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Prezentare Casa Mocanu 

1. Nume start-up

a. SC CASA MOCANU SERVICII SRL

2. Adresa companiei / punct de lucru

a. Str Ancorei nr 28. Giurgiu , jud Giurgiu

b. Punct  de lucru   Str Ierusalim 3000, mun Giurgiu, jud Giurgiu

3. Categorie/domeniu din care face parte compania ta (IT/Cabinet stomatologic/Service auto, etc):

a. Restaurant cu precadere  preparate Pizza si fast food

4. Descrieti pe scurt compania dumneavoastra:

a. Compania a fost infiintata cu scopul de a dezvolta activitatea de Restaurant, spacificul fiind acela de pizzeria
si preparate traditionale romanesti, cu livrare preponderenta la domiciliu.

b. Am inchiriat un spatiu care este compus din parter si etaj, parterul a fost amenajat ca si spatiu de productie
(bucatarie , depozit, preparare), iar etajul a fost amenajat ca salon/spatiu de consum ( mese scaune,
canapele,televizor, system audio,  grupuri sanitare )

5. Care este misiunea/scopul companiei?

a.Afacerea a fost conceputa si implementata intr-unul din cartierele orasului Giurgiu , zona in care nu se regasesc 
restaurant sau pizzerii, cu dorinta de a satisfice cererile clientilor din acest cartier .Se pune mare accent pe 
livrarea la domiciliu si nu doar in cartier, ci si in zone apropiate , incercand sa castigam piata in intregul oras 

6. Descrieti pe scurt produsul/produsele sau serviciul/serviciile pe care le promovati:

a. Preparatepe noastre sunt reprezentate se o gama diversificata de Pizza ( carnivora, vegetariana , caltzone,
taraneasca , de pui, marguerita, quatro-formagi, proshuto e fungi), preparate rapide la gratar cu garnituri
diverse( mititei , ceafa la gratar,cotlet,  pulpe de pui dezosat, piept de pui, peste, toate cu  cartof prajit,
salata de varza, salata asortata, salata de muraturi, salata de cruditati), precum si o bogata varietate de
burger ( cu pui , cu vita, vegetarian)
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7. Date de contact:

a. Nr. de telefon 0737049109

b. Adresa e-mail: catalimmkmk@gmail.com

c. Adresa Site: www.casamocanu.ro

d. Profil Facebook:

e. Profil Instagram:

f. Alte profile (linkedin, etc):

8. Care este profilul clientului dumneavoastră?

a. Ne adresam unei diversitati de clienti avand in vedere diversitatea de oferte create:

9. familiilor care doresc livrarea la domiciliu le putem oferi Pizza si preparatele noastre la pachet.

10. Clientii cu varsta cuprinsa intre 18 si 50 ani le putem pune la dispozitie preparate din restaurant , cafea, 
bauturi,  cu servire intr-o atmosfera placuta in salonul restaurantului

11. Pentru grupuri de prieteni sau pentru companii putem organiza mese festive, intalniri, diverse evenimente

12. Copiilor din scoala din apropiere le putem oferi burgeri, pizza la felie si sandvisuri 

9. Ce spun clienții despre afacerea/produsul/serviciul ta/tau? (Mentioneaza 1-2 recenzii a unui client multumit)?

a. In general sunt multumiti deoarece produsele sunt preparate la comanda acestora iar inainte de preparare 
incercam sa aflam cat mai multe din cerintele lor legate de gust, sare, piper dulce, bine facut sau mai 
putin , prajit in ulei sau gratar si faptul ca produsul este preparat pe gustul clientului, ii aduce un plus de 
satisfactie.

b. De la cei care ne-au calcat pragul, incercam sa aflam parerea lor prin discutii directe si sincere, discutii din 
care colectam observatii cu dorinta de a corecta eventualele greseli

10. Cum vedeti afacerea dvs.  peste 5 ani? /Ce planuri de viitor aveti?

a. In primul rand speram sa se elimine restrictiile de circulatie si limitarea intalnirilor la un anumit numar de 
persoane pentru a ne putea desfasura activitatea la capacitatea de care dispunem

b. Intentionam sa schimbam designul interior si sa aducem un ambient mult mai placut si mai atragator

c. In intervalul de pana la 5 ani dorim sa deschidem un nou punct de lucru, doar bucatarie cu livrare la 
domiciliu, cu amplasare intr-o locatie din oras, cu asezare diametral opusa locatiei existente.

d. Vom achizitiona doua scutere electrice pentru a diminua timpii de livrare si pentru a fi prietenosi cu mediul

e. Toate schimbarile pe care le dorim implica cresterea numarului de angajati . In 5 ani intentionam sa 
ajungem la 10 salariati cu diverse specializari (bucatar, ospatar, agent livrator, operator comenzi online 
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promoter mediu online 

 Ataseaza poze relevante cu afacerea ta: produse, servicii, locatie, clienti multumiti. 
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