Skin Bling Ny
Yritys
Olemme kaksi nuorta kosmetologiopiskelijaa jotka lähtivät mukaan NY vuosi
yrittäjänä –ohjelmaan lokakuussa 2013. Toimitusjohtajana toimii xxxx xxxxxx ja
Hallituksen puheenjohtajana sekä tilintarkastajana xxxxx xxxxx.

Liikeidea ja toiminta-ajatus
Perustimme NY-yrityksen pääasiassa siksi, että se kuuluu koulumme
opintosuunnitelmaan. Kurssi oli kuitenkin tärkeä oman oppimisen kannalta. Lisäksi
se helpottaa jatko-opinnoissa.
Skin Blingin tarjoaa laadukkaita kotihoitotuotteita. Tuotteet perustuvat vain
vartalohoitoon. Vartalonhoito tuotesarjaamme koostuu riffikintaasta,
vartalovoiteesta sekä isosta ja pienestä palasaippuasta. Tuoteidea lähti alun perin
siitä, että halusimme tehdä tuotteemme itse käsin. Pää tuotteemme on virkattu
riffikinnas, joka lanseerattiin ensimmäisenä. Halusimme sen lisäksi tuotteita, jotka
tukevat kinnasta. Lanseerasimme seuraavaksi kosteuttavan vartalovoiteen ja
palasaippuan.
Tuotteitamme oli mahdollista ostaa opistoltamme ja olisimme voineet toimittaa
niitä sopimuksen mukaan itse tai postilla.
Halusimme luoda asiakkaille ylellisen ja hienostuneen kuvan yrityksestämme ja
tuotteistamme. Kohderyhmämme olivat pääasiassa kaiken ikäiset naiset.

Toimintakertomus
Yhteistyömme sujui loistavasti, koska molemmat olivat yhteistyökykyisiä ja
avoimia. Löysimme hyvin yhteisen sävelen ja osallistuimme tasapuolisesti työhön.
Yrityksen perustamisesta oli paljon hyötyä oppimisen kannalta. Oikean yrityksen
perustamisen myötä ymmärsimme kuinka paljon tehtävää ja vastuuta toiminta
vaatii. Yrityksen tehtävien suorittaminen käytännössä oli opettavaisinta. Tärkein
yritystoiminnassa opittu asia oli kuinka tehdä kirjanpitoa sekä taselaskelmat.
Vaikeuksilta ei kuitenkaan vältytty. Yksi haastavimmista tehtävistä oli luoda
yritykselle sopivat tuotteet. Tuotteita varten täytyi opiskella jonkin verran aine- ja
tuotetuntemusta sekä käsitöitä mm. virkkausta.
Koimme kurssin aikana paljo onnistumisia ja saimme hyvää palautetta monelta
taholta. Nämä asiat motivoivat meitä entisestään.
Saimme koulun vararehtorin xxxx-xxx xxxx-Lehdon mentoriksemme.
Pyysimme Duroytä sponsoriksemme ja he suostuivat ilomielin. Saimme Duroylta
edullisesti vartalovoide pulloja sekä muita tarpeellisia pikkujuttuja. Vastineeksi
mainostimme mm. messutilaisuudessa Duroyta.
Olimme pääkaupunkiseudun aluekarsinnassa Suomen Liikemiesten
kauppaopistossa Helsingissä. Saimme messuilla diplomin parhaasta tuoteideasta
ja pääsimme finaaliin. Emme kuitenkaan ottaneet finaalipaikkaa vastaan
taloudellisista syistä sekä ajanpuutteen vuoksi.
Tapasimme Nita Junnilan aluekarsinnassa Suomen Liikemiesten kauppaopistossa.
Saimme myöhemmin soiton häneltä ja hän halusi tehdä meistä haastattelun
Ammatti-fakta käsikirjaan. Suostuimme sillä haastattelu oli suuri kunnia. Käsikirja
julkaistaan syksyllä 2014. Ja se annetaan vuonna 2015 valmistuville opiskelijoille.

Henkilökohtaisia kokemuksia
xxxx
Kokemukseni yrityksen perustamisesta olivat pääosin positiivisia. Olin yrityksen
toimitusjohtaja, joten se antoi minulle paljon vastuuta. Yhteistyömme xxxxx
kanssa sujui moitteettomasti. Saimme yrityksen alussa hyvin käyntiin. Vaikeuksia
kuitenkin eniten tuotti kirjanpito ja tuotteiden valmistaminen. Loimme kuitenkin
hyvän ja toimivan yrityksen. Työ oli loppujen lopuksi palkitsevaa ja yrityksemme
sai paljon hyvää palautetta.
xxxx
Ny-yrittäjyys kurssi oli haastava, mutta omalla tavallaan palkitseva. Alkutunneilla
riitti intoa, ja oman yrityksen suunnittelu ja ryhmäytyminen oli mukavaa. Jaoimme
xxxxx kanssa työt ja aloitimme tuotteiden tekemisen aikaisin. Koululla pidetyt
asiakaspalvelutunnit, jolloin saimme tehdä yrityksillemme rahaa, nosti
motivaatiota. Välillä tuli haasteita vastaan. Jouduimme muun muassa
suunnittelemaan tuotteitamme uudelleen. Haastavaa olivat myös kirjanpito, ja
loppuraporttiin tulevat taselaskelmat. Kuitenkin loppuvuodesta messujen palkinto
ja haastattelu Ammatti Faktaan sai meidät motivoitumaan entistä enemmän ja
tajuamaan, että hyvä työ palkitaan.

Toimitusjohtajan katsaus NY-vuodesta
Olen oppinut kurssin aikana paljon alani kannalta tärkeitä asioita. Olen saanut
paljon hyviä eväitä jatko-opintoja varten, joita ei muilla keinoin olisi voinut yhtä
hyvin saada. Olen ylpeä siitä mitä yrityksemme tämän vuoden aikana saavutti.
Saimme sponsoriksemme perheyritys Duroyn, joka tuki meitä erityisellä tavalla.
Lisäksi finaalipaikka sekä erikoismaininta parhaasta tuoteideasta oli erittäin
palkitseva.
Kehityksemme yrityksessä näkyi parhaiten toiminnassamme ja tuotteissa. Uskallan
jopa väittää, että yrityksemme oli luokkamme toimivin hyvän yhteistyömme
ansioista.
Suurimmat kiitokset kuuluvat yhteistyökumppanilleni xxxx xxxxxx ja opettajalleni
xxxxx xxxxxx. He ovat olleet erityisen tärkeitä yrityksen toiminnalle. Lisäksi haluan
kiittää oppilaitostamme mahdollisuudestamme osallistua NY-yritykseen.
Opettajan kommentti
Opettajamme xxxx xxxx mielestä pärjäsimme mainiosti yritystoiminnassa. Xxxx oli
iloinen itsenäisestä työskentelystämme. Hän oli iloinen siitä, että saimme
sponsorin ja erikoismaininnan aluekarsinnassa. Xxxx oli ylpeä finaalipaikasta ja olisi
halunnut meidän osallistuvan finaaliin.

Yrityksen hallituksen ja organisaation esittely,
omistusosuudet
Hallitus kontrolloi yrityksen toimintaa. Jokaisessa hallituksen kokouksessa on
oltava läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen on vaadittava
raportit toiminnasta vastaavilta henkilöiltä, päätettävä palkoista ja osingoista sekä
hallituksen kokousten pitämisestä. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle
ajoissa.
Hallituksen jäsen voi menettää jäsenyytensä erityisistä syistä, jos kaksi kolmasosaa
hallituksen jäsenistä puoltaa sellaista päätöstä. Entinen jäsen voi uusia
jäsenyytensä, mikäli enemmistö kannattaa päätöstä.
Pidimme Tiinan kanssa hallituksen kokouksia etäpäivinä ja puhelimitse ja
päätimme yrityksemme asioista. Sovimme työ- ja vastuualueet seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja: xxx xxxxxx
Yrityksen tilintarkastaja: xxxx xxxxxx
Yrityksen toimitusjohtaja: xxxx xxxxx
Yrityksen edustaja: xxxx xxxxx

Tuotteet
Riffikinnas
Riffikinnas on edullinen ja kestävä tuote. Kintaassa materiaalina on käytetty Liinakalalankaa. Lanka on paksua ja karheaa. Tämän ansiosta kinnas kestää jatkuvassa
käytössä pitkään. Lisäksi kinnas kestää konepesun neljässäkymmenessä asteessa ja
on siksi myös hygieninen.
Riffikinnas irrottaa ihon pinnalta kuolleen ihosolukon. Kuorinta puhdistaa ja
kirkastaa ihoa. Lisäksi se vilkastuttaa verenkiertoa sekä aineenvaihduntaa. Kuivan
ihosolukon poistaminen ehkäisee myös ihokarvojen kasvua sisäänpäin.
Kintaita on myös mahdollista saada luonnon valkoisena tai vaaleanpunaisena.
Yhden kintaan hinta on 7,50e.
Vartalovoide
Vartalovoiteen pakkaus on taloudellinen, sillä voiteen pumppupullosta saa
pumpattua ulos kaiken tuotteen pumppupullon nousevan pohjan ansiosta. Lisäksi
tuote säilyy hyvin ilmatiiviissä pullossa koska sinne ei pääse ilmasta mikrobeja tai
bakteereja. Pumppupullo annostelee joka pumppauksella tuotetta tulemaan
saman verran ja siksi se on myös riittoisa.
Voide on erittäin kosteuttava. Glyserolin ansiosta se sitoo hyvin kosteutta ihoon.
Lisäksi voide sisältää Palmarosan eteeristä öljyä, joka kosteuttaa tehokkaasti ihoa.
Voimakkaasti antibakteerisena öljynä se tuhoaa viruksia ja bakteereita sekä
parantaa tulehtunutta ihoa. Palmarosa tuo voiteeseen kukkaistyylisen
hienostuneen tuoksun.
Palasaippua
Palasaippua puhdistaa ihoa. Se
sisältää öljyjä, joissa on hoitavia
rasvahappoja, esimerkiksi oliiviöljy
pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Myös
kookosrasva kosteuttaa ja antaa
iholle silkkisen tunteen.

Yrityksen talous

Allekirjoitukset

xxxx xxxxx
xxx xxxxx
Yhteystiedot
Toimitusjohtaja
xxxxxx@hotmail.com
xxxxx

Hallituksen puheenjohtaja ja tilintarkastaja
xxx@hotmail.com
xxxxx
SKY-OPISTO
Pajuniityntie 3
0032 Helsinki
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