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Prezentare Coliba geto-dacilor

1. Nume start-up

a. COLIBA GETO-DACILOR SRL

2. Adresa companiei / punct de lucru

a. Strada Unirii, nr.39, Vatra Dornei, Județ Suceava

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

a. Restaurant

4. Descrieți pe scurt compania dumneavoastră:

a. Clienții sunt pe primul loc și încercăm să le satisfacem dorințele prin seriozitate și flexibilitate.

b. Folosind tehnologie modernă și produse proaspete pregătim diferite feluri de pizza, meniuri crispy cu sosuri
pregătite in casă, grilluri, garnituri și deserturi delicioase.

c. Compania face eforturi susținute pentru a menține sănătatea, bunăstarea și satisfacția angajaților săi.

d. Introducerea sistemului de reduceri 4+1 gratis ne-a permis menținerea pe piața locala în ciuda restricțiilor de
funcționare și a limitărilor de activitate.

e. Promovăm sistematic meniul zilei și ofertele restaurantului pe rețelele de socializare.

f. Gestionarea procesului de gătit, precum și respectarea tuturor standardelor de securitate sanitară, sunt
responsabilitatea bucătarului;

g. Gestionarea problemelor de personal, proprietate și gospodărie este realizată de administrator;

h. Financiare, constând în servicii financiare și economice; administrarea este efectuată de expert contabilul.

5. Care este misiunea/scopul companiei?

Mulțumi o gama variata de clienți (turiști și localnici) cu venituri medii, în domeniul alimentației publice si 
serviciilor de calitate. Ne pasă de clienți și le respectăm alegerile culinare într-o atmosferă ospitalieră.  

6. Descrieți pe scurt produsul/produsele sau serviciul/serviciile pe care le promovați:

a. Produse – gamă variată de meniuri moderne (crispy, crocant, aripioare picante, nuggets) alături de o varietate
la alegere pizza si focaccia la prețuri super rezonabile. Grilluri si platouri mix grill alături de garnituri si salate
proaspete cât și deserturi delicioase.
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b. Serviciile- de servire amabilă într-o atmosferă plăcută și discretă.

7. Date de contact:

a. Nr. de telefon 0787719324

b. Adresa e-mail: coliba.geto.dacilor@gmail.com

c. Adresa Site: https://business.google.com/site/l/03121688810622449766?hl=ro

d. Profil Facebook: Restaurant Dor de Acas

e. Profil Instagram: claudiamitreastirbu

f. Alte profile (linkedin, etc):

8. Care este profilul clientului dumneavoastră?

a. Tineri intre 16 și 30 ani dornici să savureze meniuri moderne și pizza;

b. Persoane intre 30 și 50 ani care preferă livrarea meniului zilei la locul de muncă;

c. Turiști aflați în tranzit sau cazați la pensiuni si hoteluri învecinate și care nu au inclusă masa in sejur;

d. Muncitori sezonieri relocați în Vatra Dornei și localitățile învecinate cu locul de muncă.

9. Ce spun clienții despre afacerea/produsul/serviciul ta/tău? (Menționează 1-2 recenzii a unui client mulțumit)?

a. RMA (12 Noiembrie 2020) Pizza delicioasa si cel mai bun sos pentru pizza. Personal amabil si servire rapida.
Meniuri gustoase. Mâncare foarte bună -(Facebook – Restaurant Dor de Acas);

b. MN (9 August 2020) Mâncarea foarte bună, porții foarte mari, pizza cea mai bună din stațiune iar
personalul foarte amabil și primitor. Porţii mari -(Facebook – Restaurant Dor de Acas);

c. DA ( 30 August 2020) Este într-adevăr un loc unde îți poți astâmpăra atât foamea cât și dorul de casă, mai
ales pentru cei care se întorc de pe meleagurile străinătății. Meniul restaurantului este foarte variat iar
prețurile sunt mai mult decât accesibile. Totul se servește proaspăt și fără a aștepta mult timp. Am fost
plăcut impresionat și de amabilitatea personalului (Google- Restaurant Dor de-Acas).

10. Cum vedeți afacerea dvs.  peste 5 ani? /Ce planuri de viitor aveți?

a. Intenționez să mutăm afacerea in mediul rural, la 15 km de Vatra Dornei, deoarece se resimte o cerere mai
mare decât in stațiunea Vatra Dornei unde există o densitate mare de restaurante. Lipsa pensiunilor
turistice din zonă  care oferă masă și cazare sunt limitate așa că intenționăm sa extindem afacerea prin
adăugarea de premise de cazare pentru restaurant de a funcționa  în regim semi-deschis. Fiind o zona
turistică de interes național ne propunem să ne promovăm intens pentru lărgirea portofoliului de clienți
dornici de relaxare în locuri ferite de aglomerație, unde natura  își dezvăluie splendoarea.

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