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Къща за гости „Coastal Retreat“ 

Бизнес План 

 

 

Резюме: 
Нашата къща за гости „Coastal Retreat“ ще осигури релаксираща и комфортна ваканция за гостите, 

които искат да се насладят на красивото крайбрежие на Мейн. Нашата мисия е да предлагаме 

висококачествено настаняване и персонализирано обслужване, за да накараме нашите гости да се 

чувстват като у дома си. Нашият целеви пазар са пътници, търсещи тихо и очарователно 

крайбрежно бягство в североизточния регион на Съединените щати. Coastal Retreat ще се намира в 

сърцето на крайбрежното село Камдън, Мейн, и ще предлага комфортни стаи за гости, 

очарователна обща зона и достъп до живописната околност на крайбрежието на Мейн. 

 

Пазарен анализ: 
Coastal Retreat се намира в популярна туристическа дестинация, известна с естествената си 

красота, дейности на открито и културни забележителности. Нашите гости ще дойдат от всички 

краища на Съединените щати, търсейки тихо убежище, където да презаредят и да се отпуснат. 

Конкуренцията в района включва хотели, ханове и други къщи за гости. Въпреки това, нашето 

уникално предложение за продажба е персонализираното обслужване и вниманието към детайла, 

което ще ни отличи от конкуренцията. 

 

Стратегии за маркетинг и продажби: 
Нашият маркетингов план включва комбинация от онлайн и офлайн стратегии за привличане на 

гости. Ние ще изградим уебсайт с професионална фотография и лесна за използване система за 

резервации. Ще използваме социалните медии, за да популяризираме нашия бизнес и да 

ангажираме потенциални гости. Ще си партнираме и с туристически агенции, за да достигнем до 

по-широка аудитория. Нашите стратегии за продажби ще се фокусират върху конкурентни цени, 

отстъпки за продължителни престои и сезонни промоции. 
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Оперативен план: 
Coastal Retreat ще работи с екип от четирима служители, включително мениджър, икономка и 

двама служители на непълно работно време. Нашата икономка ще гарантира, че стаите са чисти и 

удобни, а общите части са приветливи. Нашият мениджър ще наблюдава ежедневните операции, 

обслужването на гостите и маркетинговите инициативи. Ние ще използваме базирана на облак 

система за резервации, за да управляваме резервациите и плащанията. Ние също така ще работим 

с местни доставчици, за да предоставим услуги за храна и напитки на нашите гости. 

 

Финансов план: 
Нашият финансов план предвижда приходи от $220 000 през първата година с разходи от $150 000, 

което води до нетна печалба от $70 000. Ние ще финансираме стартовите разходи чрез 

комбинация от лични спестявания, заем за малък бизнес и инвеститори. Ние ще предложим 

конкурентна възвръщаемост на инвестициите, за да привлечем инвеститори. 

 

Приложение: 
В приложението ще включим автобиографии на ключови членове на екипа, правни документи, 

разрешителни и лицензи. 

 

Заключение: 
Coastal Retreat е готов да се превърне в първокласна къща за гости в района на Камдън, Мейн. 

Нашето уникално предложение за продажба, маркетингови стратегии и финансов план ще ни 

помогнат да постигнем успех. Ние се ангажираме да предлагаме изключително обслужване и 

незабравимо изживяване на гостите. 
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