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Overview / Elevator Pitch 

 

Infintarea brutărie ecologică artizanală, în felul să menținem strict procedura tehnologică artizanală. 

O să facem aluatul cu maia, fără adaos de drojdie, cu dospire lungă, totul în cantități „industriale”. 

 

Problem / Opportunity 

 

Avantajul cel mare este, că în România grupul de consumatori de produse artizanale / naturale-

ecologice sunt în creștere. Proiectul nostru se bazează pe nevoile acestor consumatori. 

 

Producem pâine artizanală ecologică cu maia, la un preț accesibil pentru toată lumea și dorim să 

atingem acoperirea 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 și rețete testate, avem în jur de 20 de tipuri de sortimente: pâine cu cereale 

antice, pâine cu spelță 100%, spelță 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. 

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

 

Cel mai mare avantaj al pâinii noastre, pe lângă faptul, că este bio și foarte sănătoasă este, că nu e 

un produs “proaspăt” cu termen de valabilitate foarte limitată , 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! 

Noi am obtinut pentru podusele noastra , 10 zile termen de valabilitate, de la un laborator 

independent ICA Bucuresti (păstrat la temperatură controlată).  

 

Este consumabilă și peste 10 zile, și nici atunci nu se mucegăiește, datorită tehnologiei noastre 

folosite: dospire lungă, 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 lanțurile de supermarket ca Lidl Romania  , Kauflanf, Carrefour, Profi, Emag,. De la 

pornire peste 2 ani putem atinge o acoperire națională, prin acest lanțurile de supermarket. Fiecare 

pâine, datorită folosirii făinii speciale din cereale antice, ca și spelță alac etc., sau ingredientele 

folosite, au un efect pozitiv asupra sănătății 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 jur de 20% in valoare de aprox.150-200.000 euro. În acest fel, cu o 

investiție din partea Dvs., putem realiza acoperirea națională, și o creștere de 10 ori, în aproximativ 

de 2-3 ani. Investite necesară totală actualizată în data de 20.03.2021este jur de 800.000 euro, din 

acest suma mai lipsesc 150-200.000 euro. 

Noi, familia Kannan si Gál, detinem investițiile la aprox. 25 % , cu acest procent suntem prezenți în 

firma, restul din investiție provine de la alți investitori, plus Dvs. Cu procentaj corespunzător 

investiției.   

 

Vom vinde 1 kg de pâine retailerului fără tva. la approx 2.8 eur, din aceasta vom obține jur de 0,7 -

0,9 euro profit net/ kg. 

 

Business Model-Traction-Financials 

 

Din investiții, în primele 2 luni, nu o să fie producție, în acest timp, terminam pregătirea brutăriei, 

cumpărăm echipamente de panificație care încă lipsește să putem să înlocuim forța umană cu 

echipament specific, creăm marca proprie, facem designul ambalajului, cautăm și alte piețe pentru 

expansiune.   

 

Producția începe în Mai 2022 spre sfarsit, sau in primele zile in Junie. În prima luna (după 

începerea producției), cu un cuptor cu o vatră, și angajați lucrând în 3 schimburi, putem produce 

aprox. 1.100 kg pâine/zi,  peste aprox. 1 luni pornim vatra doi prin care dublând cantitatea produsă.  

În al patrulea lună de la pornire, din profit cumpăram un cuptor asemănător sau mai mare, cel puțin 

dublu față de cel actual cu care am pornit, pornim în 3 schimburi. Această expansiune continuăm 

până la plafonarea producției limitată de locație sau de piața care absoarbe produsele noastre. În 

acest fel peste un an, suntem la jumătatea cerințelor targetate de Lidl Romania, Carrefour, Kaufland, 

Profi, Emag, din această categorie de produse. 

 

Iată modul în care, conform sumei investite, cum va crește profitul după operațiune, care a fost 

calculată pentru Exp. suma 36.000 euro, jur de 4.5 % din firma. 

 

Calculele sunt teoretice, dar bazate pe informațiile actuale și pe costuri reala, deci sunt 

realizabile. 

În cazul în care din anumite motive necunoscute putem să obținem numai jumătate din profit și în 

cazul respectiv e o investiție mult prea rentabilă și profitabilă, luând în considerare circuitul foarte 

strâns de bani – materii prime – produs final – bani cu profit.  

 

 

Luni Profit/lună (în euro) Comentariu 
0 0 Data investiției 

   

1 1.200 Cu un cuptor, cu o vatra de 6m2 capacitate 

37.500 kg de pâine/lună x 3.5ron profit =131.250 

ron, = 26.250 Euro, din care 4,5% =1.200 Euro 

2 2.400 Același cuptor pornind vatra doi, total suprafață 

12 m2 capacitate totală cuptor. 75.000 kg de 

pâine/lună, (x 2 de prima luna) 

3 2.400  

4 2.400 
 

5 2.400  

6 4.800 Plus 1 cuptor, suprafața totală cuptor 24 m2 

capacitate brutărie (cuptor 1.+2.) , 150.000 kg de 



pâine/lună, (x 2 față de a doua lună) 

7 4.800  

8 4.800  

9 4.800  

10 9.600 Plus 2 cuptor, suprafața totală cuptor 48 m2 

capacitate brutărie (cuptor 1.+2. +3.+4.) 300.000 

kg de pâine/lună, (x 4 față de a doua lună) 
11 9.600  

12 9.600  

13 9.600  

14 14.000 Plus 2 cuptor, suprafața totala cuptor 72 m2 

capacitate brutărie (cuptor 1.+2. +3.+4.+5.+6.) 

450.000 kg de pâine/lună,( x 6 față de a doua 

lună) 

15 14.400  

16 14.400  

17 14.400  

18 14.400  

 

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

după începutul producției în formă de dividende, însă profitul primei 18 luni dorim să reinvestim în 

creșterea accelerată a capacității de producție.  

 

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 faptul că ne bazăm pe 

experiența adusă din diferite țări și rețetele noastre create în mod unic. 

 

Pot afirma, că nu avem concurență directă pe piață în preț, calitate și cantitate. Dacă totuși dorim să 

găsim of firmă cu profil asemănător acela ar fi Michael Artisan Bakery, o firmă, care produce doar 

un mic fragment din sortimentul nostru. Putem spune că ei produc ceva similar, dar NON BIO și 

lucrează în cantități „industriale”, la fel, cum dorim și noi. Eventual puteți să verificați cum s-a 

schimbat cifra lor de afacere în ultimul timp: https://www.listafirme.ro/michael-artisan-bakery-srl-

34974829/ Deci avem o piață care poate să absoarbe produse artizanală și bio.  

 

Firma respectivă produce pâine artizanală, NON BIO dar prețurile lor sunt destul de ridicate față de 

poduse conventionala. Mai precis, pâinea noastră bio simplă, de exemplu. pâine albă de grâu 

ecologică, prețul de vânzare en gros, de la firma nostră către Supermarketuri, va fi de 14 ron/kg, 

fără TVA, o pâine de 400g costă 5.6 ron, cu un adaos comercial general 30% de la Supermarket și 

cu TVA inclusă, prețul final pe rafturile magazinului este 7,65 ron. Este mai scump cu 1, 75 ron ca 

pâinea artizanală NON BIO al concurenței, și cum știm toți, este o mare diferență între prețul unui 

produs bio și non bio, de obiciei preturile se dubleaza in cazul unei podus ecologic. 

https://www.mega-

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

san%20bakery&pageNumber=0 

 

Despre pâinea bio artizanală cu ingrediente ecologice, cu roșii uscate, cu alune, cu mac, cu ceapă, 

cu cărbuni medicale etc. și despre cei care pot să facă producția "industrială" al acestuia chiar nu am 

găsit informații, nefiind nici o firmă care le ar putea oferi în cantități mari.  

 

 

https://www.listafirme.ro/michael-artisan-bakery-srl-34974829/
https://www.listafirme.ro/michael-artisan-bakery-srl-34974829/
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


Team / Hires 

 

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

rezolvarea acestuia. Plătești mai mult angajatului în comparație cu concurență, și să faci un business 

pe care o poți permite. Salariul net al muncitorilor este calculată între 750-1.100 euro, și la noi în 

țara, mai ales într-un județ, unde salariile sunt cele mai mici din România, e o sumă generoasă, greu 

de respins pentru toată lumea. Pentru acest salariu se pot găsi angajați, fără nici o problemă. 

 

Call To Action 

 

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

ecologice artizanale. Căutăm investitor între 20.000 și 100.000 de euro, care se transformă în 2.5-

12.5 % + până la din acțiunile companiei. 

 

Summary / Recap 

 

Înființarea brutărie ecologică artizanală, în felul încât, să mențin strict procedura tehnologică 

artizanală. 

 

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

dorim să atingem o acoperire națională. 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, pe lângă faptul, că este bio și foarte sănătoasă este, că nu e 

un produs “proaspăt” cu termen de valabilitate foarte limitată , 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! 

Noi am obtinut pentru podusele noastra , 10 zile termen de valabilitate, de la un laborator 

independent ICA Bucuresti (păstrat la temperatură controlată).  

 

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

(și în afara țării) prin lanțul de supermarket Lidl. 

 

Lidl dorește să încheiem un contract cu exclusivitate pe anumite sortimente de produse, și dorește 

10 ori mai multă pâine, comparativ de cantitatea cu care putem porni la ora actuală. 

 

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

ori, în aproximativ de 2-3 ani. 

 

După o investiție de 36.000 euro din partea Dvs. profitul net realizat după un an și jumătate va fi 

peste 10.000 euro/lună. 

 

Planul de afacere, primiți la cerere. 

 

Cu stima Zsolt Gal 

Managing Director 

Tel.: +40755289584 

e-mail: g.zsolt@szikramanufaktura.com 

 


