• Sporirea accelerată a numărului competitorilor şi saturarea rapidă a pieţei
• Posibilitatea de extindere prin asociere
• Posibilitatea construirii unui parteneriat cu • Producţie mică în cazul unei recolte proaste a
culturii de citrice
sălile de fitness şi cluburile sportive (pentru
evenimentele sportive)

Strategie de dezvoltare
Start-up cu:
•

JA

•

vânzare integrală a afacerii
După ce vom dobândi experienţa necesară, vom putea comercializa standuri deja făcute,
cu toate utilităţile de care este nevoie, la un anumit preţ stabilit de noi. Cel mai important
este să le arătăm cumpărătorilor cum să reuşească în afaceri, nu doar să le furnizăm standurile. Succesul mai multor cumpărători ne va aduce şi mai mulţi clienţi, iar renumele nostru va creşte.
vânzare parţială a afacerii
Dacă ne dezvoltăm prin amplasarea mai multor standuri în mai multe locaţii dintr-un oraş,
putem reduce riscul afacerii prin adăugarea unui partener în afacere. Tot în acest mod
putem asigura o dezvoltare mai rapidă a afacerii.

Dezvoltare
•

•

locală
În fiecare localitate de peste 100.000 de locuitori există cel puţin cinci locuri perfecte pentru amplasarea standurilor. Putem dezvolta o reţea de standuri, având astfel şi o poziţie
avantajoasă faţă de furnizorul de citrice, din moment ce în acest fel vom avea nevoie de o
cantitate mai mare.
naţională
Afacerea poate fi dezvoltată la nivel naţional în marile oraşe ale României. Un impediment
ar fi faptul că nu putem observa foarte atent activitatea din toate punctele de lucru, de
aceea s-ar putea să fim nevoiţi să angajăm persoane de încredere ca supraveghetori ai standurilor din oraşe.
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•

francizare
Problema supravegherii standurilor poate fi rezolvată prin francizare, ceea ce determină ca
în fiecare locaţie să se acorde o atenţie deosebită afacerii, pentru că în caz contrar aceasta
nu ar mai fi rentabilă.

Jo Grup S.R.L. – Bucureşti
Juice Zone – Bucureşti şi Braşov
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Exemple de afaceri similare
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• internaţională
Astfel de standuri se găsesc şi în străinătate şi sunt de succes. Internaţionalizarea afacerii
ar avea dezavantajul că în respectivele ţări există deja o experienţă vastă în cadrul acestei
activităţi. Poate fi luată în calcul varianta de activitate sezonieră, de exemplu, pe plajele din
Bulgaria frecventate de turişti străini.
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http://www.ideideafaceri.ro/a/2/Articole/570/Stand-de-sucuri-naturale.html
http://www.bizwords.ro/stiri/economie/13950/Stand-mobil-cu-sucuri-de-fructe-proaspete.html
http://www.zummo.ro/index.php?l=1&p=2
http://www.jogrup.ro/
http://www.bizoo.ro/produse/stand-de-sucuri-naturale/start-20/10/
http://www.money.ro/racoritoare/piata-sucurilor-naturale-va-depasi-120-mil-euro.html
http://www.zf.ro/companii/piata-sucurilor-naturale-a-crescut-cu-20-mizand-pe-preferintele-romanilor-pentru-portocale-3041452/
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