ODBORNÁ PORADENSKÁ ČINNOSŤ V AGROSEKTORE
Podnikanie v súčasnej dobe nie je
ľahké v žiadnom sektore. Závisí od nápadu,
dôkladnej prípravy a množstva práce. Za
jedno z najzložitejších pokladám podnikanie
v agrosektore. Je závisle nielen na
legislatíve, konkurencii ale i na počasí,
ktorého vplyv môžeme ovplyvniť len vo
veľmi malej miere. To však neznamená , že
nie je možné byť úspešným aj v tejto
oblasti. Základom je dôkladná príprava.
S problematikou poľnohospodárstva
pracujem veľmi dlho,
prakticky od
skončenia
univerzity.
Poradenstvo
a projekty za minulé obdobia dokazujú, že
úspešnosť závisí na kvalitnej príprave podnikateľského zámeru a veľmi tvrdej práci.
Množstvo firiem spracúva projekty na základe konkrétnej požiadavky budúceho
podnikateľa a pritom neskúmajú predmet podnikania. Pre lepšie pochopenie „záujemca o
podnikanie chce pestovať na Slovensku arašidy. Spracovateľ projektu, vychádza z reálnosti
ekonomickej návratnosti, a teda po analýze konečného produktu - arašidov, ich možnosť
pestovania, spotreby a predaja môže projekt spracovať ako realizovateľný“ Samozrejme, že
výsledok bude iný, a aj keď sa arašidy dajú v našich podmienkach pestovať, klimatické
podmienky nie sú až natoľko vhodné aby bolo pestovanie nielen úspešné ale i ekonomicky
zaujímavé“ Projekt si však nechá zaplatiť veď odviedol prácu.
My začíname vždy konzultáciou a hľadaním najvodnejšieho predmetu podnikania tak
aby bolo v v čo najväčšej miere v súlade s predstavou záujemcu. Spoločnými konzultáciami
sa dopracujeme ku konkrétnym reálnym možnostiam, ktoré sa následne pretvoria do
podnikateľského plánu.
V prvom rade stanovujeme reálnosť podnikateľského plánu, teda či samotná
myšlienka je reálna, a či v podmienkach, do ktorých bude zasadená môže uspieť. Potom
nasleduje samotná príprava a spracovanie podnikateľského plánu
Riešime predovšetkým projekty, podnikateľské plány a odborné poradenstvo
v poľnohospodárstve a záhradníctve. Zabezpečujeme poradenstvo v oblastiach
vinohradníctva a vinárstva,
okrasného a úžitkového záhradníctva, zeleninárstva,
ovocinárstva a pod. Podnikanie v agrosektore nie je jednoduché vzhľadom na to, že je
potrebne dodržiavať nielen legislatívu ale je potrebne počítať i s nepriaznivým počasím .
Naše podnikateľské plány obsahujú, na rozdiel od iných reálne kontakty, konkrétne údaje
s ktorými môžete pracovať hneď a nie všeobecné frázy.
Okrem základných
služieb ponúkame i doplnkové služby ako zariaďovanie
prevádzky na kľúč, t.j. chcete predajňu, schválite podnikateľský zámer, rozpočet, dohodnú
sa podmienky a objekt Vám zariadime, dodáme nábytok, tovar, pripravíme marketingovú
stratégiu a reklamnú kampaň, zabezpečíme web stránku a pod, Vám bude stačiť len začať
podnikať, predávať či ponúkať služby.
Neriskujte zbytočne, oslovte nás, dobrá príprava je základom Vášho úspechu

Kontakt : Ing. Július Kráľ, info@biokonzult.sk, tel.: 0905/440 804

CENNÍK SLUŽIEB
ODBORNÉ HODNOTENIE WEB STRANOK Z MARKETINGOVÉHO HĽADISKA
-

-

zhodnotenie existujúcej web stránky ( od 100€ - podľa rozsahu stránky)
návrh web stránky (nie tvorba), spracovanie podkladov, menu, spôsobu fungovania stránky,
návrh stránky je šitý na mieru firme alebo produktu, teda nie je navrhovaná uniformne , ako to
robí väčšina firiem, marketingový zámer stránky od 100 € (podľa rozsahu stránky)
zabezpečenie vytvorenie stránky, s konzultáciami s programátormi na klúč od 100€ ...

ODBORNÉ INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO PREE ZUJEMCOV O PODNIKANIE
 Nezamestnaní, ktorí chcú zvažujú začať podnikať): 10.- € / hod.
konzultácie už spracovaného podnikateľského plánu - 14.- €/hod.
 Pre začínajúcich podnikateľov (sú zamestnaní a chcú začať podnikať): 13.- € / hod.
konzultácie podnikateľského plánu - 20.- €/hod.
 Pre existujúcich podnikateľov: 18.- € / hod.
konzultácie už spracovaného podnikateľského plánu - 30.- €/hod.

PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY, PROJEKTY, STANOVISKÁ,...
konečná cena produktu je stanovená dohodou, pričom zohľadňuje účel použitia produktu vyplýva z neho rozsah i spôsob spracovania množstvo, formu a aktuálnosť dodaných podkladov
k spracovaniu požiadavky klienta na rozsah a grafickú úpravu produktu cena produktu je zvyčajne
dohodnutá za jeho spracovanie, t.j. bez zohľadnenia jeho úspešnosti.
Cena obsahuje tlačenú formu dodaného produktu. Softvérovú verziu v programe word môže
zákazník získať na základe dohodnutých podmienok s poradcom.
Orientačné ceny produktov:
 Podnikateľský plán pre začínajúcich podnikateľov
plán na ÚPSVR: 100.- €
podnikateľský plán : od 500.- €
 Podnikateľský plán pre existujúcich podnikateľov:
pre ÚPSVR pri bežných žiadostiach: 180.- €
podnikateľský plán : od 670.- €
 V prípade požiadavky na expresné spracovanie a dodanie sa k základnej cene pripočíta 30%

