
SABOR DIFERENTE

Palavras Chaves: Marmita, Comida Saudável, Comida Caseira

Nossa empresa é a Sabor Diferente, fica localizada na cidade de Tenente Portela no
Rio Grande do Sul, possuímos como especialidade a realização de marmitas saudáveis, sendo
elas de extrema qualidade e quentinhas, as quais possuem um sabor caseiro.

Possuímos  marmitas  de  400  gramas,  onde  temos  refeições  tradicionais,  fitness,
vegetarianas, sem glúten e sem lactose, as receitas foram elaboradas por uma nutricionista.

Nos  últimos  anos  vem  crescendo  número  de  pessoas  que  estão  cada  vez  mais
preocupadas com seu hábito alimentar, procurando refeições mais saudáveis e com alimentos
orgânicos, com esse motivo decidiu-se abrir a empresa Sabor Diferente.

As marmitas vieram para facilitar a vida das pessoas que não possuem tempo para
realizarem a refeição, e também daquelas que buscam hábitos alimentares saudáveis, dessa
forma os clientes vêm até a nossa empresa e retiram sua marmita podendo levar para casa ou
seu serviço.

Como  vamos  somente  entregar  marmitas  não  precisamos  investir  em  questão  de
ambiente, garçons, mesas, os clientes podem retirar as marmitas.

Maioria das empresas que já existem são no ramo de restaurantes comuns onde eles
possuem ambiente com mesas para almoçar no local e também alguns entregam marmita e
outros  lugares  o  cliente  precisa  ir  retirar.  E  além de  restaurantes  possuem empresas  que
entregam e fazem marmitas porém entregam elas congeladas.

Para  as  pessoas  adquirir  nossas  marmitas  poderão  fazer  o  pedido  ligando  para
empresa, enviando mensagem no nosso número do WhatsApp, onde elas escolhem o pedido
no dia a dia, ou, fazem uma assinatura semanal/mensal conforme desejo dele. E os clientes
podem deixar sua marmita na nossa empresa de manhã ou nós disponibilizamos uma.

Procuramos sempre a qualificação de nossa equipe para que tenhamos produtos com
maior qualidade e assim, uma maior satisfação de nossos clientes.

Após ser desenvolvido o plano de negócio, coletado todas as informações chegamos a
conclusão que o nosso negócio traz lucratividade, então com o investimento total aproximado
de  R$  34.000,00  para  estruturação,  implementação,  capital  de  giro  e  estoque  inicial.
Investimento para vender em torno de 50 marmitas, mas nossa média diária é de 35 a 45
marmitas.  


