
Biznesplan wycieczki
GRECJA: SZLAKIEM ANTYCZNYCH METROPOLII

Greckie Menu

1.  chleb z oliwą 

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 chleb 5 4 zł 20 zł
2 oliwa 0,5 l 3 14 zł 42 zł
3 oliwki 0,45 kg 1 8,99 zł 8,99 zł

suma: 70,99 zł

l.p. koszt składników
liczba 
porcji

kwota jaką 
wydamy 

na 1 porcję
1 70,99 zł 100 0,71 zł

1. Grecja to zapierający dech w piersiach kraj. Jest tam wiele ciekawych 
miejsc do zobaczenia.
2. Organizujemy wycieczkę o nazwie ,,Grecja: szlakiem antycznych 
metropolii''. Termin wycieczki to 22-29 maja 2020 roku.
Według kosztorysu koszt całej wycieczki dla 22 osób to 44 629,07 zł. 
Naszym zadaniem jest uzbieranie 50% tej kwoty czyli 22 314,53zł.

Jak zebrać potrzebną nam kwotę, czyli 22 314, 53 zł? 
3. Nawiążemy kontakt ze studentami pochodzącymi z Grecji, którzy 
studiują  na Uniwersytecie Wrocławskim.
4. Planujemy organizację TYGODNIA GRECKIEGO:
* teatr i tańce,
* stoiska z przekąskami,
* lekcje greki,
* zdjęcia instax'em,
* szkolne igrzyska olimpijskie w starożytnym stylu.



l.p. ilość porcji
cena 

za 1 porcję
dochód 

z całego dania
1 100 4 zł 400 zł

Zysk z danego dania

l.p. dochód z całego dania
koszt 

wszystkich 
składników

Zysk z danego 
dania

1 400 zł 70,99 zł 329,01 zł

2. chleb z sosem tzatziki

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 chleb 5 4,00 zł 20,00 zł
2 ogórki kiszone 400 g 2 7,99 zł 15,98 zł
3 przyprawa 1 1,49 zł 1,49 zł
4 jogurt grecki 7 2,69 zł 18,83 zł

suma: 56,30 zł

l.p. koszt składników
liczba 
porcji

kwota jaką 
wydamy 

na 1 porcję
1 56,30 zł 100 0,56 zł

Z tych składników powstanie 100 porcji, 
każdą z nich sprzedamy za 4 zł. 



l.p. liczba porcji
cena 

za 1 porcję
dochód 

z całego dania
1 100 4 zł 400 zł

Zysk z danego dania

l.p. dochód z całego dania
koszt 

wszystkich 
składników

Zysk z danego 
dania

1 400 zł 56,30 zł 343,70 zł

3. Sezamki

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 sezamki 1 kg 1 29,50 zł 29,50 zł

suma: 29,50 zł

l.p. koszt składników liczba porcji
kwota jaką 
wydamy na 

1 porcję
1 29,50 zł 50 0,59 zł

l.p. liczba porcji
cena 

za 1 porcję
dochód 

z całego dania
1 50 2,00 zł 100 zł

Z tych składników powstanie 100 porcji, 
każdą z nich sprzedamy za 4 zł. 



Z tych składników powstanie 50 porcji, każdą z nich sprzedamy za 2 zł. 

l.p. liczba porcji
cena 

za 1 porcję
dochód 

z całego dania
1 50 2 zł 100 zł

Zysk z całego dania

l.p. dochód z całego dania
koszt 

wszystkich 
składników

Zysk z danego 
dania

1 100 zł 29,50 zł 70,50 zł

4. Baklava

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 baklava 1 kg 2 50,00 zł 100,00 zł

suma: 100,00 zł

l.p. koszt składników ilość porcji
kwota jaką 

wydamy 
na 1 porcję

1 100,00 zł 60 1,67 zł

Z tych składników powstanie 60 porcji, każdą z nich sprzedamy za 4 zł. 

l.p. ilość porcji
cena 

za 1 porcję
dochód 

z całego dania
1 60 4 zł 240 zł



Zysk z całego dania

l.p. dochód z całego dania
koszt 

wszystkich 
składników

Zysk z danego 
dania

1 240 zł 100,00 zł 140,00 zł

5. Mountain tea

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 mountain tea 300 g 2 69,00 zł 138,00 zł
2 kubeczki 100 sztuk 1 10,90 zł 10,90 zł
3 celofan 50 sztuk 1 9,50 zł 9,50 zł

suma: 158,40 zł

l.p.
liczba 

porcji herbaty
cena 

za 1 porcję

dochód 
ze sprzedaży 

herbaty 
paczkowanej

1 25 10 zł 250 zł

l.p.
liczba 

porcji herbaty
cena 

za 1 porcję

dochód 
ze sprzedaży 

herbaty 
nalewanej 

w kubeczkach
1 100 3 zł 300 zł

250 g herbaty dzielimy na porcje po 10 g każda, które będziemy 
sprzedawać. Resztę 350 g zaparzymy i będziemy sprzedawać 
w kubeczkach.



Zysk ze sprzedaży herbaty

l.p.
dochód 

ze sprzedaży 
całej herbaty

koszt 
wszystkich 
składników

Zysk 
ze sprzedaży 

1 550 zł 158,40 zł 391,60 zł

6. Woda z sokiem

l.p. składniki liczba cena
koszt 

składnika
1 woda 5l 4 6,39 zł 25,56 zł
2 syrop malinowy 2 3,59 zł 7,18 zł
3 kubki 100 szt. 2 10,90 zł 21,80 zł

suma: 54,54 zł

l.p. koszt składników liczba porcji
kwota jaką 

wydamy 
na 1 porcję

1 54,54 zł 200 0,27 zł

l.p. liczba porcji
cena 

za 1 porcję

dochód 
ze sprzedaży 

wody z sokiem
1 200 2 zł 400 zł

Z tych składników powstanie 200 porcji, 
każdą z nich sprzedamy za 2 zł. 



Zysk ze sprzedaży wody z sokiem

l.p.
dochód 

ze sprzedaży 
wody z sokiem

koszt 
wszystkich 
składników

Zysk 
ze sprzedaży

1 400 zł 54,54 zł 345,46 zł

Rozrywka

7. Teatr i tańce

l.p. liczba biletów
cena 

za 1 bilet

dochód 
ze sprzedaży  
biletów na 

przedstawienie
1 150 10 zł 1 500 zł

l.p. stroje i scenografia cena
koszt organizacji 

występu

1 200 zł 200 zł

Zysk z pokazu

l.p.
dochód 

ze sprzedaży biletów

koszt 
organizacji 

występu

Zysk 
ze sprzedaży

1 1 500 zł 200,00 zł 1 300,00 zł

Zorganizujemy pokaz tańca i teatru greckiego (występować będą 
organizatorzy wyjazdu). Jedynym kosztem tej części przedsięwzięcia będą 
stroje i scenografia.



8. Zdjęcia  Instax'em 

l.p. liczba cena koszt 

1
wypożyczenie Instax'a - 
pierwszy dzień 1 dzień 25,00 zł 25,00 zł

2
wypożyczenie Instax'a - 
kolejne dni 4 dni   10,00 zł 40,00 zł

3 wkłady  20 sztuk 10 65,00 zł 650,00 zł
suma: 715,00 zł

l.p. koszt zdjęć liczba zdjęć
kwota jaką 

wydamy 
na 1 zdjęcie

1 715,00 zł 200 3,58 zł

Zrobimy 200 zdjęć Instax'em, które sprzedamy za 7 zł każde.

l.p. liczba zdjęć
cena 

za 1 zdjęcie
dochód ze 

sprzedaży zdjęć
1 200 7 zł 1 400 zł

Zysk ze sprzedaży wszystkich zdjęć.

l.p.
dochód 

ze sprzedaży 
wszystkich zdjęć

koszt Zysk z Instax'a

1 1 400 zł 715,00 zł 685,00 zł

Kolejną atrakcją będzie sesja zdjęciowa popularnym aparatem 
typu Instax z wykorzystaniem strojów i dekoracji z przedstawienia. 



9. Lekcje greki - greckie ABC, czyli alfa, beta, gamma.

l.p.
koszt koszt 

uczestnictwa 
w kursie dla 1 osoby

liczba osób dochód z kursu

1 30,00 zł 40 1 200,00 zł

l.p.
wynagrodzenie 

dla studenta
liczba osób koszt

1 300,00 zł 1 300,00 zł

Zysk z organizacji kursu.

l.p. dochód z kursu koszt Zysk z kursu
1 1 200 zł 300,00 zł 900,00 zł

Proponujemy kurs podstaw języka greckiego, prowadzony 
przez studenta z Grecji. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach 
po 20 osób. Kurs ten  trwa trzy godziny zegarowe.



Youtube

l.p.
media 

społecznościowe 
liczba cena zysk

1
wpływy z subskrypcji, 
wyświetleń i reklam

8 miesięcy 
(od września 
2019 r. 
do kwietnia 
2020 r.) 1000,00 zł/mies. 8 000,00 zł

2
współpraca z firmą 
Grecos

podczas 
wycieczki 10 000,00 zł 10 000,00 zł

suma: 18 000,00 zł

Zakładamy, że mamy  kanał na youtube o nazwie ,,Razem o świecie", który 
ma 40 tys. subskrybcji. W czasie wycieczki odbędzie się również 
współpraca z firmą Grecos. Jest to biuro turystyczne, które od lat 
specjalizuje się w organizowaniu wycieczek do Grecji.



Podsumowanie

l.p. rodzaj zysk
1 Chleb z oliwą 329,01 zł
2 Chleb z sosem tzatziki 343,70 zł
3 Sezamki 70,50 zł
4 Baklava 140,00 zł
5 Mountain tea 391,60 zł
6 Woda z sokiem 345,46 zł
7 Teatr i tańce 1 300,00 zł
8 Zdjęcia  Instax'em 685,00 zł
9 Lekcje greki 900,00 zł

10 Youtube 18 000,00 zł
suma: 22 505,27 zł

Naszym zadaniem było uzbieranie 22 314, 53zł. 
Po realizcji wszystkich punktów z naszego biznesplanu 
uda nam się zarobić 22 504,27 zł. Jest to wystarczająca 
kwota na pokrycie 50% kosztów naszej wycieczki.


