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Liikeidea ja toiminta- ajatus






Koirin lenkitys palvelut, näyttely handler palvelut ja lisäpalveluna koiran ruokinta lenkin jälkeen.
Toimimme Saaristokaupungin alueella Kuopiossa. Asiakas varaa lenkin ja saavumme paikalle
sovittuun aikaan. Täytämme lenkitys (muu palvelu) sopimuksen ennen ulkoilutusta tai muuta
palvelua. Laitamme kellon pyörimään kun lähdemme pihasta koiran kanssa näin se saa tarkalleen
sovitun ajan lenkitystä.
Asiakkaamme ovat tähän asti olleet perheellisiä koiran omistajia joilla ei ole ollut mahdollisuutta
tarjota joka päivä pitkää lenkkiä isolle koiralle.
Teemme aina ennen palvelua kirjallisen sopimuksen koiran omistajan kanssa näin takaamme
luotettavuutemme ja omistaja sitoutuu maksamaan palvelun.

Toimintakertomus






Olemme saaneet muutamia asiakkaita, jotka tulevat käyttämään palveluamme myöhemminkin.
Meitä haastateltiin Viikko Savo – lehteen yritys toiminnastamme. Olemme saaneet paljon
kannustusta ja kehuja yrityksestämme.
Ryhmätyöskentelymme on sujunut hyvin eikä meillä ole ollut ongelmia.

Yrityksen jäsenet
(esittelyt nettisivuiltamme )
xxxx xxxxxxx:
Olen liikunnallinen koiraharrastaja Rautaniemestä, Saaristokaupungista. Perheellämme on ollut aina koiria
ja muita eläimiä. Koiramme Agabelle’s palladios “Aku” on 11vuotias kääpiöpinseri uros ja hänen kanssa
olen harrastanut koiran iloksi agilityä ja tottelevaisuutta. Tarkoituksena olisi kokeilla myös jäljestystä.
Lenkkeily metsässä ja vapaana juokseminen saa aina Akun iloiseksi. Toinen koira Karvahaalarin Celine Dion
“Unna” on vasta alle vuoden vanha Parsonrusselin Terrieri ja hänen kanssa tavoitteena on näyttely kehät ja
agilityssä kilpailu. Unna opettelee vasta lenkkeilyn taitoja, mutta on aina valmiina lähtemään Akun kanssa
lenkille. Omiin harrastuksiini kuuluu myös ratsastus ja hevosten hoito sekä juoksu.
xxxx xxxxxxxx:
Olen Saaristokaupungin, Lehtoniemessä asuva aktiivinen koiraharrastaja. Perheessäni on aina ollut koiria.
Tällä hetkellä kotonamme asustaa kolme koiraa. Vanhin koiramme 10-vuotias Misty Island Earthquake
“Leevi” on pitkäkarvainen collie. Lisäksi meillä on 9-vuotias lyhytkarvainen collie Sandcastle’s Smoking Gun
“Hugo” ja 1,5-vuotias pinserinarttu Magleddies Tumma Enkeli “Viivi”. Harrastan Viivin kanssa
koiranäyttelyitä ja Viivi onkin saanut jo 3 sertiä, 2 cacibia ja lisäksi hän on Helsinki Winner Juniorivoittaja
2012. Harrastamme myös koirien kanssa agilityä. Koiraharrastamisen ohella lenkkeilen ja harrastin aiemmin
myös aktiivisesti ratsastusta.


xxxx xxxxxxx toimitusjohtaja. xxxx xxxxxx markkinointi johtaja. Xxxx hoitaa pankki asiat ja huolehtii
kuitit ja paperit. Hoidamme yhdessä nettisivut ja mainostusta. Xxxx vastaa näyttely palveluista
ensisijaisesti, lenkittää ja vastaa puhelimeen. Hoidamme asiat yleensä yhteistyössä.

Yrityksen talous




Tuloja: 19$
Menot alussa sis. vihkot, prepaid liittymät yms. 19.25$
Tappiota -25snt
3.1.2014, Saaristokaupunki, Kuopio
xxxxx xxxxxx
Toimitusjohtaja
xxxx xxxxxxx
Markkinointijohtaja

