


● STRESZCZENIE
● DANE O WŁAŚCICIELACH

● LOKALIZACJA
● ANALIZA KONKURENCJI

● ODBIORCY
● DYSTRYBUCJA I DZIAŁY PROMOCYJNE

● NAKŁADY INWESTYCYJNE
● PLAN KADROWY I PŁACA

● POLITYKA CENOWA
● PRZEBIEG TRAS

● LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW
● NAZWY PRZYSTANKÓW

● ZAKOŃCZENIE



 „Los Santos Transport Corporation (LSTC)”  to firma, która zajmowałaby się transportem 
publicznym w Los Santos. Działalność jest spółką jawną, która zostanie założona w 2016 r. 

przez dwóch wspólników. Głównym celem przedsiębiorstwa jest świadczenie usług 
transportowych na jak najwyższym poziomie. Nasza przedsiębiorczość będzie 

rozpowszechniana w całym stanie San Andreas. Na uzyskanie nowego środka lokomocji w 
mieście niestety jest potrzebna pomoc finansowa budżetu miejskiego, gdyż przedsiębiorcy 
nie dysponują kwotą, która będzie potrzebna do zrealizowania zintegrowanego projektu 
komunikacyjnego. Koszta są bardzo duże, zwykły człowiek-przedsiębiorca nie dysponuje 

tak dużą ilością oszczędności. W innych stanach i miastach, które obsługują już w tej chwili 
dany środek transportu miejskiego, głównym inwestorem był Urząd Miasta. - Chcemy, aby 

także w tym mieście tak się stało. 





● Firma LSTC zlokalizowana będzie w stanie San Andreas w Los Santos przy dzielnicy Conference Center.
● Planowane jest wynajęcie biurowca (ok. 150 m2) oraz służbowego serwisu warsztatowego (ok. 20 m2).
● Umowa najmu zostanie zawarta na co najmniej 5 lat.
● Parking dostępny tylko dla floty autobusów LSTC oraz pojazdów uprzywilejowanych.



● Bezpośrednimi i jedynymi konkurentami firmy ‘’LSTC’’ będą przedsiębiorstwa 
taksówkarskie w całym Los Santos.

● ‘’LSTC’’ na Tą chwilę nie przewiduję innej konkurencji w kategorii transportu 
publicznego.



Oferta LSTC będzie skierowana do:

● Ludzi z całego stanu San Andreas, ale w szczególności do mieszkańców miasta Los Santos, którzy na co dzień 
przemieszczają się z punktu A do punktu B. Każdy z nich do tej pory używał tylko taksówki bądź samochodu, 
teraz za mniejszą opłatą przemieszczą się również nowoczesnym autobusem miejskim i to nie wolniej niż 
taksówką.



● Zastosujemy dystrybucję intensywną. Nasza firma zostanie 
rozpowszechniona w całym mieście poprzez stacje radiową ‘’
SANTOS FM’’.

● Stworzymy także stronę internetową zawierającą wszystkie 
niezbędne informację dla pasażerów.

● Fanpage na Facebooku.



Przedmiot inwestycji początkowej Przewidywany koszt

Kupno biurowca Ok. 40 000 $

Kupno minimum 6 autobusów - na początek Ok. 240 000 $

Kupno 2 pojazdów serwisowych 20 798 $

Budowa serwisu warsztatowego Ok. 10-15tys. $

Biletomaty Ok. 20 000 $

Umeblowanie i sprzęt biurowy Ok. 5-6tys. $

Panel 4 000 $

Reklama w radiu Ok. 3 000 $
Razem                                                                        342 798 / 348 798 ($)



Firma ma zamiar zatrudnić początkowo minimum 20 pracowników:

● 12 kierowców komunikacji miejskiej. (200$ (1 0s./h gry))
● 4 kierowników. (215$ (1 os./h gry))
● 2 mechaników. (150$ (1 os./h gry))

 Wynagrodzenie dyrektorów będzie uzależnione od wyników 
finansowych firmy.



● W działaniach związanych z kształtowaniem poziomu cen planujemy zastosowanie strategii cen 
średnich i niskich. W początkowym etapie działalności ceny zostaną ustalone co najmniej na 
poziomie średnich cen ofert konkurencyjnych. Jest to na tym etapie działalności uzasadnione  z 
dwóch powodów: po pierwsze, ustalenie ceny neutralnej w stosunku do cen konkurentów daje 
gwarancję, że konkurenci, którzy już jakiś czas działają na rynku, nie rozpoczną wojny cenowej, po 
drugie, w początkowym okresie działalności ważny jest zwrot kosztów poniesionych w związku z 
rozpoczęciem działalności, więc ceny nie mogą być za niskie.

BILETY JEDNORAZOWE/SIECIOWE:

● Bilet jednorazowy : (do przegranych 10h): DARMOWY!
● Bilet jednorazowy: (od przegranych 10-30h):    10$
● Bilet jednorazowy: (30+ przegranych godzin): 15$
● Bilet sieciowy 15-dniowy: (na 10h gry): 120$
● Bilet sieciowy 30-dniowy: (na 20h gry): 190$

●                                                                                                                        



Pasażerowie będą mogli się przemieszczać w następujący sposób:

● Linia 104:         SANTA MARIA BEACH <---> EAST BEACH
● Linia 102:         GANTON: GROVE STREET <---> CENTRUM-METRO
● Linia 100:         LOS SANTOS INTL. AIRPORT <---> DILLIMORE

 



Przedstawiamy Wam 
legendę, lokalizację 

przystanków danych linii 
autobusowych oraz ich 

numery na pomniejszonej 
mapie Los Santos, większe 

wydanie na pewno pojawi się 
na stronie internetowej 

korporacji.



1. SANTA MARIA BEACH
2. RODEO
3. VINEWOOD
4. MARKET
5. BUSINESS CENTER
6. HOSPITAL: COUNTY  CENTER
7. LOS FLORES - BRIDGE
8. EAST BEACH
9. DILLIMORE

10. MULHOLLAND

11. VINEVOOD - CEMENTARY
12. LOS SANTOS GOVERNMENT 
13. LOS SANTOS TRANSPORT CORP.
14. VERDANT BLUFFS
15. OCEAN DOCKS
16. LOS SANTOS INTL. AIRPORT
17. GANTON: GROVE STREET
18. GANTON: GAS STATION
19. LOS SANTOS POLICE DEPT.
20. METRO - CENTRUM




