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Overview / Elevator Pitch 

 

Doresc să înființez o brutărie ecologică artizanală, în felul încât, să mențin strict procedura 

tehnologică artizanală. O să facem aluatul cu maia, fără adaos de drojdie, cu dospire lungă, etc, dar 

producerea va putea parcurge în cantități „industriale”. 

 

 

Problem / Opportunity 

 

Este un avantaj, că în România grupul de consumatori de produse artizanale, și de produse naturale-

ecologice este în creștere. Proiectul nostru se bazează pe nevoile acestea crescătoare. 

 

Dorim să producem pâine artizanală ecologică cu maia, la un preț accesibil pentru toată lumea, și 

dorim să atingem acoperirea întreagă, națională, și avem o șansă reală pentru realizarea acestuia. 

 

Ca materii prime: lucrăm din făină ecologică, produs Românesc. Folosim maia naturală renumită, 

adusă din mai multe continente, maia renumită de câțiva sute de ani. Câteva exemple: maia tip 

Original San Francisco din SUA, tip Tasmanian Devil din Australia, maia din Egipt cu rețeta 

originală păstrată direct din antichitate, maia din Franța de origine din anii 1870, maia din Italia de 

origine din anii 1800, maia din Africa, etc. 

 

Ca sortiment de pâine, reteta, avem în jur 20 de tipuri de sortimente: pâine cu cereale antice, pâine 

cu speltă 100%, speltă cu alac, pâine cu ingrediente bio, cu ceapă caramelizată, cu usturoi 

caramelizat, cu roșii uscate, cu măsline, cu stafide, cu semințe, cu merișoare confiată, cu sfeclă 

roșie, cu morcovi, cu cărbuni medical, cu mac, cu nucă, pâine din patru feluri de cereale, etc. Avem 

și sortimente simple, ca: pâine albă, semialbă, integrală, cu secară etc. 

 

Cel mai mare avantaj al pâinii noastre ,afară de faptul, că este bio și foarte sănătoasă, etc., este, că 

nu e un produs “proaspăt”, nu se strică într-un interval de trei zile. Garanția unei pâini artizanale 

este în general 4-5 zile, fără să piardă din calitatea sa inițială! 

 

Este consumabilă și peste 7 zile, și nici atunci nu se mucegăiește, datorită tehnologiei noastre 

folosite: dospire lunga, cu maia naturală și făină bio de calitate. 

 

 

Solution 

 

Producem o pâine sănătoasă, de înaltă calitate, la un preț foarte accesibil, și disponibilă în toată 

lumea prin lanțul de supermarket Lidl Romania. De la pornire peste 2 ani putem atinge o acoperire 

națională, prin acest lanț de supermarket. Fiecare pâine, datorită folosirii făinii speciale din cereale 

antice, ca și spelta alac etc., sau ingredientele folosite, fac bine pentru sănătatea corpului umane, 

cum și cărbunii medicali, tărâța, merișoarele, semințele, sfecla roșie etc. 

 

 

Market Size / Benefit 

 

Lidl Romania dorește să încheiem un contract cu exclusivitate, și dorește 10 ori mai multă pâine, 

față de cantitatea pe care o putem produce momentan, la pornire. 

  



Mai avem de vândut procentaj de 3,6 – 14+% in valoare de aprox. 10 -40.000 euro.( Deja avem un 

grup de investitor - asovciati) În acest fel, cu o investiție din partea Dvs., putem realiza acoperirea 

națională, și o creștere de 10 ori, în aproximativ de 2 ani. Investite necesara totala actualizata in data 

de 01.03.2021 este jur de 270.000 euro, pana acuma este deja investit si avem investitor potențial 

pentru 230.000 euro, mai lipsesc 40.000 euro. 

Noi familia Kannan si Gál, facem investițiile aprox. 40 % , cu acest procent o sa fim prezent in 

firma, restul procentaj este de la alți investitori, plus Dvs. cu procentajul pe care realizați, cu 

investiție. Avem deja mai multe partener potențial investitor afara de Dvs. situație detailata primiți 

prin email. 

 

Vom vinde 1 kg de pâine retailerului fără tva. jur de 2 euro, din aceasta vom obține jur de 0,6 profit 

net/ kg. 

 

 

Business Model-Traction-Financials 

 

Din investiții, în primele 3-4 luni, nu o să fie producție, în acest timp, facem pregătirea brutăriei, 

cumpărăm echipamente de panificație, obținem certificate, ca ECO, IFS Food, creăm marca proprie, 

facem designul ambalajului,( pungi de hârtie kraft cu fereastră). Cumpărăm echipamentele de la 

producători, unde putem găsi aceiași calitate pentru un preț mai ieftin, față de prețurile de pe piața 

Românească. Exemplu: coșuri cu formă rotundă din ratan pentru gramaje de 500g, în România 

costă 15 euro/buc, și în Vietnam unde se fabrică pentru 2,5 euro, până când ajunge în țară, prețul va 

fi de max. 3,5 euro, unde o mare diferență până la 15 euro. Asta contează din faptul că, din acest 

produs o să ne trebuiască câteva mii de bucăți. 

 

Producția se poate începe la aproximativ 3-4 luni după investiție. În primele 3 luni (după începerea 

producției), cu un cuptor si 3 schimb, putem face aprox. 1.100 kg pâine/zi, cu o vatra, peste aprox. 2 

luni pornim vatra doi ,in așa fel dublând cantitatea produsa, în al doilea 3 luni, din profit cumpăram 

un cuptor mai mare, cel puțin dublu fata cu ce am pornit, pornim in 3 schimbul, si așa mai departe. 

În acest fel peste un an, suntem la jumătatea cerințelor ordonate de Lidl Romania, din această 

categorie de produse. 

 

Iată modul în care, după ce suma este investită, cum va crește profitul după operațiune, care a fost 

calculată pentru suma 30.000 euro, jur de 11% din firma. 

 

 

 

Luni Profit/lună (în euro) Comentariu 

1 0 Data investiției 

2 0  

3 0  

4 2.000 Cu un cuptor, cu o vatra de 6m2 capacitate 

33.000 kg de pâine/lună 



5 2.000  

6 4.000 Același cuptor pornind vatra doi, total 

superfața 12 m2 capacitate totala cuptor. 

65.000 kg de pâine/lună  

7 4.000 
 

8 4.000  

9 8.000 Plus 1 cuptor, suprafața totala cuptor 24 m2 

capacitate brutărie (cuptor 1+2) , 130.000 kg 

de pâine/lună 

10 8.000  

11 8.000  

12 16.000 Plus 2 cuptor, suprafața totala cuptor 48 m2 

capacitate brutărie (1+2 +3+4) 260.000 kg de 

pâine/lună 

13 16.000  

14 16.000  

15 16.000  

 

Cantitatea specificată din profite poate fi extrasă de către dumneavoastră in jur de un an și jumătate 

după începutul operării companiei, încât compania să ajungă la un nivel de creștere significantă.  

Folosim sistemul de mai sus și în continuare. 

 

 

Competitive Advantage 

 

Distribuția de succes ale produselor noastre este garantată de vânzările cu profit de înaltă măsură, 

ingredientele speciale, ca și maia adunată din mai multe continente, precum și bazarea pe 

experiențele achitate din diferite țări și rețetele noastre create în mod unic. 

 

Pot afirma, că nu avem concurență directă pe piață, și dacă totuși dorim să găsim una, acela este 

Michael Artisan Bakery, firma produce doar un mic fragment din sortimentul nostru, putem spune 

că ei fac ceva similar, și lucrează în cantități „industriale”, la fel, cum dorim și noi. 



 

Firma respectivă produce pâine artizanală, are și un sortiment ecologic, dar prețurile lor sunt destul 

de ridicate față de prețurile noastre. Mai precis, pâinea noastră bio simplă, exp. pâine albă de grâu 

ecologică, prețul de vânzare en gros, de la firma nostră către Lidl, merge de 9.5 ron/kg, fără TVA, o 

pâine de 400g costă 3.8 ron, cu un adaos comercial de 25% (Lidl) și cu TVA inclusă, prețul final pe 

rafturile magazinului este 5,18 ron. Este mai ieftin, ca pâinea artizanală NON bio al concurenței, și 

cum știm toți, este o mare diferență între prețul unui produs bio și non bio. https://www.mega-

image.ro/search?q=michael%20artisan%20bakery:relevance&sort=relevance&text=michael%20arti

san%20bakery&pageNumber=0 

 

Să luăm în vedere pâinea bio al „concurenței”. Produc ceva pâine de stil asemănător, dar nu se poate 

compara cu pâinea noastră. De pâinea bio, cu făină din cereale antice, spelta, alac etc.,vom fi mai 

ieftini cu cel puțin 50%/kg față de „concurență”. 

 

După ce citiți descrierea de mai jos, puteți vedea, că pâinea lor conține mai puține cereale antice ca 

pâinea noastră. Fiindcă în descriere, primul ingredient este trecut ca Făină Bio de GRÂU, ceea ce 

înseamnă că în cel mai mare % trebuie să conțină făină de grâu bio. Cât este conținutul de cereale 

antice, nu se știe, poate 10%-30%? 

 

https://www.mega-image.ro/Cafea-cereale-si-mic-dejun/Paine-si-specialitati/Paine/Pave-cu-maia-

Kamut-si-Spelta-400g/p/48699 

 

"Ingrediente: Făină Bio de GRÂU, făină Bio integrală GRÂU KAMUT, făină Bio integrală GRÂU 

SPELTA, maia 20% (apă, făină de GRÂU), apă, sare." 

 

Pâinea noastră în această categorie, conține între 60-100% cereale antice, ceea ce este o mare 

diferență, si mai ieftini cu 50%/kg față de „concurență”. 

 

Despre pâinea bio artizanală cu ingrediente ecologice, și despre cei care pot să facă producția 

"industrială" al acestuia chiar nu am găsit informații, și nici despre prețul pe care îl putem oferi, nu 

putem despre ce a vorbi. 

 

 

Team / Hires 

 

În ziua de azi, marea problemă în general, este forța de munca. Este o strategie simplă pentru 

rezolvarea acestuia. Plătești mai mult muncitorilor față de concurență, și să faci un business pe care 

o poți permite. Salariul net al muncitorilor este calculată între 750-1.000 euro, și la noi în țara, mai 

ales într-un județ, unde salariile sunt cele mai mici din România, e o sumă rotundă, greu de respins 

pentru toată lumea. Pentru acest salariu se pot găsi muncitori, fără nici o problemă. 

 

 

Call To Action 

 

Scopul pentru care am făcut Pitch deck-ul este, să găsesc investitori pentru realizarea unei brutării 

ecologice artizanale. Căutăm investitor între 10.000 și 40.000 de euro, care se transformă în 3,6-

14 %+ până la din acțiunile companiei. .( Deja avem un grup de investitor-asociați) 

 

 

Summary / Recap 

 

Doresc să înființez o brutărie ecologică artizanală, într-un fel, să mențin strict procedura tehnologică 

https://www.mega-image.ro/search?q=michael%20artisan%20bakery:relevance&sort=relevance&text=michael%20artisan%20bakery&pageNumber=0
https://www.mega-image.ro/search?q=michael%20artisan%20bakery:relevance&sort=relevance&text=michael%20artisan%20bakery&pageNumber=0
https://www.mega-image.ro/search?q=michael%20artisan%20bakery:relevance&sort=relevance&text=michael%20artisan%20bakery&pageNumber=0
https://www.mega-image.ro/Cafea-cereale-si-mic-dejun/Paine-si-specialitati/Paine/Pave-cu-maia-Kamut-si-Spelta-400g/p/48699
https://www.mega-image.ro/Cafea-cereale-si-mic-dejun/Paine-si-specialitati/Paine/Pave-cu-maia-Kamut-si-Spelta-400g/p/48699


artizanală, în cantități de producție „industriale”. 

 

Dorim să producem pâine artizanală ecologică cu maia, la un preț accesibil pentru toată lumea, și 

dorim să atingem o acoperire națională, și avem o șansă reală pentru realizarea acestuia. 

Distribuția de succes ale produselor noastre este garantată de vânzările cu profit de înaltă măsură, 

ingredientele speciale, ca și maia adunată din mai multe continente, precum și bazarea pe 

experiențele achitate din diferite țări și rețetele noastre create în mod unic. 

 

Cel mai mare avantaj al pâinii noastre, afară de faptul că este bio și foarte sănătoasă, etc., este, că nu 

e un produs “proaspăt”, nu se strică într-un interval de trei zile. Garanția unei pâini artizanale este, 

în general 4-5 zile, fără să piardă din calitatea inițială! 

 

Producem o pâine sănătoasă, de înaltă calitate, la un preț foarte accesibil, și disponibilă în toată 

lumea prin lanțul de supermarket Lidl. 

 

Lidl dorește să încheiem un contract cu exclusivitate, și dorește 10 ori mai multă pâine, față de 

cantitatea cu care putem porni momentan. 

 

În acest fel, cu o investiție din partea Dvs., putem realiza acoperirea națională, și o creștere de 10 

ori, în aproximativ de 2 ani. 

 

După o investiție de 20.000 euro din partea Dvs. profitul net realizat după un an și jumătate este in 

jur de 15.000 euro/lună. 

 

Despre „concurență” exp.: pâinea noastră bio simplă, exp. pâine albă de grâu ecologică, prețul de 

vânzare en gros, de la firma nostră către Lidl, merge de 9.5 ron/kg, fără TVA, o pâine de 400g costă 

3.8 ron, cu un adaos comercial de 25% (Lidl) și cu TVA inclusă, prețul final pe rafturile 

magazinului este 5,18 ron. Este mai ieftin, ca pâinea artizanală NON bio al concurenței, și cum știm 

toți, este o mare diferență între prețul unui produs bio și non bio. 

 

În ziua de azi, marea problemă în general, este forța de munca. Este o strategie simplă pentru 

rezolvarea acestuia. Plătești mai mult muncitorilor față de concurență, și să faci un business pe care 

o poți permite. 

 

 

Planul de afacere, primiți la cerere. 

 

Cu stimă Zsolt Gal 

zsolt63@gmail.com 

+40755289584 

mailto:zsolt63@gmail.com

