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Cine este un antreprenor? 

Cum să fii un antreprenor de succes și cum să construiești un 
start-up de succes

Cum să începeți o afacere (pas cu pas). 

Model de afaceri Canvas + analiza costurilor  de start-up. 

Comerțul electronic și vânzările online 

Principalele diferențe dintre un om de afaceri și un antreprenor 

Abilități antreprenoriale, abilități personale și modul de îmbunătățire 
a acestora 

Cele mai bune exemple de start-up-uri (povești de succes) 

Cum să prezentăm investitorilor ideea noastră de afaceri 

Afaceri populare de comerț online 

Beneficiile marketingului digital 

Importanța antreprenoriatului 

De ce eșuează start-up-urile (probleme practice și cum să le 
gestionezi

Cum să începeți o afacere (pas cu pas). 

Modelul Elevator Pitch 

Marketing digital 

De ce oamenii devin antreprenori? 

Structura planului de afaceri 

Exemple de antreprenori 

Citate de antreprenori 

59 Cele mai bune exemple de start-up-uri (povești de succes) 
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Antreprenoriatul este procesul de a crea o afacere sau afaceri 

în timp ce le construiești și le dezvolți pentru a genera profit.

Cu toate acestea, ca definiție de bază a antreprenoriatului, este 

puțin limitativă. Definiția mai modernă a antreprenoriatului se 

referă și la transformarea lumii prin rezolvarea unor mari probleme. 

Cum ar fi inițierea schimbării sociale, crearea unui produs inovator 

sau prezentarea unei noi soluții care să schimbe viața.

Care reprezintă antreprenoriatul?

Semnificația antreprenoriatului implică un antreprenor care 

ia măsuri pentru a face o schimbare în lume. Indiferent dacă 

antreprenorii începători rezolvă o problemă cu care mulți se luptă 

în fiecare zi, adună oamenii într-un mod pe care nimeni nu a mai 

făcut-o înainte sau construiesc ceva revoluționar care dezvoltă 

societatea, ei toți ai un lucru în comun: acțiunea.

Nu este doar o  idee care ți se blochează în cap. Antreprenorii 

iau ideea și o execută. Antreprenoriatul înseamnă execuția ideilor.

Ceea ce definiția antreprenoriatului nu vă spune este că 

antreprenoriatul este ceea ce fac oamenii pentru a-și lua cariera 

și visele în mâini și pentru a le conduce în direcția propriei alegeri. 

Este vorba despre a-ți construi o viață în propriile tale condiții. Fara 

sefi. Fără program restrictiv. Și nimeni nu te reține. Antreprenorii 

sunt capabili să facă primul pas pentru a face lumea un loc mai 

bun, pentru toți cei aflați în ea.
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Ce este antreprenoriatul? 

Înainte de a citi, verificați-vă cunoștințele și comparați-le cu informațiile de mai 

jos.

Care este sensul antreprenoriatului pentru tine? Scrie mai jos de ce vrei să devii 

antreprenor:
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Cine este un antreprenor? 

Cine este un 
antreprenor?
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Un antreprenor este o persoană care înființează o afacere cu scopul de a obține 
profit.

În plus, un antreprenor poate fi definit ca cineva care începe o activitate paralelă 
care poate crea în cele din urmă o afacere durabilă, cu normă întreagă, cu angajații. 
Dacă mentalitatea ta antreprenorială se concentrează pe crearea unei afaceri 
profitabile, te potrivești definiției antreprenorului.

Cu toate acestea, sensul de antreprenor implică mult mai mult decât a fi o 
afacere sau un creator de locuri de muncă. Antreprenorii sunt unele dintre cele mai 
puternice transformatoare din lume. De la Elon Musk care trimite oameni pe Marte 
până la Bill Gates și Steve Jobs care face computerele parte din fiecare gospodărie, 
antreprenorii își imaginează lumea diferit.

Iar definiția antreprenorului vorbește rar despre impactul enorm pe care îl au 
întreprinzătorii asupra lumii.

Ești om de afaceri sau antreprenor?
Te-ai întrebat vreodată care este diferența 

dintre acestea două noțiuni? Oamenii de 
afaceri și antreprenorii au multe asemănări. 
Ambii oferă locuri de muncă șomerilor, oferă 
soluții consumatorilor și ajută la dezvoltarea 
economiei unei anumite națiuni. Cu toate 
acestea, ei nu sunt același fel de oameni.

Iată următoarele 10 diferențe între un om 
de afaceri și un antreprenor:

Înțelegerea a ceea ce este un antreprenor poate ajuta mai mulți oameni să 
recunoască valoarea pe care o aduce omenirii.

Principalele diferențe între un om de afaceri și 
Antreprenor

Antreprenorii văd posibilități și soluții în care omul obișnuit vede doar 
supărări și probleme.
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1. Despre originalitatea ideii

2. Despre scopul afacerii

3. Despre gradul de riscuri asumate

Un om de afaceri poate face o afacere dintr-o afacere sau idee de produs
neoriginal. El intră în afaceri existente, cum ar fi franciza și comerțul cu amănuntul. El 
alege o idee de afaceri fierbinte și profitabilă indiferent dacă este ideea lui originală 
sau împrumutată de la altcineva.

Majoritatea oamenilor de afaceri fac afaceri pentru profit, pentru trai, pentru a-și
atinge obiectivele financiare și pentru a deveni propriul lor șef. Cu toate acestea, 
există unii oameni de afaceri care nu sunt orientați spre profit, ci orientați spre 
oameni, adică sunt mai preocupați de bunăstarea lucrătorilor lor și de satisfacția 
clienților lor.

Antreprenorii sunt mai preocupați de schimbarea lumii. Ei vor să-și pasiunea lor 
și să își atingă un scop final. Nu sunt dornici de profituri financiare,mai degrabă se 
concentrează pe ceea ce pot oferi lumii. Scopul lor pentru antreprenoriat este pur și 
simplu a face ceva diferit în această lume.

Oamenii de afaceri își asumă riscuri calculate și gestionate. Nu își permit să piardă
bani și suferă dacă dau faliment. De aceea ei fac întotdeauna calcule atunci când 
e vorba de  afaceri. Antreprenorii sunt ca scafandrii. Ei își asumă riscuri nebunești. 
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5. Despre modul în care tratează clienții

6. Despre cum vede el competiția

7. Despre ce crede el despre bani

4. Despre modul în care tratează angajații

Un proprietar de afaceri vede de obicei
clienții ca sursa sa de vânzări și venituri. 
Pentru el, clienții sunt forța vitală a afacerii 
lui. Un antreprenor vede clienții ca sursă a 
datoriei şi împlinirii lui. Pentru el, clienții 
sunt propriul său sânge.

Un proprietar de afaceri încearcă din greu să-și învingă concurenții și să câștige
competiția.De asemenea, el consideră mai degrabă cooperarea decât competiția 
pentru a atinge anumite obiective. Un antreprenorul încearcă din greu să-și învingă 
cel mai rău concurent – el însuși.

Pierderea banilor este una dintre cele mai mari griji ale oamenilor de afaceri.
Majoritatea proprietarilor de afaceri se  bazează pe o economie bună pentru început 
, pentru a opera și a obține succes în afaceri, în special în industria de vânzare cu 
amănuntul, franciză și finanțe. Antreprenorii nu se îngrijorează prea mult pentru 
bani, deoarece pot începe întotdeauna de la zero. Unor antreprenori nu le pasă deloc 
de bani.

Un proprietar de afaceri este un angajator și un manager. El angajează angajați
și muncitori pentru a-și ajuta afacerea să se dezvolte. Un antreprenor este un 
prieten și un lider. El găsește colegi și OAMENI, pe care nu îi va trata niciodată ca 
pe niște mașini. El îi invită ca să-i ajute să crească.

De multe ori nu le pasă să piardă timp și bani doar pentru a-și urma pasiunea. Dar 
din moment ce o fac cu dragoste, bucurie și pasiune, ei câștigă adesea recompense 
extraordinare. Antreprenori, din moment ce fac lucrurile, ei iubesc cel mai mult, o fac 
cu tot ce e mai bun din ei înșiși, rezultând un succes mai mare.
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10. Despre cum definește el succesul

Un om de afaceri definește succesul ca fiind succesul afacerii sale și al părților
interesate. Printre părțile interesate se numără el însuși, co-proprietari, angajați, 
clienți, investitori și chiar comunitatea lui. Un antreprenor nu definește succesul. Pur 
și simplu își face treaba și lasă istoria să definească succesul pe care l-a obținut.

Prin urmare, pentru a rezuma problemele menționate mai sus, putem spune că 
atât omul de afaceri și antreprenorul sunt două tipuri de indivizi care intră în lumea 
afacerilor cu două scopuri diferite.

8. Despre cum se descurcă cu timpul

9. Despre cum vede el lumea

Un om de afaceri nu pierde timpul. Întotdeauna verifică ora și nu vrea orice lucrare
sau ieșire să fie amânată în afara programului. El este rapid și mereu pe roate. Un 
antreprenor lucrează ca un artist sau un om de știință într-un laborator. Produsul lui 
este o capodoperă, de aceea el poate fi lent și ar putea petrece o perioadă mai lungă 
de timp pentru a termina și perfecționa produsul său.

Un om de afaceri vede lumea ca pe o oportunitate. El vede asta ca pe o oportunitate
pentru a-și câștiga existența. De asemenea, el vede ca pe o oportunitate de a ajuta 
oamenii care trăiesc în ea. Un antreprenorul vede lumea mai degrabă ca o datorie 
decât o oportunitate.
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Importanța 
antreprenoriatului

Ce este de fapt antreprenoriatul? Și de ce este atât de important? Un antreprenor 
este persoana care vede o problemă în lume și se concentrează imediat pe creare 
unei soluții. Ei sunt liderii care lucrează pe cont propriu pentru a îmbunătăți 
societatea.

Indiferent dacă creează locuri de muncă sau un produs nou, aceștia acționează 
în mod constant pentru a asigura progresul mondial. În procesul de înțelegere a 
ceea ce este antreprenoriatul, haideți să vedem de ce antreprenorii sunt 
importanți în societate.

Antreprenorii creează locuri de muncă:

Fără antreprenori, locurile de muncă nu ar exista. Antreprenorii își asumă riscul 
să se angajeze singuri. Ambiția lor de a-și continua creșterea afacerii duce în 
cele din urmă la crearea de noi locuri de muncă. Pe măsură ce afacerea lor 
continuă să crească, se creează și mai multe locuri de muncă. Astfel, scade rata 
șomajului în timp ce ajutâ oamenii să-și hrănească familiile.
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În timp ce unii au această noțiune că cei bogați sunt răi și lacomi, ei fac adesea 
mai mult pentru un bine mai mare decât 
omul obișnuit. Ei fac mai mulți bani 
și astfel plătesc mai multe impozite, 
ceea ce contribuie la fondurile sociale. 
Antreprenorii sunt unii dintre cei mai 
mari donatori pentru organizații caritabile 
și nonprofit pentru diverse cauze. Unii 
caută să investească  banii lor în crearea 
de soluții care să ajute comunitățile mai 
sărace să aibă acces la lucruri pe care 
le considerăm de la sine înțeles, cum ar 
fi apa potabilă curată și îngrijirea bună a 
sănătății.

Antreprenorii inovează:

Antreprenorii oferă societății:

Antreprenorii creează o schimbare:: 

Unele dintre cele mai mari tehnologii 
din societatea actuală au provenit de la 
antreprenori. Progresele tehnologice 
provin dintr-o nevoie de rezolvare 
a unei probleme, eficientizare  sau 
îmbunătățirea lumii. Astfel, în perioade 
unde există mai multe progrese în 
tehnologie, de obicei se datorează 
muncii unui antreprenor.

Antreprenorii visează vise mare, așa că, firesc, unele dintre ideile lor vor face 
o Schimbare în întreaga lume. Ei ar putea crea un produs nou care rezolvă 
o problemă de ardere sau să ia provocarea de a explora ceva ce nu a fost  
niciodată explorat până acum. Mulți cred în îmbunătățirea lumii cu produsele, 
ideile sau afacerile lor.
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Antreprenorii adaugă la venitul național:

Antreprenoriatul generează noi bogății într-o economie. Ideile  noi și produsele 
sau serviciile îmbunătățite de la antreprenori permit crearea unor noi piețe și 
o nouă bogăție care trebuie creată într-o economie. În plus, nivelul crescut de 
ocupare a forței de muncă și câștigurile se adaugă la venitul național.

Antreprenoriatul reduce sărăcia:

În spiritul de a împărtăși vești bune, mai mulți oameni sunt scoși din sărăcie 
astăzi decât oricând înainte. Acest lucru se datorează probabil globalizării. Fiind 
capabili să se conecteze pentru milioane și miliarde de oameni de pe internet, 
aceasta le permite noilor antreprenori să găsească clienți din întreaga lume. 
Deci, cei care vor să facă bani online sunt capabili să facă acest lucru pentru a 
ieși din sărăcie.
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De ce devin oamenii 
Antreprenori?

Fiecare antreprenor are propriul „de ce” care l-a determinat să devină propriul 
șef. Indiferent dacă antreprenorii au nevoie de mai multă libertate sau pentru a face 
lumea mai bună, toți preiau controlul asupra vieții lor trăind viața în propriile lor 
condiții. Iată câteva dintre motivele pentru care oamenii devin antreprenori:

Pentru a schimba lumea:

Mulți antreprenori se străduiesc să facă lumea mai bună. Fie că cred în 
explorarea spațiului, eliminând sărăcia sau creând un produs practic sau diferit 
de reguli, ei construiesc în cele din urmă un brand în serviciul celorlalți.
Unii antreprenori își folosesc afacerea ca o modalitate de a strânge capital cît 
mai rapid pentru cauzele lor nobile.
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Ei nu vor un propriu șef:

Vor un program flexibil:

Vor să lucreze de oriunde:

Antreprenorii se luptă adesea să aibă un șef. Se simt adesea sufocați, restrânși 
și reținuți. Unii antreprenori pot simți că au un mod mai eficient de a face 
lucrurile. Alților ar putea să nu le placă lipsa libertății creative. În cele din urmă, 
ei devin atrași de antreprenoriat pentru a reuși în termeni siguri . A fi șef poate 
fi mai împlinitor decât a avea unul. Verificați 10 Semne evidente că ar trebui să 
lucrezi pentru tine.

Antreprenoriatul este adesea popular în rândul celor care au nevoie de ore 
flexibile.
Multe persoane cu dizabilități le place să fie antreprenori, pentru că le  
permite să lucreze atunci când pot. Și părinții cu copii mici ar putea prefera 
antreprenoriat, deoarece pot să crească copii mici acasă sau să aleagă să-i 
scoată de la școală fără a fi nevoit să se simtă vinovați pentru asta. Elevilor le 
place flexibilitatea antreprenoriatului, deoarece volumul lor de lucru ar putea 
să nu le permită să lucreze la programul standard de birou.

Pe lîngă  flexibilitatea orelor de lucru, 
antreprenoriatul este popular printre cei  care 
nu doresc să fie legați de o anumită locație. 
Este posibil ca antreprenorii să nu vrea să 
lucreze în  același loc în fiecare zi, deoarece 
ar putea deveni plictisitor pentru ei. Deci, 
dacă cauți libertatea de a lucra de oriunde în 
lume, stilul de viață antreprenorial  este unul 
potrivit pentru tine.
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Nu se încadrează în mediul corporativ:

Sunt curiosi:

Ei nu pot obține un loc de muncă:

Antreprenorii nu prosperă adesea în mediile corporative. Este adesea foarte 
restrictiv pentru creșterea lor. S-ar putea să le displacă lipsa de control sau 
politica de birou. În general, puteți observa un antreprenor într-un mediul 
corporativ, deoarece de obicei încearcă să obțină mai mult control asupra lor  
și studiază  responsabilitățile  colegilor lor pentru a înțelege mai bine cum se 
potrivește totul.

Antreprenorilor le place să afle răspunsul la întrebarea „ce se va întâmpla 
dacă…”
Le plac experimentele. Antreprenorilor le place să învețe. Ei citesc regulat cărți 
de afaceri pentru a-și lărgi cunoștințele. Deci, firesc, antreprenoriatul e atractiv 
pentru că  le permite să învețe cel mai mult în cea mai scurtă cantitate de timp. 
Curiozitatea le permite creșterea continuă.

Mulți fac antreprenoriat atunci când nu își pot 
găsi un loc de muncă. A fi concediat,  lipsa 
de experiența sau antecedentele penale pot 
împiedica o persoană obișnuită să obțină 
un loc de muncă cand sunt disperați. În loc 
să fie învinși de situația lor, ei creează noi 
oportunități pentru ei înșiși. Un nou absolvent 
ar putea deschide un magazin online vara după 
absolvire pentru a-și construi CV-ul. Un părinte 
care este concediat sezonier în fiecare iarnă ar 
putea începe o afacere pentru a se asigura că 
poate continua să-și hrănească familia în timp 
ce ține un acoperiș deasupra capetelor lor.
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Sunt ambițioși:

Cei cărora le place să atingă obiective dificile și puncte repere sunt făcuți să fie 
antreprenori. Nu există limită pentru cât de mult poate câștiga un antreprenor și 
așa pot lucra oricând pentru a atinge niveluri mai înalte de succes. Pentru că nu 
există limită la ceea ce pot realiza, antreprenorii se trezesc constant în creștere 
și realizează mai mult decât și-au imaginat vreodată. Când obstacolele sunt 
prezentate în față, ei găsesc soluția pentru a la își îndeplini  scopul. Antreprenorii 
sunt de neoprit.
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Exemple de antreprenori

a co-fondat Walt Disney Company, una dintre principalele 

studiouri de imagini animate. El a fost și vizionarul parcurilor 

tematice precum Disneyland și Walt Disney World. Brandul lui 

a început prin crearea personajului Mickey Mouse și în cele din urmă s-a extins 

pentru a include personaje precum Albă ca Zapada, Cenușăreasa si multe altele. 

Fiind antreprenor, trebuia să depășească adversitatea cu provocări precum oamenii 

care îi fură munca,  eșecuri comerciale și nu numai. Cu toate acestea, el a continuat 

să rămână dedicat viziunii sale..

Mark Zuckerberg a creat mai multe produse înainte de a construi 

Facebook. El a creat un instrument de mesagerie instant pe care 

tatăl său l-a folosit în cabinetul său de stomatologie pentru a 

comunica cu recepționera lui. Zuckerberg a mai creat un soft 

muzical pe care Microsoft și AOL erau interesați să-l cumpere chiar dacă el era doar 

un adolescent. În anul în care a fondat Facebook, avea deja 1 milion de utilizatori. 

Astăzi, Mark Zuckerberg are o avere netă de 76,7 miliarde de dolari.

pentru prima dată și-a început brandul Spanx în 1998. Ea a fost una 

dintre primele creatoare de jambiere pentru femei. Brandul ei este 

specializat în haine modelate și include, de asemenea, sutiene, 

chiloți, ciorapi și multe altele. Ea este și inventatoareal dresurilor 

pentru brațe, care le permite femeilor să-și poarte hainele de vară pe tot parcursul 

anului. La un moment dat, Blakely a fost cea mai tânără femeie miliardară.

Walt Disney 

Mark Zuckerberg 

Sara Blakely 
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Citate de 
antreprenori

Să aruncăm o privire la câteva dintre citatele populare ale antreprenorilor pentru 

a vă inspira.

Antreprenorul caută 

întotdeauna schimbarea, 

răspunde la aceasta și 

o exploatează ca pe o 

oportunitate.

– Peter Drucker

„O persoană care vede o 

problemă este o ființă umană; 

o persoană care găsește o 

soluție este vizionară; iar 

persoana care iese și face 

ceva în acest sens este un 

antreprenor.”  

– Naveen Jain

„Încă din prima mea zi ca antreprenor, 

am simțit că singura misiune care merită 

urmată în afaceri este să îmbunătățesc viața 

oamenilor.” 

– Richard Branson

„A fi antreprenor este 

o mentalitate. Trebuie 

să vezi lucrurile ca 

oportunități tot timpul. 

Îmi place să fac interviuri. 

Îmi place să împing 

oamenii pe anumite 

subiecte. Îmi place să 

sap în poveștile în care 

nu există neapărat un 

răspuns corect sau greșit.” 

– Soledad O’Brien

 „Există o mulțime de motive proaste 

pentru a înființa o companie. Dar există 

un singur motiv bun, legitim și cred 

că știi care este: acela de a schimba 

lumea.” – 

– Phil Libin

„Un antreprenor este cineva 

care sare de pe o stâncă și 

construiește un avion la coborâre

— Reid Hoffman

Antreprenorii sunt pur și simplu cei 

care înțeleg că există puțină diferență 

între obstacol și oportunitate și 

sunt capabili să le transforme pe 

amândouă în avantajul lor 

– Niccolò Machiavelli
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Cum să fii un antreprenor 
de succes și cum să 
construiești un start-up 
de succes 
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Am descoperit deja ce este antreprenoriatul și cine sunt antreprenori. Deși diferă 
în funcție de vârstă, nivel de educație, sex și sfera de muncă, există trăsături comune 
pentru antreprenori și sunt vitale pentru succes:

Conducerea propriei afaceri și conducerea unei echipe nu este ceva de luat cu 
ușurință.

Antreprenorii sunt dedicați succesului companiei lor și doresc să se asigure că 
fac tot ce le stă în putință pentru a susține sau a dezvolta afacerea. Ei recunosc că, în 
cele din urmă, depinde de ei să-și vadă viziunea devenind realitate.

Antreprenorii cred în produsul sau serviciul lor, precum în ei înșiși. Având 
convingerea de a lua acele decizii grele care pot face sau distruge o afacere, precum 
și să susțină ceea ce merită, este o caracteristică definitorie a unui patron prosper.

Antreprenorii de succes vin în mod continuu cu următoarea lor cea mai bună idee 
și descoperă cum să facă profit. Antreprenorii văd o problemă sau o gaură într-o piață 
și doresc să dezvolte o modalitate de a o remedia. ;arca unui adevărat antreprenor 
este gândirea în afara cutiei și vin  cu soluții noi, fie că va fi pentru companie per 
ansamblu sau o modalitate mai bună pentru deservirea clienților lor este.

Disponibilitate de a munci din greu

Încredere

Orientare spre rezolvarea problemelor

„Cred foarte mult în noroc și cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai 
mult din el. ” - Thomas Jefferson, părintele fondator american

“„Circulația încrederii este mai bună decât circulația banilor.”
- James Madison

„O problemă este o șansă pentru tine de a face tot posibilul.”
- Duke Ellington
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În afară de toate celelalte, antreprenorii sunt pasionați de munca pe care o 
fac. Fiecare decizie și mișcare, provine din dragostea pentru produsul, publicul și 
compania lor. Pasiunea este ceea ce îi ajută pe proprietarii de afaceri să meargă 
atunci când lucrurile devin grele și conducerea forței din spatele succesului lor. Chiar 
dacă nu ai toate aceste trăsături, asta nu înseamnă că nu poți adopta acele calități 
sau nu poți deveni proprietarul afacerii care vrei să fii.

O mare parte din antreprenoriat necesită o mentalitate de a învăța pe măsură ce 
mergi, care te face să devii  mai bun pe măsură ce câștigi experiență.

Lumea va avea mereu probleme care încă necesită soluții. Găsiți-o pe cea mai
mare pe care o poți rezolva și transfer-o în compania ta. Aceasta este o modalitate 
de a deveni un antreprenor de succes.

Fiecare problemă are nevoie de o soluție care să satisfacă unele dintre cele mai
mari nevoi de pe piaţă. Faceți cele mai bune soluții la problemele și nevoile existente 
pe piață.

Ești ființa umană înainte și după ce devii antreprenor. Tu trebuie să te gândești la
obiectivele tale personale care trebuie îndeplinite atunci când tu devii un antreprenor.

Pasiune

1.Gândește-te la cele mai mari probleme

2. Gândiți-vă la cele mai bune soluții pentru probleme și nevoi

3. Nu uita de obiectivele tale personale

Pasiunea îi va muta pe oameni dincolo de ei înșiși, dincolo de neajunsurile 
lor, dincolo de eșecurile lor. - Joseph Campbell, mitolog, scriitor american, 
și Lector

„Pasiunea este energie. Simțiți puterea care vine din concentrarea asupra 
a ceea ce te entuziasmează.”  - Oprah Winfrey

PE BAZA EXPERIENȚEI ANTREPRENORILOR DE SUCCES, CONCLUZIONĂM
CELE MAI IMPORTANTE PRINCIPII:
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Veți vinde valoarea, nu produsele și serviciile dvs. Deci, tot ce faci în afacerea dvs.
trebuie să fie prin prisma creării de valoare pentru clienții dvs.

Ce te inspiră? Inspirațiile tale îți vor conduce compania în viitor. Face o listă cu
toate lucrurile care vă inspiră și începeți să încorporați toate articolele în fiecare zi 
viata si munca.

Accidentele nu sunt regulile în antreprenoriat. Nu vă bazați pe ele în  afacerea
dvs . În loc de asta, încercați să încorporați fapte, pe cât posibil, în  procesul dvs de 
luare a deciziilor.

Nu trebuie să fii perfect. Va trebui doar să o faci mai bine decât toți ceilalți. Acest
lucru va necesita o îmbunătățire continuă în domeniul personal și profesional.

Nu vă puteți aștepta să vă vindeți produsele și serviciile dacă nu sunt clare pentru
clienții  potențiali. Faceți-le să fie ușor de înțeles și clare despre ceea ce fac ei de la 
prima interacțiune.

Tu, ca viitor antreprenor, va trebui să fii un bun observator. Observarea te va face
un factor de decizie mai bun.

Trebuie să știți că statistic mai multe companii nu au reușit. Înseamnă ca mai
mulți oameni nu vor deveni  antreprenori de succes. Va trebui să vă pregătiți pentru 
cel mai rău scenariu cu afacerea dvs. 

4. Creați valoare

5. Găsește-ți cele mai bune inspirații

6. Nu te baza pe accidente

7. Fă-o mai bine decât toți ceilalți pentru a deveni un antreprenor de succes

8. Faceți produsele și serviciile dvs. ușor de înțeles

9. Observă tot ce te înconjoară

10. Pregătește-te pentru scenariile mai rele
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Rețeaua este cea mai bună modalitate de a asigura succesul. Poți să cunoști
oameni cu gânduri asemănătoare și să vă inspirați de modul lor de lucru și de modul 
în care și-au găsit succesul. Rețele de asemenea, vă ajută să vă vindeți ideea sau 
produsul către potențiali investitori sau clienți.

Să recunoaștem – Există multe sarcini la care am putea fi îngrozitori și există cele
pe care le considerăm o joacă de copii. Înțelegeți că ar putea exista cineva care crede 
că muntele pe care încerci să-l cucerești este ceva pe care ei îl consideră o plimbare 
in parc. Angajează pe cineva să facă lucruri la care ești nepotrivit. Dacă ești prost 
cu numerele, angajează un contabil! Dacă nu poți testa bine, angajează un tester! 
Amintiți-vă, munca în echipă devine munca făcută mai repede.

A avea o viziune pe termen lung este important pentru orice antreprenor. Dacă
nu vă puteți vizualiza obiectivul pe termen lung, este posibil să nu îl puteți realiza. 
Vizualizarea unui obiectiv real și tangibil este la fel de importantă ca și scopul în 
sine. Un început bun este să îl notezi sau să îl desenezi pe o bucată de hârtie. Odată 
ce puteți exprima un obiectiv tangibil, realizabil, sunteți sortat.

Să te provoci pe tine însuți este important. Dacă nu te provoci, nu vei putea
realiza imposibilul. Uneori, imposibilul este ceea ce este necesar pentru a conduce 
o afacere de succes. Conducerea unei afaceri are sute de fațete, dintre care una este
aceea de a fii pregătit pentru o nouă provocare care ți-ar putea apărea în fiecare zi.

11. Rețeaua

12. Asumați-vă riscul necesar

14. Vizualizează

15. Provocați-vă

13. Delegarea

Trebuie asumate unele riscuri pentru a testa apele. Dacă crezi că ideea ta merită
încercată, nu vei putea să-ți dai seama până nu faci pasul. Deci, fă. Antreprenorii de 
succes  își asumă riscuri ca parte a muncii lor. Asumarea primului risc va reduce de 
asemenea teama inerentă de prima plonjare în lumea antreprenoriatului.
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Antreprenoriatul înseamnă a fi necruțător și a nu renunța, chiar și atunci când
vremurile sunt grele. Antreprenorii înțeleg că fiecare problemă are o soluție. Aceasta 
s-ar putea să nu fie soluția pe care o oferă în acest moment, s-ar putea să nu fie
ceea ce ei cred că soluția ar trebui să fie, dar nu vor renunța să încerce până nu vor
găsi acea soluţie.

Construirea unei afaceri antreprenoriale de succes poate părea descurajantă, și
asta este O.K. Construirea unei afaceri de la zero este o întreprindere masivă. Dar 
acolo este o tactică ușoară și de încredere: defalcă-l. Orice problemă care pare prea 
grea, împarte-o în pași mici. Odată ce l-ați împărțit în pași mici, luați-le unul cîte unul. 
Înainte să știi, doar punând un picior în fața celuilalt, vei fi la jumătatea muntelui.

Amazon nu a început ca magazin pentru tot. A început ca o simplă librărie.
Și s-a extins încet în jucării și alte produse pe măsură ce timpul s-a extins. Așa

se construiești o afacere generală. Unul dintre cele mai importante sfaturi de afaceri 
este să începeți întotdeauna cu un accent restrâns și să vă extindeți pe verticale 
relevante pe măsură ce scalați. Având un focus îngust, puteți construi un public loial 
care știe la ce sa te astepti de la tine. De asemenea, vă oferă un public bine definit 
pentru a vă face marketingul mai ușor. De exemplu, puteți deschide un magazin de 
modă pentru femei. La început poate vindeți îmbrăcăminte. Dar în cele din urmă te 
poți extinde în pantofi, bijuterii, modă, accesorii sau frumusețe. Sau puteți merge 
într-o altă direcție și vă extindeți în modă pentru bărbați și moda copiilor. Ambele 
tipuri de magazine online au sens și au complemente verticale naturale. Dar mai 
întâi, ar trebui să urmăriți să aveți un public mare și cumpărători fideli. Trebuie să 
știți că va exista cerere pentru verticalele pe care le faceți și în cele din urmă vă veți 
extinde.

16. Începe să faci!

17. Fă pași mici

18. Începeți mai întâi cu o focalizare îngustă și extindeți-vă



28

Cum să fii un antreprenor de succes și cum să construiești un start-up de succes

Toți antreprenorii trebuie să înțeleagă că ideea lor, oricât de bună ar fi, ar putea 
eșua. Clienții s-ar putea să nu se înțeleagă inovația ta, indiferent cât de bună crezi 
că poate fi pentru ei. Eșecul are o serie de avantaje. Eșecul asigură că știi ce nu 
funcționează pentru tine - indiferent dacă este echipa ta existentă, domeniul tău 
de muncă sau produsul tău, eșecul îți va oferi timpul și datele care trebuie să le 
reflectezi pentru a te asigura că devii un antreprenor mai puternic și mai bun data 
viitoare.

De fapt, este rar să găsești un antreprenor de succes care să nu fi avut mai multe 
eșecuri în afaceri. Și asta este de fapt o veste grozavă, pentru că înseamnă că nu 
trebuie să o primești chiar prima dată pentru a avea succes.

Majoritatea oamenilor cred că antreprenorii lucrează de obicei tot timpul și nu au 
timp pentru ei înșiși. Acest lucru este valabil pentru majoritatea, dar antreprenorii 
de succes lucrează inteligent si nu greu. Munca grea vă va asigura că într-o zi veți 
ajunge la destinație, dar lucru inteligent vă va asigura că ajungeți acolo rapid și cu 
efort minim. Lucru inteligent vă va asigura că veți ajunge să petreceți timpul acolo 
unde contează cel mai mult și să te gândești la modalități mai bune de a-ți dezvolta 
afacerea decât să faci totul de unul singur.

19. Învață din eșecuri

20„. Lucrează inteligent

„Nu am eșuat. Pur și simplu am descoperit 10.000 de moduri care nu 
funcționează.”
- Thomas Edison
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Start-up-ul meu rezolvă o problemă relevantă? Care și cum?

Cine este publicul meu țintă?

Pot să explic clar în câteva cuvinte care este valoarea produsului sau serviciului 
meu?

Înainte de a crea un start-up, adresați-vă și răspundeți la următoarele 
întrebări
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Cum pot împărți atingerea obiectivului meu în pași mici?

Ce ar putea merge prost?
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Abilități antreprenoriale, soft skills și modul de 
îmbunătățire a acestora 

abilitățile sunt din ce în ce mai importante. Abilitățile sunt uneori greu de evaluat. 
Aceste tipuri de abilități sunt mai mult despre intuiția ta, atitudinea ta, și capacitatea 
ta de a inspira sau de a comunica cu ceilalți.

Abilitățile soft sunt importante pentru că vă permit să împărtășiți idei, să vă 
conectați cu clienții, parteneri și în general, merg mai departe. Ca antreprenor, 
dezvoltarea abilităților soft vă poate ajuta în mare măsură să atingeți succesul. Iată 
abilitățile soft care te vor ajuta să devii un antreprenor excelent:
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1. Liderismul 

necesită, de asemenea, capacitatea de a înțelege oamenii. Când îți cunoști 
membrii echipei și acolo unde se potrivesc cel mai bine, este mai probabil să le pui 
acolo unde le este locul și asta înseamnă că poți construi o companie mai bună.

Mulți oameni știu să fie șef. Nu mulți știu să fie un lider. :eful dă ordine. Un lider nu 
se concentrează doar pe îndeplinirea sarcinilor. ei sunt concentrați  pe dezvoltarea 
unei echipe și dezvoltarea oamenilor din echipa lor.

Leadership înseamnă:
1. Arătați dorința de a lucra la fel de mult ca oricine din echipa dvs
2. Înțelegerea factorilor intrinseci și extrinseci care motivează fiecare membru 

a echipei tale
3. Sprijinirea unei comunicări cu adevărat deschise
4. Oferirea de feedback corect, oportun și constructiv.
Cel mai bun mod de a crește ca lider este să conduci într-un mod deschis și 

onest, să cauți
sfaturi de la mentori și să fiți deschis la feedback-ul echipei dvs.

„Un lider este cineva care se consideră responsabil pentru găsirea 
potențialului  în oameni și procese.” Brené Brown, profesor de cercetare și 
cel mai bine vândut autor
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2. Munca în echipă

3. Rezolvarea problemelor

4. Creativitate

Dacă vrei să fii un antreprenor de succes, trebuie să știi să lucrezi bine
cu alții. S-ar putea să aveți nevoie de o combinație de abilități soft pentru a fi 

eficient în lucrul în echipă.
Este important să-i ascultați pe ceilalți, să știți cum să utilizați capitalul uman al 

companiei dvs.,
și inspirați oamenii să lucreze împreună pentru cele mai bune rezultate. Înseamnă, 

de asemenea, că trebuie
s[ faci propria ta parte. Recunoașterea rolului tău în echipă și recunoașterea 
contribuțiilor celorlalți sunt importante.

În calitate de antreprenor, trebuie să fii pregătit să rezolvi orice probleme care
apar in cale. Acest lucru necesită creativitate, dar trebuie să ai și abilități analitice 
bune. Cu această abilitate soft, ar trebui să fiți capabil să analizați situația și să o 
priviți din diferite unghiuri. În plus, este important să găsiți diferite soluții , uneori 
ieșite din comun  la problemele tale. Aceasta este una dintre cele mai bune abilități 
soft pentru antreprenori și liderii de afaceri care trebuie să depășească obstacolele 
și să rezolve imediat o problemă care se întâmplă sau luând timp pentru a cerceta și 
a se consulta cu colegii pentru a găsi o soluție scalabilă, provocări pe termen lung.

Creativitatea este o abilitate largă care 
încorporează multe seturi de abilități 
diferite, inclusiv altele abilități soft și 
abilități tehnice. Angajații cu creativitate pot 
găsi noi modalități de a performa sarcini, 
îmbunătăți procesele sau chiar dezvoltarea 
unor căi noi și interesante pentru afacere. 
Creativitatea poate fi folosită în orice rol, la 
orice nivel.
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6. Managementul timpului

7. Vorbitul  în public

Una dintre cele mai importante abilități soft este managementul timpului. Trebuie 
să știți cum să-ți gestionezi timpul dacă te aștepți să reușești. Înțelegeți care sarcini 
sunt vitale afacerii și pe care îl puteți face mai târziu sau îl puteți delega. Să știi cum 
să-ți folosești timpul - și dezvoltarea disciplinei pentru a vă respecta programul - vă 
poate ajuta să faceți decizii mai bune și maximizați munca pe care o faceți.

Foarte puțini dintre noi suntem 
vorbitori iscusiți, dar dacă doriți 
să conduceți un mare start-up, 
va trebui să învățați să vă simțiți 
confortabil vorbind în grupuri. A 
vorbi în fața unei mulțimi mari nu 
este o activitate firească pentru 
nimeni; pentru a deveni mai bun, 
trebuie să înveți cum să o faci, să te 
pregătești și să exersezi.

5. Flexibilitate

Ești capabil să schimbi direcția? Poți învăța 
lucruri noi? Flexibilitatea este una dintre acele 
abilități soft care te pot ajuta să supraviețuiești 
ca antreprenor. Cu această abilitate, ești mai 
mult probabil să fii dispus să înveți lucruri noi și 
să avansezi. Dacă un lucru nu funcționează (sau 
nu mai funcționează), trebuie să fii suficient de 
flexibil pentru a încerca altceva. De asemenea, 
ajută atunci când încerci să gestionezi diferite 
programe. Capacitatea ta de a avea o minte și o 
gândire agilă poate deschide calea spre succes.
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8. Construirea relațiilor

Afacerile înseamnă construirea de relații benefice, nu doar pentru tine și pentru  
compania ta, ci pentru clienții, vânzătorii și angajații dvs. Sper că tu deja posezi 
una dintre trăsăturile de bază necesare în construirea relațiilor. Aceasta este pur 
și simplu să fii o persoană decentă căreia îi pasă de ceilalți și care vrea să le ofere

informații, asistență sau divertisment. Puteți începe construirea relației prin 
inițierea unui blog informațional pentru clienții dvs., postarea videoclipurilor cu 
instrucțiuni în YouTube sau pur și simplu ajungeți la potențiali clienți cu o ofertă 
cadou. Unii oamenii ezită să se angajeze în construirea relațiilor pentru că nu vor 
riște să dea ceva și să nu primească nimic înapoi. Totuși, dacă încerci, vei vedea că, 
în cea mai mare parte, oamenii vor reacționa pozitiv.

9. Negociere
Negocierea este o abilitate grea de stăpânit. Practic, negociem zeci de ori in 

fiecare zi? Dar dacă nu ați mai participat niciodată la o sesiune de negocieri, atunci 
te poți simți ciudat să contrazici ceea ce o altă parte consideră că meriți pentru 
produsele tale și servicii. Dacă sunteți de cealaltă parte a mesei de negocieri, este la 
fel ca incomod. Încercați să vă exersați abilitățile de negociere la piețele de vechituri, 
vânzări de garaje, și vânzări de proprietăți. Începeți prin a cere pur și simplu o 
reducere mică sau cumpărați una cu ofertă gratuită.
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10. Empatie

Empatia este una dintre cele mai importante abilități pe care le poate dobândi 
un antreprenor.

Empatia include sentimentul de compasiune, ca rezultat al înțelegerii unde de 
la care vine o altă persoană. Dacă dezvoltați un sentiment puternic de empatie, 
vă va ajuta să abordezi problemele legate de serviciul cu clienți dintr-o poziție de 
înțelegere, sprijin și o sp motivați angajații și chiar să dezvoltați conținut pentru care 
clienții dvspoate relata.

Cel mai bun mod de a lucra asupra empatiei este ascultarea atentă. Cu cât asculți 
mai mult, cu atât înțelegi mai mult punctul de vedere al celuilalt. Pentru a asculta 
cu adevărat, totuși, trebuie să te angajezi într-o ascultare activă. Aceasta înseamnă 
să puneți întrebări de clarificare și să învățați mai multe și repeta ceea ce ai auzit 
pentru a arăta că tu ai  ințeles.

„Credem că ascultăm, dar foarte rar ascultăm cu înțelegere reală, adevărată 
empatie. Cu toate acestea, ascultarea, de acest tip cu totul special, este 
una dintre cele mai multe forțe puternice pentru schimbare pe care le 
cunosc.” - Carl Rogers

ACTIVE LISTENING

PAY ATTENTIONSHARE

HOLD JUDGEMENTSUMMARIZE

REFLECTCLARIFY

11. Conștientizarea de sine

Este vital ca un antreprenor să aibă o perspectivă clară asupra personalității
sale, în special punctele lor forte, punctele slabe, gândurile și emoțiile lor. Când 
un antreprenor este conștient de sine, îi poate conduce la parteneriate și acorduri 
benefice. Fără buna  conștientizarea de sine, liderii devin ușor convinși și lipsiți 
de sprijin. De asemenea, conștientizarea de sine include controlul. A deveni prea 
emoțional, de exemplu, poate duce la luarea deciziilor impulsive și dăunătoare.
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12. Managementul riscului

1. Practica face perfectul.

2. Găsiți un mentor sau un curs online

Managementul riscului se concentrează pe identificarea a ceea ce ar putea merge
prost, evaluarea  riscurilor care ar trebui tratate și implementarea de strategii pentru 
a face față acestor riscuri.

Riscul face parte din a fi un antreprenor de succes, asumarea riscurilor nu poate 
fi evitată. Afacerile care au identificat riscurile vor fi mai bine pregătite și vor avea 
mai mult mod eficient din punct de vedere al costurilor.

mai mult mod eficient din punct de vedere al costurilor.

Alegeți o abilitate soft pe care doriți să o îmbunătățiți și exersați-o cu insistență.
Poți îmbunătăți orice abilitate soft dacă faci  practică. Cele mai multe abilități soft 
sunt o chestiune de rutină. De exemplu, puteți exersa fiabilitatea atât la locul de 
muncă, cât și acasă,  îmbunătățirea punctualității (prezentarea la serviciu sau la 
evenimente la timp sau mai devreme, de exemplu) și începeți proiectele la locul de 
muncă mai devreme, astfel încât să le puteți finaliza înainte de program.

Este ușor să găsiți o mulțime de resurse care să vă ajute să îmbunătățiți abilitățile
soft. Puteți găsiți cărți, podcasturi sau cursuri online. În timp ce unele necesită plată, 
multe sunt gratuite și pot fi accesate în orice moment. S-ar putea să încercați câteva 
tipuri diferite de resurse pentru a vedea care sunt cele mai bune pentru stilul dvs. 
de învățare.

IATĂ CUM ÎȚI POȚI ÎMBUNĂTĂȚI ABILITĂȚILE SOFT:
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3. Observați și imitați abilitățile soft pozitive pe care le vedeți la ceilalți.

4. Stabilește-ți obiective clare pentru a-ți îmbunătăți abilitățile soft

Există probabil profesioniști pe care îi cunoașteți sau cu care lucrați și 
care au puncte forte în diverse soft skills. Este posibil să puteți dezvolta 
abilități soft integrale prin observarea  practicilor  altora și încorporându-le 
în propria ta rutină.

S-ar putea să descoperi, de exemplu, că comunicatorii eficienți notează 
adesea când alții vorbesc în timpul întâlnirilor. Destul de des, acest lucru îi 
ajută să își organizeze gândurile astfel încât să fie pregătiți să întrebe și să 
răspundă la cele mai  importante întrebări. Aceasta este, de asemenea, o 
practică de ascultare activă, care poate fi bine de utilizat ca parte a propriei 
lucrări.

Stabiliți obiective specifice, măsurabile, citind cu atenție recenzii de 
performanță la locul de muncă sau le cereți prietenilor și colegilor de 
încredere o critică constructivă. Acest lucru vă poate ajuta să identificați 
domeniile cheie de îmbunătățire pentru setarea obiectivelor  și punctele 
forte de evidențiat în CV-ul și în interviuri. Puteți prioritiza abilitățile soft pe 
care să le dezvoltați în funcție de cele de care aveți nevoie pentru a obține un 
anumit loc de muncă sau a avansa într-o carieră pe care o ai deja.
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Adevărat (V) sau Fals (F)

Abilitățile soft sunt mai puțin importante decât abilitățile hard

A vorbi bine în public este o abilitate naturală și este imposibil de dezvoltat

Empatia este dăunătoare afacerii tale

Dacă am un plan de afaceri bun, nu am niciun risc

Antreprenorii lucrează pentru ei înșiși și nu trebuie să fie buni lucrători în echipă

Activitate Practică

Notează 3 soft skills pe care vrei să le dezvolți cel mai mult.

Pentru fiecare scrieți ce pași puteți face pentru a îmbunătăți.

Încercați să le îmbunătățiți timp de 21 de zile consecutiv.
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De ce eșuează start-up-urile (probleme practice și 
cum să le gestionezi)

La o privire deansamblu, pornirea și construirea unei afaceri ar putea părea ușor 
și simplu lucru de facut. Din păcate, noile afaceri sunt încă vulnerabile și de obicei 
eșuează chiar înainte ca acestea să se ridice sus. Majoritatea start-up-urilor și a 
noilor afaceri eșuează.

De fapt, conform ESM (European Start up Monitor) în 2015, statisticile pe baza 
țărilor UE au arătat că dintre fondatori 41% au raportat că deja au început cel puțin 
un alt start-up înainte de a-și începe afacerea actuală. Aproape 18% au fondat 2 sau 
mai multe start-up-uri înainte.

Dacă aveți planuri să vă construiți propriul start-up sau o afacere în curând, este 
întotdeauna recomandat să înveți din eșecurile celor care au mers înaintea ta și 
evită să te blochezi în rut. Sunt multe greșeli și capcane de evitat, avertismente 
pentru prima dată sau antreprenori de lungă durată și asta este ceea ce ți se va arăta 
pentru a reuși.

Întrebat un articol din Fast Company, „De ce majoritatea companiilor susținute 
de întreprinderi eșuează”. conducerea companiei motivul eșecului în afaceri, oferind 

„Nu respinge feedbackul negativ și nu eșua niciodată să-ți validezi ideea.”
- Guillame Decugis, fondatorul Scoop.it, sfătuiește despre eșec.
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o listă de patru motive principale pentru eșec, cu subcategorii de mai jos. Ei au dat, 
de asemenea, o listă cu top 12  greșeli de management. Merită să verificați detaliile. 
Am selectat  șapte motive cheie pentru care antreprenorii au experimentat eșecul 
afacerii:

Toate acestea se concentrează pe luarea deciziilor întreprinzătorului și în general 
cunoștințe de afaceri.

Observați că toate acestea sunt probleme legate de afaceri și de echipă, chiar și 
acelea care se referă la produs. Probleme sunt întotdeauna legate de leadership și 
de capacitatea  liderului de a construi o echipă puternică și de a conduce un model 
de afaceri și o gândire de afaceri prin proces și disciplină. De asemenea, rețineți, 
dacă rămânerea fără bani este supremul motiv pentru eșec, există întotdeauna alți 
factori care cauzează acest rezultat. Rata de eșec este diferită în funcție de sectorul 

Într-un alt studiu, CB Insights a 
analizat falimentele a de la 101 start-
up-uri pentru a alcătui o listă de Top 
20 de motive pentru care start-up-
urile eșuează. Motivul eșecului  a fost 
în nivelurile  de companie. Această 
listă este instructivă, dar fiecare dintre 
aceste motive pentru eșec este din 
cauza unui eşec în conducere la un 
anumit nivel. Primele nouă cele mai 
semnificative eșecuri din acest studiu 
sunt:

1. Lipsa de concentrare
2. Lipsa de motivație, angajament și pasiune
3. Prea multă mândrie, rezultând într-o lipsă de dorință de a vedea sau de a 
asculta
4. A primi sfaturi de la persoanele nepotrivite
5. Lipsa unui mentorat bun
6. Lipsa de cunoștințe generale și specifice domeniului: finanțe, operațiuni, și 
marketing
7. Strângeți prea mulți bani prea devreme

1. Nicio nevoie de piață
2. Fără numerar
3. Nu e echipa potrivită
4. A fost depășit în competiție
5. Problemă de preț/cost
6. Produs slab
7. Nevoie/lipsă de model de afaceri
8. Marketing slab
9. Ignorați clienții



42

Cum să fii un antreprenor de succes și cum să construiești un start-up de succes

start-up-urilor:
Pentru a atinge succesul, antreprenorii ar trebui să fie conștienți de provocările 

comune și să nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut deja alții. Revizuim în 
detalia motivele comune pentru care start-up-urile eșuează și cum să evitați eșecul 
și să lucrați la lucruri care creează de fapt valoare.things that actually create value.

Cel mai obișnuit motiv pentru eșecul înființării este presupunerea unui 
antreprenor: o idee genială este de ajuns. Unii antreprenori cred sincer că vor veni 
cu o idee grozavă, iar clienții o vor implora imediat și vor plăti banii. Dar de fapt, nu. 
Vitoto a avut o idee relevantă pentru a le permite oamenilor să creeze și să partajeze 
videoclipuri în colaborare. Dar deciziile proaste de afaceri au dus la eșecul acestui 
start-up.

Nu fi prea optimist în ceea ce privește obținerea primilor clienți; în schimb  
gândește-te bine modelul de afaceri. Un model de afaceri ar trebui să țină cont 
de toate costurile tehnologice necesare și echipa, strategia de marketing și diferite 
metode de monetizare. Esența unui model de afaceri este de a permite antreprenorilor 
să facă mai bine să înțeleagă cum își vor conduce afacerea și operațiunile și cum să 
atragă și cîștiga clienti.win customers.

Rata de eșec al start-up-urilor în funcție de industrie

Idee bună, afaceri proaste

42%Asigurari financiare si imobiliare 

44%Educație și sănătate 

44%Agricultura 

45%Servicii 

49%Mineritul - 

51%Producție

53%Constructii 

63%Informații
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Despre interesul pieței, am dori să începem cu cuvintele lui Dave Thomas, 
fondatorul Wendy’s:

Din păcate, majoritatea antreprenorilor 
scapă un aspect important în stadiile 
incipiente ale dezvoltării  produsului: nu 
înțeleg clar scopul produsului lor, cine 
sunt constituenții produsului, ce probleme 
ar trebui să rezolve și ce ar putea fi capabil 
de a realiza pe piață.

De exemplu, „Moped” (o aplicație de 
mesagerie gratuită) a eșuat din cauza 
lipsei de cerere de piață. După cum a 
spus fondatorul start-up-ului, Schuyler 
Deerman, „Nu am construit ceva pe care 
și-au dorit destui oameni.” Cercetarea 
slabă a pieței duce la neînțelegere a publicul țintă și, ca urmare, un produs pe care 
nimeni nu și-l dorește.

Lipsa interesului pieței

Ideile sunt ușoare. Implementarea este grea.

„De ce ai nevoie pentru a începe o afacere? Trei lucruri simple: cunoaște-
ți produsul  mai bine decât oricine, cunoaște-ți clientul și ai un pic de 
dorință de a reuși.”

Guy Kawasaki, co-fondator și antreprenor Alltop a spus:

Nu contează cât de bună este ideea; dacă nu poate fi profitabilă sau 
scalabilă în viitor, start-up-ul va eșua în cele din urmă.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:
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Există câteva cauze comune ale unei potriviri proaste a produsului pe piață:

Pentru a evita provocările legate de adaptarea pieței, start-up-urile ar trebui să-
și valideze produsele folosind proiecte pilot înainte de lansare. Sau, alternativ, pot 
efectua teste beta pentru a  reduce semnificativ riscul de eșec și de respingere a 
pieței. Încă o soluție este de a  construi un produs minim viabil (MVP) care să permită 
antreprenorilor mai întâi să construiască caracteristicile de bază ale unui produs, 
testați-l și apoi dezvoltați următoarea versiune conform feedback-ul utilizatorului.

▸ Valoarea demonstrată nu este suficientă pentru a-i determina pe oameni să 
folosească sau să cumpere efectiv produsul
▸ Moment greșit pentru lansarea produsului – Un start-up poate fi înaintea pieței 
sale prin câțiva ani și clienții pot să nu fie pregătiți pentru o anumită soluție la 
moment.
▸ Produsul nu rezolvă o problemă pentru destui oameni.

Pentru a face un start-up să prospere, oferiți o nouă soluție care va 
fi valoroasă pentru oameni.

Scopul multor start-up-uri este să nu mai fie un start-up. Ei sunt 
toți grăbiți să se lărgească. Scalare se referă la angajarea de oameni, 
obținerea de finanțare, lansarea de noi produse, intrarea pe noi piețe 
– și creșterea prea mult prea devreme. Din păcate, nu totul este atât de 
lin pe cât ar părea. În realitate, până la 70 la sută dintre start-up-uri se 

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:
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1. Cunoaște-ți publicul țintă
2. Luați în considerare cu atenție ce probleme le va rezolva produsul
3. Oferiți un MVP pe piață și obțineți feedback
4. Adăugați funcții, remediați problemele și lansați din nou produsul
5. Promovați produsul astfel încât oamenii să știe că există
6. Optimizați canalul de conversie și găsiți modalități de a păstra mai mulți clienți
7. Scalați atunci când costul de achiziție a unui utilizator este mai mic decât 
valoarea de viață a acestuia

▸ Există o înțelegere clară a valorii de viață a clienților și a costului pentru 
dobândirea  unui utilizator nou
▸ Modelul de afaceri se repetă, adică compania achiziționează clienți intr-un mod 
similar.
▸ Antreprenorii lucrează mai mult pentru afaceri decât în afaceri.

După cum se spune, lent și constant se câștigă cursa. Deci, faceți totul pas cu 
pas:

După cum a spus Michael A. Jackson: „Scalarea prematură înseamnă a 
pune căruța înaintea calului proverbial. Cu cât o companie crește, cu atât 
devine mai departe de profitabilitate.”

Iată câțiva indicatori că o afacere este pregătită să se extindă:

extind prea devreme și, ca urmare, fac lucrurile fără ordine.
După cum a spus Michael A. Jackson: 
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O problemă incredibil de comună care face ca start-up-urile să eșueze sunt 
provocările cu echipa de dezvoltare. Statisticile arată că 23 la sută dintre start-up-
uri eșuează din cauza greșelii în echipă. Să aruncăm o privire la cele mai frecvente 
provocări cu care se pot confrunta fondatorii de start-up-uri cu o echipă de dezvoltare.

De obicei, fondatorii start-up-urilor nu sunt dispuși să investească mulți bani pe  
dezvoltarea produsului în faza inițială. În consecință, ei caută soluții ieftine și nu 
angajează destui experți tehnici. Ca urmare, dezvoltatorii nu au calificări adecvate și 
creează  un produs de calitate scăzută pe care nimeni nu îl va folosi.

Un lucru pe care cu siguranță 
start-up-ul nu și-l poate permite este 
managementul prost.  Managementul 
prost  poate însemna că o echipă de 
dezvoltare nu știe exact ce compania are 
nevoie și nu este implicată 100% în proces. 
Întârzierile sunt frecvente. Din cauza 
lipsei de claritate, calitatea produsului 
se deteriorează și dezvoltarea produsului 
durează mai mult decât este necesar.

Provocări cu echipa de dezvoltare

Lipsa expertizei tehnice

Management inieficient

„Secretul unei angajări de succes este următorul: căutați oamenii care 
doresc a schimba lumea." - Marc Benioff, CEO al Salesforce

Nu te devansa. Nu încercați să ocupați o nouă piață atunci când afacerea 
nu este pregătită.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:
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Inutil să spun că toți fondatorii sunt dornici să angajeze cei mai buni specialiști. 
Angajare locală este ușor și convenabil, dar, din păcate, fondul local de talente este 
de obicei limitat. Fondatorii start-up-urilor ar trebui să fie pregătiți pentru faptul 
că nu toți specialiștii doresc un loc de muncă.

Raportul Holmes arată că din cauza comunicării slabe, companiile pierd 37 de 
miliarde de dolari anual. Comunicarea slabă nu se referă doar la probleme de limbă; 
este vorba despre echipa de dezvoltare care nu stabilește un flux de comunicare 
clar, ignorând întâlnirile, și neavând așa-numita „fuziune constantă”. Fondatorii pur 
și simplu nu pot lucra îndeaproape cu echipa pe parcursul întregului proces de 
dezvoltare și sunt în întuneric. Asta duce la faptul cp echipa de dezvoltare nu are o 
viziune pentru produs și pur și simplu nu înțeleg. Mai jos, puteți vedea câțiva pași 
pentru a preveni problemele cu echipa de dezvoltare.

Este esențial pentru orice companie să aibă o strategie clară de monetizare; în 
caz contrar, cel mai probabil compania are toate șansele să moară.

Lipsa de resurse umane

Comunicare slabă

Monetizare slabă
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„Este aproape întotdeauna mai greu să strângi capital decât ai crezut că 
ar fi, și durează întotdeauna mai mult. Deci, pregastește-te pentru asta.” - 
Richard Harroch,  capitalist şi autor

Așa s-a întâmplat cu Everpix. Everpix a permis utilizatorilor să-și stocheze imagini  
de pe smartphone-uri pe un server securizat. Din păcate, fondatorii nu au aplicat 
niciodată nicio strategie de monetizare. Când a venit timpul să plătească  Amazon 
Web Services pentru servere, bugetul a fost explodat, iar compania a fost nevoită să 
se închidă. Pentru a nu repeta greșeala Everpix, start-up-urile ar trebui să înțeleagă 
clar cum își vor recupera investițiile și cum își vor face bani cu produsul. Să luăm o 
privire  la cel mai mare factor de generare a veniturilor din software.

Acesta este chiar ușor. Dacă te trezești că faci unul dintre aceste lucruri fără a 
ști că vor muta acul, STOP!

Lipsa de concentrare

O idee genială de produs nu este suficientă. Pentru ca o afacere să 
înflorească, este vital pentru a fi cu ochii pe strategiile de monetizare. 
Acum că am revizuit motivele comune pentru care start-up-urile eșuează, 
să rezumăm cum să le evităm greșeli sau depășiți-le.

LECȚIA CE O PUTEM ÎNVĂȚA:
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STOP:

▸ „Cafele”, indiferent dacă este vorba de potențiali parteneri, investitori sau achizitori.
▸ Networking. Serios…
▸ Recrutarea unui consiliu de consilieri
▸ Efectuarea de parteneriate fără dovada unor venituri suplimentare
▸ Petreceți timp pe PR și rețelele sociale înainte de a ști că aveți produsul potrivit 
pentru clientul potrivit
▸ Mergeți la conferințe
▸ Aceștia sunt ucigașii tăcuți ai potențialului start-up-ului tău.

„Lipsa de direcție, nu lipsa de timp, este problema. Toți avem douăzeci și 
patru- ore zile.” - Zig Ziglar
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Dacă doriți să vă 
finanțați afacerea, aveți cel 
puțin 12 moduri creative 
de a face acest lucru. 
Dar nu vrei doar să cauți 
investitori. Deși nu este 
nimic greșit în a atrage 
investitori, acest lucru 
nu trebuie să vă distragă 
atenția de la cea mai 

importantă și unică sursă de fonduri care contează cu adevărat pentru afacerea dvs., 
nimeni altul decât utilizatorii sau clienții. A menține utilizatorii mulțumiți și dispuși 
să plătească pentru produsul dvs. înseamnă că ești în afaceri.

Concentrați-vă pe satisfacerea nevoilor utilizatorilor dvs. pe măsură ce vă 
implementați ideile. Dacă utilizatorii dvs. sunt fericiți și puteți arăta tracțiune și/sau 
o curbă de creștere, investitorii vor fi mulțumiți.

Practic, singurele două lucruri pe care trebuie să vă concentrați atunci când sunteți 
în faza de pornire sunt:

Singura modalitate de a rămâne pe drumul cel bun ca start-up este să dezvoltați 
produsul și să discutați cu utilizatorii. Pur și simplu nu ai timp să fii prins în alte 
lucruri.

Start-up-urile s-au confruntat cu dispariția, deoarece sunt prea intenționați să 
caute investitori neglijând în același timp utilizatorii lor.

UTILIZATORI PRODUS

Căutarea investitorilor, nu utilizatorilor

„Pentru că, când lucrurile se îngreunează, dacă urmărești doar dolari sau 
a oportunitate aleatorie de piață, nu veți putea avea forța, pasiunea de a 
rămâne cu ea.”
- Chase Jarvis, co-fondator CreativeLive

Nu vă mai petreceți tot timpul făcând lucruri care nu mișcă acul

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚĂ:
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Indiferent de tipul de start-up pe care îl aveți, timpul este totul. Deci, dacă nu 
reușiți să vă promovați  la momentul potrivit, cu siguranță veți ajunge să închideți 
start-up-ul în pe termen lung.

Proprietarii de start-up-uri ar trebui să-și amintească că momentul potrivit poate 
face diferența în promovarea produselor și serviciilor. S-ar putea să fie un moment 
greșit pentru a vă comercializa serviciile sau produsele  care va provoaca pierderea 
investiției. De exemplu, dacă start-up-ul tău este o linie de îmbrăcăminte și oferiți 
haine de iarnă într-un sezon cald de vară, așteptați ca clienții dvs. țintă vă va ignora. 
Indiferent cât de ieftine sunt hainele tale de iarnă, nu le vor cumpăra pentru că 
oamenii vor căuta ceva care să se potrivească obiectivelor lor de vară. Aceasta poate 
suna ca un exemplu prostesc și probabil te întrebi: cine ar face așa ceva dar te pot 
asigura că asta se întâmplă. Momentul prost nu te va duce nicăieri decât la eșec.

Multe start-up-uri nu consideră Networking ca o componentă importantă a 
modelului lor de afaceri. Ei cred că este o pierdere de timp.

Timp greșit de a promova

Fără Networking

„De fapt, am auzit asta de la mai mult de o persoană, inclusiv cei mai 
bine vânduți autori, Drew Houston de la Dropbox și mulți alții care sunt 
simboluri ale Silicon Valley. Este ceva ce recitesc în fiecare dimineață. Se 
mai spune ca
„Rețeaua ta este valoarea ta netă.” Aceste două funcționează bine 
împreună.”
- Tim Ferriss

Dacă vorbiți doar cu investitorii fără să vă concentrați asupra produsului 
și utilizatorilor dvs., nimeni nu va investi în tine – indiferent câți investitori 
întâlniți.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚĂ:

Deci, decideți momentul perfect pentru promovare și veți vedea diferența.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:
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Chiar și pentru companiile mari, crearea de rețele este o parte esențială a 
strategiilor lor de marketing.

În cazul start-up-urilor, a nu avea rețea te va conduce doar pe calea eșecului.
Crearea de rețele este esențială într-un mod în care vă poate ajuta să vă 

conectați cu oamenii pe care îi aveți pot fi potențialii investitori sau clienți în cele 
din urmă. Puteți, de asemenea, să vă conectați cu colegii antreprenori care ar putea 
deveni parteneri, co-fondatori, mentori sau prieteni care vor veni să te ajute când ai 
nevoie. Dacă știi să te conectezi cu oamenii, îți este ușor să vă promovați start-up-ul, 
permițându-vă să ajungeți la publicul țintă cu ușurință și fără a depune prea mult 
efort și bani asupra unor instrumente de marketing.

Crearea de rețele nu este atât de dificilă, chiar dacă ești timid: mergi doar 
la oameni, prezintă-te, întreabă-i ce fac în viață, schimbă o afacere card 
sau un profil LinkedIn și gata: v-ați conectat.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚĂ:

După aceste exemple generale, putem cina 
cu o întrebare:

Sunt motivele succesului opusul celor ale 
eșecului?

Există lucruri pe care trebuie să le ai pentru 
a fi un antreprenor de succes, dar ele nu vor 
garanta succesul. Acestea fiind spuse, este 
logic că, dacă ați remedia motivele eșecului 
afacerii, cel puțin v-ați îmbunătăți șansele tale 
de succes.

Dacă te uiți atât la motivele eșecului, cât și la factorii succesului, este clar acel 
angajament față de un plan este esențial. Acest lucru, desigur, implică a avea un plan. 
Asta  nu înseamnă că ești complet inflexibil, dar poți menține cursul. De-aceea cele 
mai de succes companii au unul sau doi pivoți. Nu cred că la fiecare mică ajustare 
a afacerii sau reglarea fină ca pivot. Un adevărat pivot este o schimbare în cursul 
direcției care are ca rezultat o schimbare materială a strategiei produs-piață.

Start-up-urile de succes sunt afaceri. Prin urmare, este de  înțeles de care 
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aveți nevoie să stabilească și să implementeze principii și practici de afaceri 
fundamentale solide pentru a vă îmbunătăți șansele de succes. Mulți fondatori 
tehnici se îndrăgostesc de ideea lor de produs și cred conștient sau inconștient că 
dacă construiesc o capcană de șoareci, lumea va bate o cale către ușa lor. Cu toate 
acestea, atât succesul cât și studiile de eşec arată că ai nevoie de conducere în 
companie cu generală şi cunoștințe de afaceri 
specifice domeniului pentru a avea succes. 
Desigur, trebuie  să aveți o expertiză tehnică 
puternică în zona de dezvoltare a produsului 
alesÎnseamnă asta că un fondator tehnic nu 
poate avea succes ca CEO?

Nu, nu este. Priviți la Dr. Irwin Jacobs, co-
fondatorul și CEO fondator al Qualcomm, ca 
exemplu clasic. Dr. Jacobs este un inginer genial 
și fost profesor la MIT. Cu toate acestea, are, de 
asemenea, o minte de afaceri genială și multe 
cunoștințe de afaceri. Înainte de Qualcomm, 
dr. Jacobs conducea o altă companie, MACom, 
așa că avea experiență în conducerea unei 
companii. De asemenea, s-a înconjurat de o 
echipă de conducere puternică. Există multe 
alte exemple ale acestei formule de succes, dar 
există mult mai multe în care există un om de 
afaceri experimentat care are experiență în domeniu care conduce compania și o 
echipă tehnică puternică care conduce dezvoltarea produsului. Steve Jobs (Apple, 
NeXT și Pixar) este

exemplu clasic ca fondator orientat spre afaceri. Meg Whitman (eBay) și Eric 
Schmidt (Google) sunt exemple excelente de directori executivi care au fost introduși 
în companii într-un stadiu incipient pentru a completa 

echipa de fondatori tehnici.
În cele din urmă, având o idee clară și realistă despre cât durează lucrurile, stabiliți 

etape intermediare pentru fiecare 12 până la 18 luni și strângeți doar suficienți bani 
pentru a ajunge la următorul set de repere cheie, nu este important doar pentru 
eficiența capitalului, ci este, de asemenea, important pentru succes.

Dr. Irwin Jacobs
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Multe start-up-uri nu consideră rețelele ca o componentă importantă a modelelor 
lor de afaceri. Ei cred că este o pierdere de timp.

In concluzie

„Tot ceea ce vreau să știu este unde voi muri, așa că nu voi merge niciodată 
acolo.”
- Charlie Munger

▸ 90% din start-up-uri vor eșua anual sau mai târziu.
▸ Antreprenorii din spatele lor vor continua să ducă războaie uriașe pentru 
rezultate medii.
▸ Rezultate medii în cel mai bun caz.
▸ Nu trebuie să fii tu.
▸ Puteți ajunge mult mai sus. Drumul acolo este liber și deschis.
▸ Alege succesul în locul eșecului.
▸ Alegeți clienții față de produse.
▸ Alegeți concentrarea asupra validării externe.
▸ Alegeți o echipă echilibrată decât să o faceți singur.
▸ Alegeți creșterea previzibilă în locul „prea mult, prea devreme”
▸ Dacă puteți preveni aceste greșeli, atunci vă pregătiți pentru succes major.
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Ultima parte a acestui capitol este dedicată poveștilor de start-up-uri cu eșecuri 
reale, 

Raportul genomului start-up-urilor care citează că, în decurs de trei ani, 92% 
dintre start-up-uri eșuează, poate ai ceva de invatat inainte de a sări in propria ta 
companie. Hai să aruncăm o privire la unele puncte moarte comune și cum le putem 
evita.

Piața de mașini second hand de la Beepi a făcut o mare explozie atunci când a 
fost fondată. În o lume a piețelor la cerere în explozie, viitorul lui Beepi părea strălucit 
consumatorii și investitorii. În 2015, Beepi și-a asigurat o finanțare considerabilă de 
60 de milioane de dolari din runda cu  seria B

Considerat un exemplu clasic de companie cu o „idee bună și execuție proastă”,
Rata mare de ardere a lui Beepi a dus la dispariția companiei. Conducerea era 

notorie, TechCrunch raportând că directorii lui Beepi aveau cheltuieli de 7 milioane  
de dolari lunar, din cauza „salariilor extrem de mari” și a cheltuielilor cu extra-uri 
frivole, cum ar fi o „canapea de 10.000 USD” pentru biroul privat al unui director.

S-ar putea ca fondatorii să fi fost, de asemenea, hotărâți să strângă prea mulți 
bani prea curând și au fost mult prea agresivi atunci când au negociat pentru o 

Beepi, raised $149 million

Start-up-uri eșuate și lecțiile învățate
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evaluare mai mare. Rapoartele spun, de asemenea, că conducerea era cunoscută 
pentru microgestionarea deciziilor, fără a oferi  angajaților lor șansa de a acționa 
rapid și de a învăța. Suferind după ce un chinez investitor strategic fără nume și-a 
retras sprijinul, Beepi a fost forțat să-și concedieze cei 180 de angajațiwere far too 
aggressive when negotiating for a higher valuation.

Fiți precauți, nu înfățișați – banii se epuizează.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:

Fondată în 2013, Juicero era cunoscută pentru storcătorul lor de lux, conectat 
la Wi-Fi, de 699 USD, care necesita pachete de suc speciale. Fondatorul primar , 
Doug Evans, s-a comparat cu Steve Jobs în misiunea sa pentru perfecțiunea sucurilor, 
explicând cum presa lui de  suc a avut forța să „ridică două Tesla”. Blogurile tehnice 
au etichetat Juicero, „Keurig-ul sucului”.

Deși CEO-ul, Jeff Dunn, fost președinte al Coca-Cola America de Nord, a argumentat 
că Juicero era „mult mai mult” decât un simplu storcător, publicul părea să nu fie de 
acord. Când Bloomberg a lansat un videoclip care arăta că pachetele lor de suc ar 
putea fi stoarse de mână la fel de repede, dacă nu mai repede, consumatorii au 
fost descurajați de mașină aparent învechită și mare. Investitorii s-au exprimat, de 

Juicero, raised $118.5 million
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Utilizatorul testează prețurile și produsul înainte de a merge pe piață și 
răspunde la feedback.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚA:

Start-up-ul alimentar sănătos, 
Sprig, și-a închis porțile în mai 
2017, demonstrând că livrarea  
alimentelor la cerere este o 
afacere grea.

La o evaluare de 110 milioane 
USD, cererea lui Sprig și-a 

menținut creșterea, dar CEO-ul Sprig, Gagan
Biyani a explicat: „complexitatea deținerii producției de masă prin livrare la 

scară  a fost o provocare.” Potrivit rapoartelor de pe Bloomberg, Sprig a ars 850.000 
USD pe lună și în cele din urmă nu a reușit să găsească un cumpărător. Partener 
cu August Capital, Howard Hartenbaum, a explicat raționamentul din spatele 

Sprig, raised $56.7 million

asemenea, că dispozitivul a fost mai voluminos decât se credea inițial.bulkier than 
originally thought.

Răspunzând presei negative, echipa a redus costul mașinii sale la 399 USD. După 
ce a mutat resursele pentru a reduce prețul mașinii și al pachetelor de suc ale 
acestora, Juicero și-a închis porțile la 16 luni de la lansarea sa inițială. Blogul lor final 
a explicat că ar fi avut nevoie de un „achizitor în lanț cu o aprovizionare națională 
existentă cu alimente proaspete” pentru a-și continua misiunea de a crea un brand 
de sucuri de lux.
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modelului nesustenabil de afaceri pentru Bloomberg:
„A devenit evident că nu poți face bani din livrări individuale; costul unei 

singure mese este prea mic pentru a ascunde taxele asociate. Cine vrea sa 
subvenționeze  o companie fără cale de profitabilitate?”

Afacerea cu livrare a alimentelor nu a dovedit încă a fi sustenabilă cu concurenți 
precum Munchery, Zesty și Postmates care se luptă cu toții.competitors like 
Munchery, Zesty, and Postmates all struggling.

Rentabilitatea este pe primul loc.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚĂ:

Evitați să cădeți în capcana „tendințelor”.

LECȚIA PE CARE O PUTEM ÎNVĂȚĂ:

Fondată în 2013, Yik Yak, aplicația de chat anonimă a luat cu asalt colegiile. 
Evaluat la 400 de milioane de dolari la apogeu, Yik Yak nu a putut să țină pasul cu 
studenții la fel cum a evoluat Snapchat.

Urmăriți de cyber bullies, amenințări și conținut crud, Yik Yak a fost chiar interzis 
de la unele universități precum College of Idaho. Împreună cu incapacitatea sa de 
a pivota spre mesaje de grup, Yik Yak nu a reușit să-și mențină calitatea de interes.
Spre final, la sfârșitul anului 2016, descărcările de aplicații au scăzut cu 76% față de 
2015. Yik Yak și-a închis porțile în aprilie 2017.

Yik Yak, a strâns 73,5 milioane de dolari
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Faimosul restaurant de sandvici 
Subway a fost fondat în 1965, de 
către tânărul de 17 ani DeLuca, când 
a împrumutat 1.000 de dolari de la 
prietenul de familie, Dr. Peter Buck.

Asta după ce Buck a sugerat 
ideea de a-l ajuta pe DeLuca să facă 
bani pentru facultate pentru a studia 
medicina. Fred avea doar 17 ani când a 
decis să fie antreprenor, planul său era 
să înceapă o „aventură fast-food care 
a oferit o notă de plată sănătoasă, mai puțin îngrășătoare". La reclama radio pe care 
o aveau a promovat numele „Pete’s Submarines”, care suna ca „Pizza Marines”, deci 
au schimbat numele în „Petețs Subway”. În cele din urmă, în 1968, a fost scurtat la 
pur și simplu Subway” așa cum este cunoscut astăzi. 

Primul magazin s-a deschis pe 28 august 1965 într-o locație mediocră din orașul 
Bridgeport, Connecticut. Primul an de afaceri a fost o experiență de învățare și o 
provocare. Un an mai târziu și-au deschis a doua locație, realizând că vizibilitatea și 
marketingul au fost factori cheie ai succesului. DeLuca credea că cea mai mare

greșeală pe care a făcut-o a fost locul în care și-a înființat primul magazin, 
deoarece era o „locație neplăcută”.

A treia filială se afla într-o locație foarte vizibilă și acea locație este și astăzi acolo.
În 1978, al 100-lea magazin al Subway a fost deschis și a atins pragul celor 1.000 

de magazine în 1987. Creșterea explozivă a continuat cu Subway deschiderea a 1.100 
de unități numai în 1993. Comparativ cu  McDonald'sȘ a deschis 800 în același an.

În aprilie 2018, compania numără 43.700 de locații francizate în întreaga lume, 
produce vânzări de 9,05 miliarde USD în fiecare an. În 2007, revista Forbes l-a numit 
pe DeLuca numărul 242 dintre cei mai bogați 400 de americani cu o avere netă de 1,5 

Cele mai bune cazuri de start-up-uri (povești de 
succes)
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miliarde de dolari. Astăzi, Subway este unul dintre cei mai populari lanțuri de vânzări 
de alimente.

DeLuca și co-fondatorul său Peter Buck s-au asociat și pentru a crea mărci 
de franciză într-un efort de a ajuta alți antreprenori să-și reproducă succesul în 
industria  francizelor.

Mark Zuckerberg a creat software-ul care va deveni în cele din urmă cel mai 
popular site de socializareȘ  Facebook. Pe 4 februarie 2004 l-a lansat din camera lui 
de la Harvard. O inspirație anterioară pentru Facebook poate să fi venit de la Phillips 
Exeter Academy, școala pregătitoare care a absolvit Zuckerberg în 2002. A publicat 
propriul directoriu al studenților, „The Photo Address Book”, pe care studenții l-au 
redenumit „Facebook”.

Odată ajuns la facultate, Facebook-ul lui Zuckerberg a început ca doar un 
„lucru de la Harvard” până când Zuckerberg a decis să îl răspândească în alte școli, 
solicitând ajutorul colegului de cameră Dustin Moskovitz. Zuckerberg, Moskovitz și 
câțiva prieteni s-au mutat la Palo Alto, California, în Silicon Valley, unde au închiriat 
o casă mică care a servit drept birou.
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În timp ce cei mai mulți tineri 
antreprenori de succes își câștigă 
banii construind site-uri web 
populare, Fraser Doherty și-a 
construit imperiul folosind un 
mod mai tradițional. Și-a început 
o carieră incredibilă în afaceri la 
vârsta de doar paisprezece ani. 
După ce a fost învățat cum să facă dulceață în bucătăria bunicii sale din Scoția, a venit 
cu un mod de a face dulceață 100% din fructe. La șaisprezece ani, a părăsit școala 
pentru a lucra la afacerea sa cu dulceață și i-a prezentat brandul său, SuperJam, lui 
Waitrose și a devenit cel mai tânăr furnizor vreodată al unui supermarket important.

SuperJam a devenit de atunci o companie care a vândut multe milioane de 
borcane prin mii de supermarketuri din întreaga lume. Pe lângă faptul că este o 

În timpul verii, Zuckerberg l-a întâlnit pe Peter Thiel, care a investit în companie. 
Ei au luat primul lor birou la mijlocul anului 2004. Potrivit lui Zuckerberg, grupul 
plănuia să se întoarcă la Harvard, dar în cele din urmă a decis să rămână în California.

Revista Vanity Fair l-a numit pe Zuckerberg numărul 1 în topul Top 100 din 2010 
„cei mai influenți oameni ai erei informaționale”. Zuckerberg s-a clasat pe locul 23 în 
lista Vanity Fair 100 în 2009. În 2010, Zuckerberg a fost ales pe locul 16 în  Sondajul 
anual realizat de Statesman asupra celor mai influente 50 de persoane din lume.

Zuckerberg a răspuns la întrebări în timpul unei sesiuni live de întrebări și 
răspunsuri la sediul companiei în Menlo Park pe 11 decembrie 2014. Fondatorul 
și CEO-ul a explicat că nu crede că Facebook este o pierdere de timp, pentru că 
facilitează  implicarea socială și participarea la o sesiune publică a fost astfel încât 
să poată „învăța cum să servească  mai bine comunitatea”.

Zuckerberg primește un salariu de un dolar ca CEO al Facebook. În iunie 2016, 
Business Insider l-a numit pe Zuckerberg unul dintre „Top 10 vizionari de afaceri care 
creează valoare pentru lume” alături de Elon Musk și Sal Khan, datorită faptului că 
el și soția sa „s-au angajat să dea 99% din averea lor – care este estimată la 55,0 
miliarde de dolari”.
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reclamă de succes, afacerea a investit în 
proiecte caritabile de succes - rularea a 
sute de ceaiuri gratuite pentru bătrâni 
și înființarea a sute de comunități cu 
proiecte apicole.

Fraser a fost lăudat de către prim-
ministrul de la Downing Street, de către 
ASR Prințul Charles și a primit recent o 
medalie (MBE) „pentru servicii pentru 
afaceri” de către Regina. El și-a împărtășit 
povestea incredibilă la peste 500 de 
conferințe în 27 de țări din întreaga lume, 

precum și în cărțile sale cele mai vândute. SuperBusiness – publicat în Marea Britanie, 
SUA, Australia, Coreea și Japonia, 48 Hour Startup – publicat în Marea Britanie, SUA, 
Țările de Jos și Coreea și The SuperJam Cookbook.

SuperJam vinde aproximativ 500.000 de borcane pe an, care are în prezent 
aproximativ 10% a pieței de gem din Marea Britanie.

În 2009, sursele au raportat că participația de 100% a lui Doherty la companie a 
făcut valoare de 1-2 milioane de dolari, fără datorii. În acel an, dulceața lui a crescut 
cu 60% în vânzări comparativ cu 2007, dându-i în buzunar 1,2 milioane de dolari pe 
net. APe lângă venituri, Fraser Doherty a câștigat și premii notabile, Întreprinzător 
Young Brit Award (2004), Young Entrepreneur of The Year (2007), Glenfiddich Spirit 
of Scotland Award (2008), Nectar Business Entrepreneur of The Year (2009), Top 10 
în „Times Young Power List” (2011), membru al Imperiului Britanic (2014), Start-ups 
Young Antreprenorul anului (2014), Scottish SME Business Awards (finalist) (2017).
Entrepreneur of The Year (2014), Scottish SME Business Awards (Finalist) (2017).

În 2011, la vârsta de 16 ani, Boyan Slat a dat peste mai mult plastic decât pește 
în timp ce se scufunda în Grecia. El a decis să dedice un proiect de liceu pentru o 
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investigație mai profundă în  poluarea oceanelor cu plastic și de ce a fost considerat 
imposibil de curățat. El mai târziu a venit cu ideea de a construi un sistem pasiv, 
folosind curenții oceanici în circulație în avantajul său, pe care l-a prezentat la o 
conferință TEDx la Delft în 2012.

Slat și-a întrerupt studiile de inginerie aerospațială la TU Delft, pentru a-și dedica 
timpul să-și dezvolte ideea. În 2013, Slat a fondat entitatea non-profit The Ocean 
CleanUp, al cărui director este acum. la scurt timp după, discuția lui la TEDx a devenit 
virală după ce a fost distribuită pe mai multe site-uri de știri.

Misiunea grupului este de a dezvolta tehnologii avansate pentru a scăpa oceanele 
lumii de plastic. A strâns 2,2 milioane USD printr-o campanie de finanțare publică 
cu ajutorul a 38.000 de donatori din 160 de țări. În iunie 2014, Ocean CleanUp a 
publicat un Studiu de fezabilitate de 528 de pagini despre potențialul proiectului. 
Oceanografii Kim Martini și Miriam Goldstein au declarat conceptul infezabil într-o 
critică tehnică a studiu de fezabilitate pe site-ul web Deep Sea News, care a fost 
citat de alte publicații, inclusiv Popular Science și The Guardian. The Guardian a 
raportat că din martie 2016, Ocean CleanUp a continuat să testeze și să perfecționeze 
conceptul.

De când a început Ocean CleanUp, organizația a strâns 31,5 milioane de dolari 
donații de la antreprenori din Europa și din Silicon Valley, inclusiv Marc Benioff, CEO 
al Salesforce.
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Prima misiune și a doua misiune au descoperit defecțiuni ale sistemului, dar a 
treia misiune din 2019 a arătat că poate colecta plastic.

În noiembrie 2014, Slat a primit premiul Champions of the Earth al Programul 
Națiunilor Unite pentru Mediu. SM Regele Harald al Norvegiei ia acordat lui Slat 
Premiul Young Entrepreneur în 2015. Forbes a inclus Slat în lista lor din 2016 „30 
sub 30” în 2016. În februarie 2017, Reader's Digest a desemnat Slat European of 
the Year și revista olandeză Elsevier i-a acordat premiul Nederlander van het Jaar 
2017 (olandez al anului 2017). În 2018, Slat a primit distincția de Artă Internațională 
Leonardo da Vinci și premiul Euronews „Antreprenorul european al anului”.United 
Nations Environment Programme. HM King Harald of Norway awarded Slat the Young 
Entrepreneur Award in 2015. Forbes included Slat in their 2016 "30 under 30" list in 
2016.  In February 2017, Reader's Digest appointed Slat European of the Year, and the 
Dutch magazine Elsevier awarded him Nederlander van het Jaar 2017 (Dutchman of 
the Year 2017). In 2018, Slat was awarded the Leonardo da Vinci International Art 
Award and Euronews award "European Entrepreneur of the Year".

Lansarea propriei afaceri este o 
realizare, mai ales dacă se întâmplă 
înainte de a termina grădinița. În 2010, 
Cory Nieves, cunoscut și sub numele de 
„Mr. Cory”, la vârsta de șase ani, i-a spus 
mamei sale, Lisa, ca s-a săturat să ia 
autobuzul la școală și a vrut să-și cumpere 
o mașină. El a creat ideea de a vinde 
cacao fierbinte pentru a strânge fonduri 
în orașul său local, Englewood, New Jersey.

După ce și-a dat seama de dedicarea 
pentru noua lui afacere, Lisa l-a încurajat 
să continue să vândă cacao fierbinte 
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pentru a economisi bani pentru facultate. 
Nu numai că domnul Cory a continuat, dar 
a început să vândă limonadă și prăjituri 
pentru a extinde opțiunile pentru clienții 
săi fideli. Domnul Cory și Lisa au petrecut 
luni de zile învățând cum să coace, testând 
rețete originale de prăjituri.fÎntr-o zi, au 
testat o prăjitură și au avut prăjitura perfectă 
cu ciocolată, care era complet naturală și 
făcută din ingrediente de înaltă calitate. De 
la lansarea prăjiturii cu ciocolată, domnul Cory și-a extins gama pentru a include mai 
multe arome naturale pentru clienții săi atenți la sănătate: Dublu intunecat, Stafide 
de fulgi de ovăz și Zahăr, cu multe altele care urmează!Prin prăjiturile sale, domnul 
Cory a reușit să lucreze cu unele companii de top ai națiunii, inclusiv, dar fără a se 
limita la: Aetna, Barney's, Bloomingdales, Citibank, J. Crew, Macy's, Mercedes-Benz, 
Pottery Barn, Ralph Lauren, TOMS, Viacom, Whole Foods, Williams-Sonoma și acum 
partenerul lor, domnul Marcus Lemonis!Pe lângă aceasta lucrul cu organizații non-
profit, precum Bergen's Promise din Rochelle Park, New Jersey și Societatea de Ajutor 
pentru Copii din New York.

Utilizat pe milioane de site-
uri din întreaga lume, WordPress 
este acum cel mai popular auto-
găzduit din lume instrument de 
blogging. De-a lungul anilor, sute 
de oameni din întreaga lume au 
colaborat la dezvoltarea acestui 
minunat software gratuit și open 
source într-un conținut cu drepturi 
depline Sistem de management 
care excelează nu numai în lumea 
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blogging-ului, ci și ca sistem capabil să alimenteze tot felul de întreprinderi – de la 
site-uri cu doar câteva pagini la site-uri media uriașe și de comerț electronic cu mii de 
paginiÎn ianuarie 2003, Matt Mullenweg, un boboc universitar de 19 ani care folosea 
software-ul de blogging b2 pentru a posta fotografiile pe care le făcea într-o excursie 
la Washington D.C., a scris pe blogul său că ar fi dispus să creeze o furcă a proiectului, 
care, împreună cu un Mike Little (care acum conduce o companie de dezvoltare web 
numită Zed1), este exact ceea ce a făcut.with a guy named Mike Little (who now runs a 

web development company named Zed1), is exactly what he did.
Mullenweg și Little au lansat prima versiune de WordPress în mai 2003.
Alții s-au alăturat curând lui Mullenweg și Little. În aprilie 2004, împreună cu un 

coleg dezvoltator Dougal Campbell, echipa WordPress de atunci a lansat un hub pentru 
notificarea căutării pe blog motoare de postări/actualizări noi pe blog, denumite Ping-
O-Matic. Luna următoare, Principalul concurent al WordPress, numit Movable Type, a 
anunțat o schimbare radicală la structura lor de prețuri, adăugând astfel combustibil 
semnificativ focului WordPress, influentand astfel mii de clienți.

Versiunea 1.5 a WordPress, lansată în februarie 2005, a primit peste 900.000 de 
descărcări.

În martie 2007, Mullenweg a fost desemnat pe locul 16 dintre cei mai importanți 50 
de oameni din web de PC World, cel mai tânăr de pe listă. Decembrie 2011, Mullenweg a 
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fost listat în Forbes 30 Under 30 pentru Social/Mobile pentru impactul pe care l-a avut 
asupra lumii blogging-ului prin sursă deschisă. În mai 2012, Mullenweg a fost inclus în 
Forbes cei mai influenți investitori Angel de pe AngelList. În decembrie 2012, Mullenweg 
a fost listat în 2012 Forbes 30 Under 30 în Media. liWordPress alimentează acum peste 
17% din primele milioane de site-uri, care conform All Things D, echivalează cu peste 
70 de milioane de site-uri. Cu peste 13000 de plugin-uri, WordPress este deja mai mult 
decât un simplu CMS de bază - este un sistem capabil să alimenteze o gamă largă de 
proiecte diferite

Cel mai bun mod în care a fost descris viitorul WordPress a fost chiar Matt 
Mullenweg: „Văd viitorul WordPress ca un sistem de operare web”.

Fondată în 2008, Maya's Ideas este un brand de modă lentă premiat care creează 
durabil, lucrat artizanal, accesorii și îmbrăcăminte din material organic, reciclat, și 
materiale vintage. Fondator premiat și CEO al mărcii de modă ecologică Maya’s Ideas, 
de 3 ori TED Speaker, artist, activist global, animator, realizator de film, antreprenorul 
social, programatorul și autoarea Simon & Schuster Maya Penn a fondat brandul la 
doar 8 ani dintr-o pasiune pentru artă și design și din dorința de a aborda impactul 
negativ pe care industria modei îl are asupra mediului.
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Povestea Mayei a început cu 
o bucată umilă de material pe 
care a găsit-o întinsă prin casă. 
Ea a transformat acel mic rest 
într-o bentiță cu imprimeu zebră, 
împodobită cu un fluture. Ea a 
numit-o „Zebră zboara." Acest 
experiment a condus la mai multe 
accesorii lucrate manual și, în 
curând, a fost oprită pe stradă de 
admiratori care voiau să știe de 
unde le cumpăra. Atunci și-a dat 
seama ca a dat peste ceva mare.

Comentariile străine au pus o 
idee îndrăzneață în capul Mayei, 
iar la vârsta de opt ani, ea a decis 
să lanseze o companie de modă. 
Ani mai târziu, Maya’s Ideas este 
înfloritoare și ea a rămas fidelă 
misiunii sale: toate articolele pe 
care le face sunt ecologice. Acum, 
Maya și modelele ei ecologice 
au fost prezentate în Forbes, 
NYLON, Marie Claire, Business 
Insider, Grist, Sustainable Living 
Guide, Wired, TIME, O Magazine 
și multe altele. Maya’s Ideas este 
mereu în experimentare și este 
la vârful sustenabilității, folosind 
practici inovative și sustenabile și 
tehnologii precum fabricarea bio.
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„Sebastian Creates a Sock Company” este povestea Are You Kidding, companie 
fondată de antreprenorul Sebastian Martinez când avea doar cinci ani, cu ajutorul 
familiei sale. Cunoscut sub numele de „copilul șosetelor” la grădiniță, Sebastian 
întotdeauna a iubit și a purtat șosete ciudate. Bunica lui lucra cu amănuntul și i-a 
adus șosete când a fost în vizită. Până la vârsta de cinci ani, avea peste 100 de 
perechi șosete colorate, înalte. Dragostea lui pentru desenele lor ciudate a stârnit o 
întrebare în mamă Rachel Martinez: „Ți-ar plăcea să-ți creezi propriile șosete?” Ea își 
amintește de data exacta: 25 iunie 2013.

În mai 2014, Glumești? a devenit o adevărată companie, iar Sebastian, la șase 
ani, a ocupat locul ca CEO, în timp ce mama lui a condus ca președinte și fratele său 
Brandon Martinez, director de vânzări. Cu doar o lună înainte, a sosit primul colet 
de șosete. Cutiile au umplut casa lui Martinez și s-au revărsat și în casele altor rude. 
Erau gata să vândă!

Astăzi, ei a construit o afacere inspiratoare care nu a vândut doar zeci de mii 
de șosete, dar și parteneri cu organizații nonprofit, cum ar fi Live Like Fundația 
Bella, SLAM ALS, Autism Speaks, Fundația Breanna Vergara și Societatea Americană 
de Cancer — pentru a proiecta și a vinde șosete specifice, care să susțină fiecare 
misiunea organizației.
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Cum să începeți 
afacerea (pas cu pas)
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Oamenii pun adesea întrebări cum sa faci o listă de pași pe care o pot folosi 
pentru a-și începe propria afaceri. Cu toate acestea, există lucruri pe care fiecare 
companie trebuie să le facă pentru a nu cădea. Așadar, iată cei nouă pași cheie pe 
care trebuie să-i faci pentru a-ți începe propria afacere. Nu uitați, fiți flexibili. Fiecare 
afacere este unică și poate va fi necesar să perfecționați aceasta listă pe măsură ce 
mergeți.

A fi propriul tău șef este minunat de interesant, dar toată lumea o poate face. 
Oricine luând în considerare începerea unei afaceri trebuie mai întâi să se gândească 
dacă este potrivit pentru aceasta, personal si profesional.

Nu există răspunsuri corecte sau greșite la aceste întrebări. Această autoevaluare 
este conceputa pentru a vă ajuta să vă gândiți la aspectele critice ale personalului 
și afacerii dvs, disponibilitatea de a lucra pe cont propriu. Vă va ajuta: să vă evaluați 
motivele și calificările pentru intrarea în afaceri; stabiliți obiective personale și de 
afaceri; luați în considerare dacă acum este timpul corect pentru a începe o afacere; 
dacă aveți libertatea, flexibilitatea și resursele pentru a începe afaceri.

1. Efectuați evaluarea personală.
2. Rafinați-vă ideea.
3. Scrieți un plan de afaceri.
4. Evaluează-ți finanțele.
5. Stabiliți-vă structura juridică a afacerii.
6. Înregistrați-vă la guvern și IRS.
7. Construiește-ți echipa.
8. Promoveaza-te și fă reclamă.
9. Dezvoltă-ți afacerea.

Efectuați o evaluare personală

„Cunoaște-te pe tine însuți și lucrează într-un loc de muncă care ține cont 
de punctele tale forte. Aceasta cunoaștere te va face mai fericit.”
– Sabrina Parsons
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Se recomandă să aduceți o versiune completată a acestei autoevaluări la 
prima sesiune de consiliere. Acesta va oferi un profil al dvs. și disponibilitatea 
de a începe o afacere. Pentru a vă autoevalua, întrebați-vă următoarele 
întrebări și răspunsuri cât mai sincer și cât mai detaliat posibil.

SUGESTIE

AUTOEVALUAREA: Ești gata să fii în afaceri?

• De ce vreau să încep o afacere? SAU De ce sunt în afaceri?

• Mai exact, ce fel de afacere vreau să încep (sau sunt în)?

• De ce cred că pot face ca acest tip de afaceri să funcționeze?
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• De ce cred că acest tip de afacere este sustenabil?

• Ce educație, abilități sau experiență am în această industrie?

• Care este scopul meu adevărat și/sau scopul pe care sper să-l ating cu această 
afacere?

• Care este obiectivul financiar pe care încerc să-l ating?
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• Dacă voi avea nevoie de finanțare, am resursele și solvabilitatea necesara pentru 
a fi eligibil? [Scor mare de credit plus active, garanții și istoric financiar bun.]

• Care sunt punctele mele forte?

Care este sănătatea și rezistența mea fizică, mentală și emoțională?

• Care sunt punctele mele slabe?
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 Ce cunoștințe și abilități am pentru a începe și a controla operațiunile de zi cu 
zi ale unei afaceri?

• Cunosc și înțeleg tehnologia necesară pentru a fi competitiv în această afacere?

Am o bună judecată în oameni și idei?

• Ce sacrificii și riscuri sunt dispus să îmi asum pentru a avea succes?
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• De ce îmi va trebui să echilibrez viața personală și cerințele de afaceri?

„Ce trebuie să fac și ce este mai întâi?” - Aceasta este întrebarea cel mai des 
pusă de oameni care se gândesc să înceapă o afacere. Există o succesiune logică de 
acțiuni și un proces pentru demararea unei afaceri. După cum a fost enumerat mai 
sus, am creat „Pași pentru a începe o afacere”:

SELECTAȚI O IDEE DE AFACERI

Pasul #1 este să decideți ce tip de afacere doriți să începeți. Mulți oameni 
aleg să înceapă o afacere în jurul unui lucru pe care îl cunosc și de care sunt 
pasionați. Prima întrebare pe care fiecare potențial proprietar de afaceri trebuie 
să o pună despre  idee de produs sau serviciu: „Ce problemă rezolvă sau ce nevoie 
satisface?” Acolo sunt multe motive pentru care consumatorii iau decizii de 
cumpărare, dar 
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principalul este nevoie. Cercetarea de piață vă va ajuta să răspundeți la această 

întrebare.În timpul fazei de creare a ideei, trebuie să rezolvi detaliile majore. Dacă 

ideea nu este ceva, de care ești pasionat sau dacă nu există o piață pentru creația 

ta, asta ar putea fi timpul să facem brainstorming asupra altor idei.

Cercetare de piață și fezabilitate

Cercetarea de piata este prima și cea mai importantă sarcina pe care trebuie sa 
o indepliniti înainte de a vă începe afacerea, pentru a determina dacă ideea dvs. 
este fezabilă. Cercetare de piata este strângerea de fapte și cifre pentru a lua o 
decizie informată cu privire la piață, despre perspectivele de succes și direcția 
pe care afacerea va lua – atât la început, cât și periodic, pe măsură ce continuați 
călătorie de afacere.

Faceți o căutare rapidă a companiilor existente în industria aleasă de dvs. 
Invata ce liderii actuali fac și descoperă cum poți să o faci mai bine. Daca tu crezi 
ca afacerea poate livra ceva ce alte companii nu fac (sau să livreze acelasi lucru, 
dar mai rapid și mai ieftin), aveți o idee solidă și sunteți gata să creați un plan de 
afaceri.

Testează-ți ideea de afaceri
După ce dezvoltați ceea ce pare a fi o idee de afaceri puternică, veți dori să  

cercetați și sa vedeți ce cred clienții reali. O mare parte din etapa de cercetare 
a pieței implică obținerea de informații despre cine sunt clienții tăi și ce își 
doresc aceștia sau de ce au nevoie. Puteți utiliza o combinație de focus grupuri, 
sondaje online și campanii de telefonare cu scopul de evaluare a 
cumpărătorilor dvs. De asemenea, puteți rula reclame sau conținut online și puteți 
vedea care este nivelul lor de implicare.

Pe lângă faptul că vorbim direct cu clienții, este, de asemenea, vital să 
înțelegem tendintele industriei, date economice și statistici de piață – și cum ar 
putea toate aceste informații aduce impact asupra ideii dvs. de afaceri. Toate 
constatările din cercetarea de piață vor fi:  o parte esențială a planului dvs. de 
afaceri.

„Cu cât știi mai multe despre industria ta, cu atât mai mult avantaj și 
protecție vei avea.”
– Tim Berry
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Odată ce ai ideea ta, trebuie să te întrebi câteva întrebări importante: Care este 
scopul afacerii tale? Cui vinzi? Care sunt obiectivele tale finale? Cum îți vei finanța 
costurile de pornire? Aceste întrebări pot aduce răspunsuri într-un plan de afaceri 
bine scris.

Acestea sunt cele 8 întrebări principale la care veți dori să răspundeți pentru ca 
sa parcurgeți prin procesul de creare a planului de afaceri:

Un plan de afaceri vă ajută să aflați unde se îndreaptă compania dvs., cum să 
depășiți potențialele dificultăți și de ce aveți nevoie pentru a o susține.

SCRIEȚI UN PLAN DE AFACERI

1. Ce face afacerea ta?
2. Pentru cine este afacerea ta?
3. Cine sunt concurenții tăi?
4. Care este propunerea ta de valoare unică?
5. Cum te vor găsi clienții tăi?
6. De ce resurse vei avea nevoie?
7. Cum va face afacerea ta bani?
8. Cât timp îți va lua să faci profit?
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Începerea oricărei afaceri are un preț, va trebui, de asemenea, să înveți cum 
să finanțezi o afacere. La un moment dat, veți avea nevoie de finanțare pentru a 
face față fie numerarului pe termen scurt, provocări de flux sau pentru a finanța 
creșterea afacerii dvs. Deși există unele afaceri care sunt complet declanșate de 
profituri, aceasta nu este norma. Majoritatea proprietarilor de afaceri trebuie să 
obțină împrumuturi de afaceri sau alte finanțări alternative externe precum: Angel 
Investors, Venture Capital Firms sau Crowdfunding.

Având în vedere acest lucru, ați putea alege să vă finanțați afacerea în orice 
varietate de moduri. S-ar putea să vă adresați prietenilor și familiei, să urmăriți 
finanțarea prin datorii sub formă a unui împrumut de afaceri sau chiar sa lucrați cu 
un investitor. Luați în considerare acest subiect pe care îl vom descrie mai mult în 
subiectele viitoare.

Una dintre multele decizii importante pe care trebuie să le iei este ce structură 
juridică  ar trebui să alegeți pentru afacerea dvs.

Opțiunile dvs. pentru entitate juridică sunt proprietate individuală, parteneriat, 
corporație sau SRL. Structura pe care o alegeți va depinde de tipul de afacere pe care 
o conduceți.Factorii majori de luat în considerare includ:

EVALUAȚI-VĂ FINANȚELE

DETERMINAȚI STRUCTURA LEGALĂ DE AFACERI

▸ Potențialele riscuri și datorii ale afacerii dvs
▸ Impozite pe venit
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This is the most basic form of business structure, in which you alone own the 
company and are responsible for any liabilities associated with it. If you plan to 
operate a service business and won’t be taking on fixed assets or hiring any 
employees, a sole proprietorship might be the perfect structure for you.

Oferind protecțiile de răspundere ale unei corporații împreună cu flexibilitatea și 
simplitatea fiscală a unei întreprinderi individuale sau a unui parteneriat, societatea 
cu răspundere limitată (LLC) este o structură de afaceri „cel mai bun din ambele 
lumi”, care a crescut semnificativ în popularitate în ultimii ani.

O corporație este o structură de afaceri mai complexă, de obicei rezervată pentru 
mai mari companii sau cei din industrii cu răspundere deosebită care caută ceva în 
plus la izolatie. Dacă vă așteptați ca afacerea dvs. să preia o mulțime de angajați, 
sar merita acum înființarea unei corporații. O corporație C este, de asemenea, cea 
mai bună structura de afaceri pentru strângerea de bani de la investitori.that will 
have long-term impacts on how you do business, so you’ll want to do your research 
and make sure that you fully understand the implications of whatever structure you 

Această structură definește o singură 
afacere în care două sau mai multe persoane 
sunt proprietari. Există câteva structuri 
diferite de parteneriat pentru întreprinderi 
mici din care puteți alege, inclusiv un 
parteneriat general, un parteneriat în 
comandită sau o asociere. Majoritatea 
avocaților nu vor recomanda parteneriatele 
ca structură de afaceri deoarece, la fel ca 
întreprinderile individuale, nu oferă multă 
protecție împotriva răspunderii.

Proprietate unică

Societate cu răspundere limitată (LLC)

Corporație

Parteneriat

▸ Nevoi de investiții
▸ Formalitatile și cheltuielile implicate în stabilirea structurii afacerii
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Multe companii noi necesită să obțină o licență de afaceri sau un permis înainte 
de a începe să funcționeze. În unele comunități, există o licență de afaceri generică 
pentru orice tip de afacere.

În alte domenii, anumite afaceri foarte reglementate, cum ar fi centrele de îngrijire 
a copiilor și companiile de servicii alimentare, trebuie să solicite tipuri speciale de 
licențe de afaceri sau permise. Prin urmare, veți dori să vă asigurați că verificați 
reglementările pentru industria dvs, statul și municipalitatea pentru a vă asigura că 
obțineți toate licențele sau permisele necesare pentru a începe legal afacerea.

După ce v-ați decis asupra structurii juridice a companiei dvs., următorul pas 
discutat în ghidul nostru „cum să începeți o afacere” este înregistrarea afacerii dvs. 
Așa cum am menționat mai sus, sa aveti grija de la început de aceste obligații legale, 
aceasta vă va salva de la o bătaie mai mare pe termen lung. Pentru a deveni o 
entitate de afacere recunoscută oficial, trebuie să vă înregistrați la guvern.

Obțineți o licență de afaceri

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI AFACEREA ȘI IRS.

choose.

Decizia asupra selectarii structurii juridice poate fi foarte complicată. Prin 
urmare, este recomandat să vă consultați cu un profesionist fiscal înainte de 
a decide care structură este cea mai bună pentru dvs. și afacere.

NOTĂ IMPORTANTĂ:



82

Va trebui să începeți să luați măsuri cu 
privire la finanțele afacerii dvs. pentru ca 
în final să funcționeze. Acestea fiind spuse, 
una dintre primele sarcini importante este 
să alegeți și să deschideți un cont bancar de 
afaceri. De fapt, când vine vorba de oricare 
lista de verificare cu privire la modul de a 
începe o afacere, acesta este unul dintre cei 
mai importanți pași nu numai pentru început, 
dar și pentru viitorul creșterii financiare a 
afacerii tale.

Cu excepția cazului în care intenționezi să fii singurul tău angajat, va trebui să 
angajezi o echipă bună pentru a-ți scoate compania. Joe Zawadzki, CEO și fondator al 
MediaMath, a spus că antreprenorii trebuie să ofere elementului „oameni” afacerilor 
lor aceeași atenție pe care o acordă produselor sale.

„Produsul dumneavoastră este construit de oameni”, a spus Zawadski. 
„Identificarea echipei fondatoare, înțelegerea lacunelor care există și [determinarea] 
cum și când le veți aborda ar trebui să fie prioritare. Să-ți dai seama cum va lucra 
echipa împreună... este la fel important. Definirea rolurilor și responsabilităților, 
diviziunea muncii, modul de a oferi feedback sau cum să lucrezi împreună când nu 
toată lumea este în aceeași cameră te va salva mult de la dureri de cap pe parcurs.”

Deschide un cont bancar de afaceri

CONSTRUIȚI-VĂ ECHIPA



83

DE LA IDEE LA AFACERI

Înainte de a începe să vindeți 
produsul sau serviciul, trebuie 
să vă dezvoltați brand-ul și să 
obțineți urmărirea unor oameni 
gata să sară atunci când vă 
deschideți ușile literale sau 
figurative pentru afaceri.

Creați un logo care poate 
ajuta oamenii să vă identifice 
cu ușurință brandul și să fie 

consecvent în utilizarea acestuia pe toate platformele dvs., inclusiv pe site-ul 
companiei. Utilizați rețelele sociale pentru a răspândi vorba despre noua ta afacere, 
poate ca instrument promoțional pentru a oferi cupoane și reduceri pentru urmăritori 
după lansare. Asigurați-vă că păstrați, de asemenea, aceste active digitale la curent 
cu conținut relevant și interesant despre afacerea și industria dvs.

Crearea unui plan de marketing care să depășească lansarea dvs. este esențială 
pentru a construi o clientelă, răspândind în mod continuu vestea despre afacerea 
dvs. Acest proces, mai ales la început, este la fel de important ca oferirea unui 
produs de calitate sau serviciu.

CREȘTE-ȚI AFACEREA
Lansarea și primele vânzări sunt doar începutul sarcinii tale ca antreprenor. 

Pentru a obține profit și pentru a rămâne pe linia de plutire, trebuie să vă 
dezvoltați întotdeauna afacerea. Va necesita timp și efort, dar vei primi de la 
afacerea ta ceea ce ai pus în ea.

Deși aceste sfaturi vă ajută să vă lansați afacerea și să vă pregătiți să creșteți, 
nu există niciodată un plan perfect. Vrei să te asiguri că te pregătești temeinic 
pentru începerea unei afaceri, dar aproape sigur lucrurile vor merge prost. Pentru a 
conduce afacere de succes, trebuie adaptarea la situații în schimbare.

PROMOVATI-VA ȘI FACEȚI PUBLICITATE
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„Fii pregătit să te adaptezi. Există o vorbă în armată care spune „nici un 
plan supraviețuiește primului contact.”, ceea ce înseamnă că poți avea cel 
mai bun plan din lume, dar îndată ce intră în acțiune, lucrurile se schimbă 
și trebuie să fii gata și dispus să te adaptezi și să rezolvi problema rapid. 
Ca antreprenor, valoarea ta constă în rezolvarea problemelor, indiferent 
dacă acesta este legat de produsul sau serviciul tău pentru alte persoane 
sau rezolvarea problemelor din interiorul organizației tale."
- Stephanie Murray, CEO and founder of Fiddlestix Candy Co.

Structura planului 
de afaceri

În ciuda faptului că unul dintre motivele majore ale eșecurilor în afaceri este 
lipsa de planificare, doar menționarea sarcinii de „scriere a unui plan de afaceri” 
îi face pe mulți  antreprenori (existenți) sa se îngrozeasca. Nu există nicio îndoială 
că aceasta necesită timp și angajament pentru cercetare, organizarea informațiilor, 
evaluarea și notarea planul tău de actiuni.

Deci, de ce ar trebui fiecare antreprenor să creeze și să scrie un plan de afaceri?
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Dacă căutați finanțare sau investiție, creditorii și investitorii au 
nevoie de un plan scris. Un plan de afaceri finalizat oferă informațiile 
necesare și comunică ideile tale altora, ca bază a unei propuneri 
financiare. O decizie cu privire la extinderea finanțării sau investiției 
se va baza pe toate informațiile din planul de afaceri, nu doar pe cele 
financiare.

Dar cel mai important motiv ești TU! Nu este suficient să „ai totul 
în cap”, deoarece ideile și gândurile nu sunt un plan. Ceea ce ai în 
capul tău sunt idei și sunt ca norii care se schimbă de la minut la 
minut. Procesul de alcătuire a unui plan de afaceri, inclusiv colectarea 
și analiza informațiilor, organizarea și notarea informațiilor pe care 
le-ați descoperit combinate cu ideile și obiectivele dvs. măsurabile vă 
obligă să vedeți proiectul de afaceri în întregime, inclusiv punctele 
forte și deficiențele sale.

Scrierea planului de afaceri este o simulare virtuală. Înainte de a 
investi o sumă de bani, vă permite să cunoașteți mediul economic, să 
testați scenariile financiare, să identificați și să vă localizați piețele, 
să aflați ce/cum/când/de ce operațiuni și management și multe 
altele. Vă permite să luați în considerare și să vă adaptați nevoilor sau 
oportunităților. Scrierea unui plan de afaceri vă poate reduce riscul și 
vă poate crește șansele de succes!

„Odată lansat, planul dumneavoastră de afaceri scris este un 
instrument de management: oferă repere și repere pe care le puteți 
utiliza pentru a vă măsura succesul; este, de asemenea, un instrument 
pentru a reaminti managementului obiectivele de afaceri, precum și 
pentru a le comunica angajaților, ca mijloc de a menține pe toți să se 
îndrepte în aceeași direcție.

1

2

3

4

69% dintre proprietarii de afaceri care au creat un plan de afaceri au spus că 

acesta este un punct major care contribuie la succesul lor.
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PREZENTARE GENERALĂ A PLANULUI DE AFACERI

Rezumat executiv al planului de afaceri

SECȚIUNEA 1 | INTRODUCERE COMPANIEI

Rezumatul executiv este o privire de ansamblu asupra întregului plan de afaceri 
și ar trebui evidențiați succint cu cele mai importante părți ale planului. O prezentare 
generală de o pagină ar trebui să fie scris după ce planul dvs. de afaceri este finalizat. 
Ar trebui să vă concentrați pe motivul pentru care  afacerea va avea succes. Ar 
trebui să vă rezumați pe scurt răspunsurile detaliate oferite în corpul planului de 
afaceri. Rezumatul unui plan de afaceri este conceput folosit pentru a capta atenția 
cititorului și care pe scurt descrie afacerea, problema pe care o rezolva, publicul țintă 
și cheia informatie financiara.

Prezintă și descrie compania ta. Cum/de ce a fost înființată compania 
dumneavoastră? 

Cit de mult funcționează Compania dvs.? Unde se află compania și care
este forma sa juridica?
Poate doriți să evidențiați următoarele elemente din această secțiune:

• Prezentare generală a afacerii dumneavoastră
• Misiunea și obiectivele dvs. pentru afacere
• Descrierea generală a produsului și/sau serviciului dumneavoastră
• Problema pe care produsul sau serviciul o rezolvă
• Piața țintă
• Statutul proprietății intelectuale (patent, drepturi de autor etc., dacă este

cazul)
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Analiza industriei  

SECȚIUNEA 2 | ANALIZA PIEȚEI/MARKETING ȘI VÂNZĂRI

Creați o imagine a ceea ce se întâmplă în industria dvs. specifică, astfel încât 
să puteți planifica cum să profitați de oportunitățile de pe piață. În mod similar, 
conștientizarea industriei vă va ajuta să determinați dacă proiecțiile dvs. de vânzări 
sunt realiste. De exemplu, este industria suficient de mare pentru a sprijini un alt 
furnizor; cât de repede crește industria dvs (vânzări $, număr de clienți, profituri); 
există unele segmente care cresc mai repede decât alții?

Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:

Strengths

ThreatsOpportunities

Weaknesses

• Mărimea, statutul și tendințele actuale ale industriei (pentru a înțelege
cum să poziționați compania dumneavoastră pentru oportunități de piață și 
pentru a identifica zonele de creștere sau declin)

• Noi produse sau servicii în industrie
• Asociații comerciale care vă sprijină produsul/serviciul (eventual o bună

sursă de informații despre industrie și piață)
• Oportunități și amenințări care afectează industria (și cum veți valorifica

oportunitățile și gestiona amenințările)
• Analiza SWOT (punctele tari, punctele slabe, cum vei depăși acele

slăbiciuni)
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Analiza pietei

Clienți

Furnizați o descriere bună a pieței dvs. (toți cei care ar putea cumpăra produsul 
sau serviciul), apoi grupați-le pe 
piețele primare și secundare. Piața 
dvs. principală este grupul care este 
probabil să cumpere cea mai mare 
cantitate din produsul dvs. sau care 
este probabil să cumpere mai mult din 
produsul dvs. cel mai profitabil. Piața 
secundară include acei clienți care vor 
cumpăra, dar probabil nu la același 

nivel de volum cu ținta dvs. principală. În continuare, ar trebui să estimați cât de mari 
sunt piețele dvs. țintă (număr de clienți potențiali, cât de mult vor cheltui într-un 
anumit an). Apoi, preziceti cât de repede vor crește piețele dvs. țintă. Fiti realist. Chiar 
dacă fiecare client vă iubește produsul, toți au limite în ceea ce privește capacitatea 
lor de a cheltui.

Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:

Este important ca o companie să știe exact pe cine vizează produsele/serviciile, 
unde se află clienții, in care produse/servicii sunt interesați și când/cum/de ce 
vor achiziționa produsul/serviciul. Descrieți clientul dvs. ideal în ceea ce privește 
atributele sau datele demografice (vârsta, gen și venit sau tipul afacerii, dimensiunea 
și locația), astfel încât să abordeze dvs sa aibă sens pentru ei.

Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:

• Dimensiunea și tendințele pieței
• Cuantificați piețele disponibile (număr de clienți potențiali, câti sunt
predispusi să cheltuiască într-un anumit an)
• Rata anuală de creștere estimată a piețelor
• Definiți-vă piețele primare și secundare
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Concurență

Cine este concurentul dvs? Concurenții reprezinta alte companii care furnizează 
produse similare (concurenți direcți) precum și cele care furnizează un produs 
în aceeași categorie generală (concurenți indirecți). De exemplu, un magazin de 
închiriere a filmelor concurează cu alte companii de închiriere video și, de asemenea, 
cu alte companii care oferă alte forme de divertisment, cum ar fi sălile de cinema 
etc.) Cât de multă piață concurenții tăi dețin? Cine deține cea mai mare cotă de piață 
și care sunt punctele lor tari și slăbe? Care este avantajul tău competitiv față de 
concurenți?

Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:

• Concurenți indirecti și direcți? Cine sunt și unde sunt?
• Analiza concurenței (ce fac ei, cum o fac, punctele lor forte și punctele 
slabe, cum ai putea diferenția)
• Cota de piață deținută de concurenți (sau volumul anual de vânzări)

• Descrierea pieței țintă (cine este clientul tău ideal?)
• Zona geografică pentru piața țintă (la nivel național? La nivel global?)
• Problema pe care compania o rezolvă pentru piață (de ce au nevoie?)
• Comportamentul de cumpărare (cât de des, câte produse?)
• Procesul de luare a deciziilor (cât de mult timp, este o decizie de grup?)
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Plan de marketing/vânzări

Planul dvs. de marketing și vânzări trebuie să se concentreze pe caracteristicile 
cheie ale clienților dvs, datele demografice și comportamentul lor de cumpărare și 
atitudinile lor cu privire la produsul dvs. De ce va cumpăra un client de la dvs și nu 
de la un concurent?

Stabiliți obiective realiste de vânzări care să recunoască dimensiunea industriei 
dvs., dimensiunea de piața țintă, cât de puternici pot fi concurenții și capacitatea 
dvs de a produce produsul. Înțelegerea clienților vă va ajuta, de asemenea, să vă 
determinați forța de vânzare şi planurile de distribuţie. Produsul dumneavoastră 
necesită o abordare de vânzare directă? Se vor simți clienții confortabil să facă 
comanda online? Trebuie clienții să vadă produsul inainte de a cumpara? De câte 
contacte vor avea nevoie înainte de a fi de acord să cumpere?

Odată ce vă cunoașteți obiectivele de vânzare, vă puteți planifica strategia de 
comunicare în jurul la câte perspective trebuie să ajungi. Clienții trebuie să fie 
conștienți de compania dvs; și trebuie să-și dorească produsul, să aibă capacitatea 
de a-l cumpăra și să fie mulțumit de achiziția lor, astfel încât să cumpere din nou și, 
de asemenea, să vă răspândească numele altora. Publicitatea dvs. trebuie să includă 
mass-media (cum ar fi reclame tipărite, radio, mail direct, panouri publicitare, 
evenimente, publicitate) care ajung cel mai bine pe piața dvs țintă. Și dvs va trebui să 
difuzați vestea în mod regulat, așa că redactati planul de comunicare pe un calendar, 
cu activități de comunicare regulate pe tot parcursul anului.

Adesea, parteneriatul cu o companie care oferă un produs complementar poate 
deschide ușa unei baze largi de potențiali clienți. (De exemplu, un magazin de metrou 
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Secțiunea dvs. de management și operațiuni trebuie să se concentreze asupra 
modului în care afacerea va fi condusă: Echipa de management, experiența și 
abilitățile pe care le aduc în afaceri precum și modul în care veți administra compania, 
cine va fi responsabil de rularea operațiunii de zi cu zi, precum și pașii și procesele 
necesare pentru a încheia munca afacerii dvs.  Chiar și cei mai buni și mai străluciți 
antreprenori nu pot face totul. Identificați domeniile cheie de lucru care vor asigura 
satisfacția clienților și creșterea companiei și asigurați-vă că personalul își înțelege 
responsabilitățile. Aceasta variază de la modul în care trebuie să se răspundă la 
telefon până la care este politica dumneavoastră de returnare; de la cum ajungem la 
mai mulți clienți, la care este cel mai rentabil nivel de inventar?

Notă: procesele documentate (fișele postului, planul de formare, pașii activității 
etc.) vă vor ajuta să dezvoltați consistența și calitatea în producție, vânzări, livrare și 
deservirea clienților.

• Obiective de marketing și vânzări
• Profilul curent al clientului (dacă este cazul)
• Analiza caracteristicilor/beneficiilor potențialilor clienți (ce caută sau de
ce au nevoie?)
• Potențiali parteneri de echipă (cine sunt, de ce au fost selectați, dacă este
cazul)
• Prețuri: puncte de preț, marje și niveluri de profitabilitate la diferite niveluri
de vânzări
• Planul de vânzări (metode și procese, așteptări de vânzări pentru oamenii
de vânzări, canale de distributie, marje pentru intermediari, servicii pentru
clienți și garanții)
• Publicitate: Anul 1 plan detaliat de comunicare de marketing, inclusiv plan
de implementare; Plan general pentru anul 2-5, buget/costuri de marketing,
ipoteze.

SECȚIUNEA 3 | MANAGEMENT ȘI OPERAȚIUNI

se poate deschide lângă o benzinărie.) Prețul este o parte importantă a mixului dvs. 
de marketing. Estimați vânzările la diferite niveluri de preț. Investigați așteptările c

lienților țintă despre preț în plus față de costurile dvs.
Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:
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Plan de resurse umane

Planul de operațiuni

Cine face parte din echipa ta de conducere? Luați în considerare cunoștințele, 
experiența și lacunele dvs,  și anticipați și planificați cum veți acoperi acele lacune 
și le veți gestiona pe toate funcțiile importante ale afacerii. Pe cine știi care te-ar 
putea ajuta în stadiile incipiente și unde trebuie să includeți asistență specializată, 
cum ar fi: Management financiar — contabil; Consultanță juridică; managementul 
riscului; Site sau facilități — agent imobiliar și/sau organizație locală de dezvoltare 
economică; Marketing și publicitate — consultanți de specialitate (design grafic, 
dezvoltare web, marketing);

Resurse umane — serviciu de personal/consultant; Tehnologie și sisteme 
informatice — Consultant servicii IT. Luați în considerare câți membri ai personalului 
veți angaja și pe care îl veți angaja ce roluri? Câți bani vei cheltui? Care sunt obiectivele 
tale pentru angajare? Estimați costurile și beneficiile angajaților cu normă întreagă, 
cu normă parțială și cu contract. Cum vor fi instruiți noii angajați? Zonele critice 
includ operațiuni, vânzări și finanțe, și fiecare funcție trebuie definită. Cum vor fi 
luate deciziile? Care sint cele mai mari puncte forte? Ce domenii de competențe și 
membri ai echipei trebuie adăugate?

Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:

• Echipa de management
• Structura organizatorică (organigrama)
• Obiectivele de personal (sarcinile postului și programele de lucru de bază 
– acestea pot include
roluri externalizate)
• Consiliu de administrație, consiliul consultativ (dacă este cazul)

• Poate doriți să evidențiați următoarele elemente în această secțiune:
• Noțiuni de bază despre modul în care va fi procesată munca
• Utilizarea subcontractanților pentru activitatea de muncă
• Control de calitate
• Nevoile facilităților ( planul de etaj sunt elemente vizuale utile)
• Nevoile de producție (echipament, flux de lucru)



93

DE LA IDEE LA AFACERI

Într-o narațiune, identificați obiectivele și planurile financiare pentru compania 
dvs. Ce  ai nevoie și cum îl vei obține? Începeți prin a estima costurile lunare, ambele 
fixe si variabile. Acest total vă spune cel puțin în ce trebuie să generați venituri – și 
apoi puteți lucra înapoi și puteți calcula câte produse  trebuie să vindeți, sau câte ore 
de serviciu ar trebui să completați, pentru a se începe cel puțin (venit = cheltuieli).

Următoarele elemente ar trebui incluse în această secțiune:

SECȚIUNEA 4 | FINANȚELE

• Pagina cu Presupuneri - O listă cu explicațiile dvs. pentru numerele din
proiecția financiară.
• rapoarte de 2-5 ani de declarații de profit și pierdere – vor arăta dacă
compania dumneavoastră este proiectată să crească sau se dezvoltă
financiar și conform obiectivelor dvs. vizate.
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Modelul de afaceri Canvas și analize costurilor start-
upului
Modelul de afaceri Canvas este un instrument de planificare strategică folosit de 

manageri pentru a ilustra și dezvolta modelul de afaceri. Șablonul pentru modelul de 
afaceri identifică clar elementele cheie care alcătuiesc o afacere. În plus, simplifică un 
plan de afaceri într-o formă condensată. În acest fel, șablonul pentru modelul de afaceri 
acționează ca un rezumatul executiv al planului de afaceri.

Modelul de afaceri Canvas este un cadru vizual pentru descrierea diferitelor elemente 
despre cum funcționează afacerile. Acesta ilustrează ce face afacerea, pentru cine și 
cu cine,  resursele de care are nevoie pentru a face asta și modul în care banii intră 
și ies din afacere. Poate fi folosit pentru a proiecta noi modele sau pentru a analiza 
modele actuale. Modelul este format din nouă elemente diferite. Această introducere va 
explica în ce ar putea descrie fiecare dintre ei un context artistic și cultural. Un avantaj al 
Business Model Canvas este că nu e o descriere liniară. Acest lucru permite ca efectele 
modificărilor într-o zonă să fie clare, facilitând jocul cu modificările aduse modelelor 
actuale sau potențiale. Poți pune  întrebări precum „ce s-ar întâmpla cu costurile sau 
veniturile dacă introducem noi parteneri sau oferte?’ Acest lucru vă permite să cântăriți 
efectele și riscurile. De asemenea, poate stimula idei noi. „Dacă...?” poate fi cea mai 
puternică întrebare atunci când lucrați cu modelul Canvas.
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BMC nouă elemente

Propunere de valoare

Segmente de clienți 

Pentru multe organizații culturale, un punct 
de plecare natural este propunerea de valoare. 
Această secțiune a cavas-ului ar trebui să 
surprindă ceea ce oferiți oamenilor pe care 
aceștia îl apreciază. Ar putea fi, de asemenea, 
ceva care nu s-ar întâmpla fără tine acolo 
pentru a-l facilita - cum ar fi vitalitatea pe care 
o aduci unei părți a unui oraș sau inovație într-o 
formă de artă. Este posibil să existe mai multe 
elemente în propunerea dvs. de valoare, oferite 
diferitelor segmente de clienți. O continuare 

a Business Model Generation, se concentrează pe această zonă a canvas-ului. Se 
susține că propunerile de valoare bune abordează „durerile” sau problemele 
anumitor clienți și le oferă „câștiguri” prin satisfacerea unei nevoi. Are o potrivire 
bună în practică cu profilul de potențial clienți. Propunerea de valoare are o relație 
cu organizațiile de artă ar putea descrie în mod tradițional sub misiune, viziune și 
ofertă. Diferența cheie este că este privit din punctul de vedere al oamenilor care 
beneficiază mai degrabă decât din punctul tău de vedere propria perspectivă. Dacă 
vă străduiți să vă definiți propunerea de valoare, întrebați-vă „ce”.

Facem diferența și pentru cine?

Ultima parte a acestei întrebări vă duce 
la „Segmentele de clienți”. Cuvântul client 
poate, fără îndoială, să se simtă inconfortabil 
în sectorul artistic și cultural. Poate ajuta să 
gândești că este un termen pentru oamenii 
care obțin ceva din ceea ce faci și îți oferă 
ceva la întoarcere. Acestea pot include 
vizitatorii unei galerii sau participanții la un 
program educațional. Aceasta ar putea fi, de 
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Cum să începeți o afacere.

asemenea, finanțatori care au un interes deosebit pentru acești oameni din cauza 
propriilor misiuni și priorități. Uneori, segmentele de clienți pot fi dependente 
reciproc. De exemplu, finanțatorii care lucrează cu tinerii se vor implica doar dacă 
aveți tineri în publicul dvs. iar tinerii pot participa doar pentru că activitatea este 
subvenționată. Veți observa că am pus finanțatori precum Arts Council England în 
secțiunea Segmente de clienți uneori precum și listarea lor ca Parteneri Cheie. 
Acest lucru este pentru a sublinia faptul că finanțarea prin grant este un schimb. Îți 
oferă bani plus susținere sau aprobare publică și, adesea, advocacy și asistență 
pentru dezvoltare și le oferiți ceva ce prețuiesc precum inovația artistică. Știind ce 
vor ei de la tine și ce poți tu oferi poate fi important pentru a avea relații pe 
termen lung cu astfel de clienți.

Parteneri cheie

Secțiunea Partenerii cheie listează 
acele persoane sau organizații cu care 
trebuie să lucrați pentru a vă desfășura 
activitățile și pentru a vă adresa 
clienților. Aceștia ar putea fi oameni cu 
care lucrați în mod formal sau alianțe 
informale, colaborări, parteneriate sau 
asociații în comun. Ar putea fi și oameni pe care ai putea clasifica ca furnizori. Uneori, 
partenerii cheie vă pot oferi lucruri pe care nu le aveți în cadrul resurselor cheie, 
cum ar fi spații pentru ateliere. Uneori, ei pot efectua Activități cheie pe care dvs nu 
faceți, cum ar fi, să distribuiți cărțile pe care le publicați. Este util să vă gândiți ce rol 
joacă partenerii cheie în fundamentele afacerii dvs., precum și  „valoare adăugată” 
adusă adesea de partenerii. Fiți clar unde le puteți structura în modelul dvs. de 
afaceri și unde acest lucru ar putea aduce riscuri.
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Relatii cu clientii

Activități cheie

Acest aspect descrie tipul de relații 
pe care clienții le doresc sau se așteaptă 
cu tine și tipul de relații pe care vrei să 
le faci cu ei. Acest lucru se referă adesea 
la valorile organizației  tale , precum și 
la modul în care vedeți organizația dvs. 
lucrând în practică. Dacă, de exemplu, 
valorile tale includ colaborarea și 
egalitatea, ai putea dori să stabilești 
relații bazate privind co-crearea, 
ascultarea și contribuția comunității. 
Dacă modelul dvs. necesită o înclinare 

a personalului și o platformă digitală, ați putea încuraja o relație de „autoservire”.cu 
clienții. O întrebare cheie pentru organizațiile culturale este măsura în care diferite 
segmente de clienți pot influența ceea ce faci și cum o faci. Nu există nici un răspuns 
corect sau greșit, dar răspunsul poate varia de la organizație la organizație..

Într-un fel, aceasta este una dintre cele 
mai evidente părți ale canvas-ului. Ce trebuie 
să faceți pentru a vă livra propunerea de 
valoare, pentru a vă dezvolta relațiile cu 
clienții și să aduceți fluxuri de venituri? 
Dacă evaluați un model de afaceri actual și 
o activitate cheie nu se conectează în mod 
special la acele zone pe care este posibil să 
aveți nevoie pentru a vă ajusta modelul. Ce 
face activitatea pentru tine? Dacă nu oferă 
valoare, clienți sau venituri atunci de ce o 

faci? Ce ar putea să-ți lipsească din propunerea ta de valoare? Ați putea să încetați 
să o faceți sau să o faceți diferit într-un mod care oferă valoare sau venit?
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Resurse cheie

Canale

Structura costurilor

Această secțiune descrie ceea ce trebuie să 
aveți și să mențineți pentru a vă livra propunerea 
de valoare, Relații cu clienții și fluxuri de venituri. 
Acestea pot include resurse tangibile precum 
rezerve financiare, clădiri, echipamente și 
oameni, alături de active necorporale precum 
marcă, încredere, date și proprietate intelectuală. 
Dacă există resurse de care ai nevoie într-o lume 
ideală dar nu puteți obține imediat Partenerii 
dvs. cheie pot furniza acestea? Chiar ai nevoie de 
toate lucrurile pe care le ai? enumerați aici sau 
le-ar putea oferi alții?

În această secțiune ar trebui să vă gândiți și 
să rezumați modalitățile prin care veți ajunge 
la  Segmentul dvs de clienți. Din gură în gură, 
publicitatea și rețelele sociale sunt toate canale 
populare. De asemenea, pot exista și alte moduri care 
sunt importante pentru dvs., cum ar fi comunitatea 
sau rețelele de afaceri. Cum veți menține contactul 
cu clienții dacă o relație continuă este importantă, 
așa cum ar  fi cu finanțatori, de exemplu? Merită să 
surprindeți cum veți aborda acest lucru, astfel încât 
să puteți vedea implicații asupra resurselor cheie și 
a costurilor cu personalul.

Deși Business Model Canvas este excelent pentru a ilustra modul în care afacerile 
nu sunt doar despre bani, este vitală să știți cât va costa să vă desfășurați Activitățile 
cheie și dezvoltarea resurselor, parteneriatele și relațiile cu clienții. Ce trebuie să plătiți 
și cât va costa să vă livrați propunerea de valoare prin Resurse  cheie și activități? 
Este o verificare utilă atunci când treceți de la Business Model Canvas la Business 
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Fluxuri de venituri

De asemenea, puteți evalua importanța 
fiecărui element de cost, văzând cum crează  
venituri. Ce activități faci care aduc diferite 
fluxuri de venituri? Venitul de la anumiți 
clienți poate fi demn de remarcat dacă 

reprezintă o proporție semnificativă din venitul total, cum ar fi finanțarea Consiliului 
pentru Arte sau a autorităților locale. Va trebui să acordați o atenție deosebită la ce 
trebuie să faceți pentru a menține acel venit și pentru a evalua cât de sigur este acesta 
în viitor.

Plan pentru a vă asigura că știți cât 
costă financiar fiecare lucru notat și 
ce aduce acesta. Este util să grupați 
tipurile de costuri, astfel încât să puteți 
vedea proporțiile cheltuite pe personal, 
program, strângere de fonduri și alte 

zone comune. Pot exista momente cînd trebuie să fii minim  în Structura Costurilor, 
și altfel atunci când creșterea costurilor aduce la concentrarea pe crearea de valoare 
mai potrivită

Poate merită să vă evaluați din când în când modelului de afaceri pentru a vedea 
cum evoluează. Uneori, segmentele de clienți sau activitățile cheie se schimbă pe 
o perioadă de timp, aproape fără o decizie strategică conștientă. Acesta ar putea fi 
rezultatul schimbărilor în piață sau în personal. Pot exista oportunități de a face mai 
mult din asta sau de a reacționează mai conștient dacă te simți mai puțin pozitiv cu 
privire la implicații. Uneori a da un pas înapoi pentru a te uita la modelul tău poate 
evidentia ceva ce nu ai observat - fie că este amenințare sau oportunitate, putere sau 
slăbiciune. Acest lucru te pune într-o poziție mai bună pentru a răspunde. Vă poate 
ajuta să înțelegeți și să le comunicați mai bine valoarea dvs celor care au nevoie de 
ceea ce oferi sau cu ce poți ajuta. Modelul de afaceri Canvas nu este atat de mult o 
rețetă de prescriptivă pentru succes ca portret al organizației dumneavoastră. Având în 
vedere cum tu s-ar putea să ai controlul asupra acelei imagini te va ajuta să continui 
să proiectezi ceea ce faceți și cum faci.

Concluzie
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PARTENERI CHEIE
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MODELUL DE AFACERI CANVAS

RELATII CU CLIENTII SEGMENTE DE CLIENȚI

FLUXURI DE VENITURI

CANALE
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Sfaturi de la antreprenori de succes

„Dacă poți schimba viața oamenilor, ai o afacere.”

Fondatorul Virgin Group, Richard Branson are mai mult de 400 de 

companii sub aripile lui. Are una dintre cele mai diverse portofolii 

de afaceri din lume cu afaceri de la companii aeriene până la record magazine la 

unele afaceri ambițioase, cum ar fi Space Travel. Conform lui, „Oportunitățile de 

afaceri sunt ca autobuzele; mereu vine altul.” El dorește ca tinerii antreprenori să-și 

păstreze portofoliile de afaceri cât mai diverse posibil și să caute mereu de marile 

oportunități de afaceri.

Un alt antreprenor care deține o gamă largă de companii este 

Mark Cuban. Pe lângă faptul că este un investitor în ABC Shark 

Tank reality show, el este și proprietarul Dallas Mavericks din 

echipa NBA, Landmark Theatre și Magnolia Pictures doar pentru a numi câteva. Într-

un interviu cu CreativeLive, el le-a sfătuit pe antreprenorii în devenire: „Alege ceva 

ce în același timp iubești și în ce ești bun.”                    

„Este nevoie de 20 de ani pentru a construi o reputație și cinci 

minute pentru a o strica. Dacă te gândești la asta, vei face lucrurile 

altfel.”

Richard Branson, Founder of Virgin Group 

Mark Cuban, Investor of ABC’s Shark Tank 

Warren Buffett, CEO al Berkshire Hathaway
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Majoritatea antreprenorilor se îngrozesc de perspectiva de a se 

lupta cu clienți nemulțumiți, dar Bill Gates îi consideră un activ. In 

conformitatea lui Bill Gates: „Clienții tăi cei mai nemulțumiți sunt 

cea mai bună sursă de învățare.” Dacă vreți ca startup-ul să prospere, fiți atenți la ceea 

ce spun clienții nemulțumiți. Ei sunt cea mai bună speranță în a învăța cu sinceritate 

despre defectele produselor și serviciilor dvs., astfel încât să le puteți remedia cu 

ușurință în viitor.

„Aspectul cheie pentru antreprenorii de astăzi este fie să identifice 

oportunități extraordinare sau sa mearga foarte repede și să 

construiască cât mai multe posibile bariere de început, așa cum 

își pot imagina ei.”

Bill Gates, co-fondator Microsoft

Ben Silbermann, CEO al Pinterest

Arianna Huffington este co-fondatoare a celebrelor știri online și 

platforma de publicații Huffington Post, precum și autorul celei 

mai bine vândută carti, „Revoluția somnului”. Ea a devenit recent 

redactor șef al Huffington Post pentru a-și urmări startup-ul visat, Thrive Global. 

Scopul ei este să desfășoare ateliere și traininguri pentru a face această lume fără 

stres. Ea spune tinerilor antreprenori, „Trebuie să crezi cu adevărat în produsul tău 

pentru a face față celor negativi și perseverați.”

Arianna Huffington, Co-founder of Huffington post 
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„Fii nebun și nu căuta prea multe sfaturi cu privire la ceea ce îți 

propui a face."

Michael Dell, Chairman and CEO of Dell technologies

Jack Ma, fondatorul Alibaba Group, are o suită de companii 

specializate în comerț electronic, transferuri de bani online și 

domenii online de cumpărături. Viața sa inițială a fost plină de 

studii academice și eșecuri în carieră. A avut rezultate slabe la matematică la școală 

și a fost respins de Harvard de 10 ori. Povestea nu s-a încheiat aici; a fost respins 

de multe organizații la interviurile de angajare dar nici asta nu era de ajuns pentru 

a-i zdrobi determinarea neclintită. „Nu spune niciodată atitudine moartă” l-a ajutat 

să depășească toate adversitățile și să urce pe scara succesului, care l-a dus de la 

zdrenţe la bogăţii. Sfatul lui pentru startup-urile în devenire: „Nu renunța niciodată! 

Azi e greu mâine, va fi mai rău, dar poimâine va fi soare.”

Deși Jeff Bezos este remarcat drept CEO al Amazon, el are și multe 

alte afaceri sub centura lui, de la aerospațial la ziare. Jeff Bezos 

l-a înlocuit pe Bill Gates pentru a deveni cel mai bogat om din 

lume. Secretul din spatele succesului său este capacitatea lui de a-și menține clienții 

deasupra la orice altceva. Cuvintele sale reflectă, de asemenea, abordarea sa: „Cel mai 

important lucru este să te concentrezi obsesiv asupra clienților. Scopul nostru este 

să fim cea mai centrată companie din lume pe clienți." Dacă tinerii antreprenori se 

concentrează pe sfaturile lui, succesul de asemenea va bate la ușile lor.

Jack Ma, the founder of Alibaba Group

Jeff Bezos, CEO of Amazon
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Cel mai mare inovator și geniu al generației noastre are sfaturi 

foarte bune pentru tinerii antreprenori. Steve Jobs a dat mereu 

atenție la detalii si pune mereu calitatea peste cantitate. El dorește 

ca tinerii antreprenori să-i urmeze exemplul pentru a obține succes. Cuvintele lui 

rezumă genialul când a spus: „Calitatea este mult mai bună decât cantitatea. Un 

home run este mult mai bun decât două dubluri.” În afară de asta, poți învăța și 

multe lecții antreprenoriale de la Steve Jobs care vă pot ajuta să vă aduceți startup-

ul la următorul nivel.

„Întotdeauna am făcut ceva la ce eram puțin pregătit. Cred că asta 

e cum să crești. Când apare acel moment de „Wow, nu sunt cu 

adevărat sigură că pot face asta,” și tu treci prin acele momente, 

asta e când ai o descoperire.”

Steve Jobs, Co-Founder of Apple Inc.

Marissa Ann Mayer, businesswoman and investor,
and co-founder of Lumi Labs. 
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Modalități de a găsi 
investitori sau de a 
obține inanțare 
pentru start-up-ul dvs
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Unele afaceri necesită puțin mai mult decât o schimbare de buzunar pentru a 
începe; alții au nevoie de sute de mii de dolari sau mai mult. Indiferent de cantitatea 
necesară, rețineți că strângerea de bani se vrea a fi un proces dificil. Obstacolele și 
problemele inerente în obținerea de bani, în special de la o instituție de creditare, sunt 
menite să-i filtreze pe cei care nu sunt apți să supraviețuiască.

Altfel spus, dacă un antreprenor nu reușește să strângă suficienți bani pentru 
a-și obține ideile de la sol, atunci el sau ea a arătat o lipsă de ceea ce este necesar 
pentru a conduce o Afacere. Nu este nimic nou în asta. „Este ușor să începi o afacere”, 
spune proprietarul și operator al Procontra P/L, o companie de întreținere a clădirilor 
din Sydney, Australia, „a conduce și a-l finanța este greu.” Bine ați venit în lumea 
întreprinderilor comerciale unde după ce 50 de uși ți-au fost trântite în față trebuie 
să fie următoarea abordată cu curtoazie, optimism și zâmbet.

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care afacerile eșuează este „lovirea 
unui zid financiar” fie înainte de deschidere, fie imediat după aceea, ca urmare a 
uneia sau mai multor contribuții factori precum

Aveți nevoie de o estimare bine cercetată a cât va costa începerea afacerii 
dvs astfel încât să îl puteți potrivi cu realitatea resurselor dvs. disponibile și/sau 
capacitatea dumneavoastră de a obține finanțare convențională. Acest lucru poate 
duce la rafinarea ideii dvs. de făcut inițierea dvs. este posibilă, pe baza situației dvs. 

„Finanțele este arta de a trece moneda din mână în mână până în cele 
din urmă sa dispara.”
-Robert W. Sarnof

▸ O estimare insuficientă a costului real al începerii a ceea ce aveți în vedere; 
descoperind că trebuie să cheltuiți mai mult decât trebuie să îl deschideți 
sau să îl păstrați în mers;
▸ O așteptare nerealistă cu privire la resursele de care ați putea accesa; lipsa 
de granturi și împrumuturile de pornire sunt greu de obținut;
▸ O concepție greșită despre cât de repede vei începe să câștigi bani, adică 
s-ar putea să aveți nevoie de surse de numerar pentru a menține o afacere 
pe linia de plutire până când începe a face bani.
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Câștigarea asupra băncii este una dintre cele mai mari obstacole cu care se 
confruntă o afacere înființată.

Băncile sunt necesare pentru afaceri mici din două motive,
1. sunt un loc sigur pentru a stoca bani,
2. pot fi o sursă de finanțare și alte servicii.

Model de afaceri Canvas + analiza costurilor  de start-up. 

financiare personale.
Trucul pentru a găsi capital, spun unii antreprenori, este obținerea lui de la 

sursa potrivită și în ordinea corectă pe măsură ce o afacere crește și evoluează. 
Aceasta înseamnă că atunci când se caută finanțare, ar trebui explorată fiecare cale 
disponibilă. Învață de la fiecare abordare. De exemplu, dacă un ofițer de credite de 
la o bancă locală vă respinge cererea, întreabă politicos de ce și folosește ceea ce 
se spune pentru a îmbunătăți următoarea încercare. Destul de des nu este atat de 
important ce i se spune unui împrumutător de bani, dar ceea ce împrumutătorul de 
bani vrea să audă este cel mai mult important. În plus, atunci când căutați creditori, 
încercați să găsiți unii specializați în industria sau domeniul specific în care se află 
afacerea propusă. Investitorii sunt de obicei, mai receptivi la industriile și afacerile 
pe care le înțeleg.

Următoarele sunt cele mai comune exemple de unde se pot obține banii. Faceți 
investigații pentru a determina cum poate fi fiecare opțiune din regiunea sau țara 
dvs utilizata la maximizat:

Băncile
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Unele companii împrumută bani antreprenorilor în speranța de a înființa o 
relație de lucru cu ei. Aceasta se numește corporate venturing. Inutil să spun, 
priceperea sau produsul antreprenorului trebuie să fie de folos companiei fiind 
întrebat și să fie susținut de un plan de afaceri solid. Compania căreia îi este 
ideea, poate căuta, de asemenea, un anumit tip de acord de acțiuni (proprietate). 
Asigurați-vă că ideea sau produsul promovat este mai întâi protejat printr-un 
patent sau drepturi de autor.

De asemenea, rețineți că:

Din păcate, cele mai multe bănci se bucură de a împrumuta bani oamenilor și 
afacerilor care nu au nevoie. Acest lucru se datorează faptului că fiecare bancă vrea 
să se asigure că își primește banii înapoi.

Corporate Venturing

• Băncile sunt, prin natura lor, precaute. Prin urmare, cererile de bani trebuie 
să fie susținute de fapte și cifre ferme.
• Băncile caută securitate sub formă de venituri dovedite în numerar sau 
garanții. dacă nu aveți una sau alta, probabil că nu veți primi un împrumut.
• Dacă o bancă nu cooperează sau nu este interesată de nevoile 
dumneavoastră, treceți la încă unul.
• Băncile nu există pentru a ajuta la menținerea afacerilor pe linia de plutire.
• Oamenii conduc bănci. Dacă îi cunoști pe acești oameni, șansele tale de 
succes pot crește.
• Băncile urăsc surprizele. Prin urmare, dacă reușiți să vă asigurați un 
împrumut și nu puteți să efectuați o plată la timp, ar trebui să informați 
banca în avans.
• Băncile fac greșeli. Un studiu din Marea Britanie a descoperit că până la 
20% din extrasul de cont trimis de bănci este inexact. Prin urmare, este 
prudent să verificați regulat extrasele bancare.
• Apropiați-vă întotdeauna de o bancă sau de un bancher după ce ați 
făcut un pic de teme. Aceasta arată că ești în fruntea lucrurilor, ceea ce 
demonstrează integritate și profesionalism.
• Majoritatea băncilor sunt adesea deschise negocierilor când vine vorba de 
ratele dobânzilor. Nu-ți fie frică să tocmești.
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Practica obținerii de fonduri prin cererea publică de mici donații a fost practicată 
de secole. Costul Statuii Libertății, de exemplu, a fost finanțat în mod public de o 
campanie din ziar.

Plătirea viitoarelor campanii militare prin vânzarea de obligațiuni de război 
și scriitori cu colectarea de numerar de la viitorii cumpărători pentru a finanța 
o carte care nu a fost încă tipărită sunt două exemple suplimentare. În zilele 
noastre, peste două duzini de site-uri de crowdfunding exista online. Acestea 
includ, gofundme, kick-starter, indiegogo, crowdrise, patreon, crowdfunder și așa 
mai departe. Schemele de finanțare participativă implică de obicei fie pre-vânzare 
a unui produs (care este similar cu un aranjament „contract de producție”) sau 
vânzarea a unui fel de capital propriu în afacerea care produce produsul. Oricum, 
poate fi extrem de dificil să generezi atenția indivizilor și a grupurilor fără o rețea 
stabilită și/sau o implicare pricepută a mass-media. O buna realatie publica 
sau campania de marketing (și/sau sincronizarea incredibil de bună) pare să fie 
esențială pentru succesul crowdfunding-ului. Nu vă lăsați seduși de poveștile 
care fac crowdfunding-ul sa para ușor. Fără a stabili mai întâi o rețea de afaceri 
vibrantă, crowdfunding-ul poate fi la fel de volubil și îndepărtat ca și câștigarea la 

Crowdfunding
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loterie. Există două principalele forme de crowdfunding: pe bază de recompense și 
pe bază de capital.

Crowdfunding bazat pe recompense Crowdfunding bazat pe acțiuni

Crowdfunding bazat pe recompense 
este o modalitate ieftină pentru 
companii de a testa cererea și de 
a construi în jurul produselor lor. 
Pentru a evita sacrificarea capitalului 
propriu și controlului unei companii, 
antreprenorii își vând adesea produsul 
în avans sau oferă alte recompense 
pentru a atrage oamenii să își 
finanțeze companiile și dezvoltarea 
produsului. Acest proces ia adesea 
forma crowdfunding-ului bazat pe 
recompense atunci când acest schimb 
de recompense și finanțare generează 
o „mulțime” de finanțare. Un exemplu 
excelent de platformă de crowdfunding 
bazată pe recompense este Kickstarter, 
în care companiile desfășoară campanii 
de finanțare totul sau nimic, cu o sumă 
țintă și un termen limită final. Indivizii 
pot contribui cu sume mici de capital 
(în general un minim de 1 USD) pentru 
a susține campania. Din punctul de 
vedere al unui investitor, acest tip de 
platformă nu oferă o ieșire pentru a 
obține randamente ale investițiilor și a 
face bani reali.

Crowdfunding-ul bazat pe acțiuni 
este un animal complet diferit și, 
aici, bani reali pot fi câștigați pentru 
investitori, iar minimele de investiții 
sunt în general mai mari (dar totuși 
mult mai mici decât în VC tipic). 
Investitorii finanțează start-up-uri 
și proiecte în schimbul capitalului 
propriu, mai degrabă decât recompense 
unice. Investitorii individuali angajează 
diverse sume de bani pentru a atinge 
în mod colectiv un obiectiv țintă de 
a finanța o companie în schimbul 
acțiunilor care, sperăm, vor fi convertite 
în acțiuni cotate la bursă în cazul unei 
IPO. Crowdfundingul se încadrează în 
general mai devreme decât finanțarea 
VC în viața unei companii. La fel ca și 
în cazul VC, riscul este substanțial, dar 
există potențial pentru profituri uriașe. 
În același timp, deoarece investiția 
este compusă dintr-o multitudine de 
inventatori, mulțimea difuzează riscul 
peste numeroșii săi constituenți, mai 
degrabă decât să-l concentreze în 
mâinile unor investitori mai puțini și 
mai mari. Există o serie de platforme de 
top de finanțare participativă în acțiuni 
în funcțiune astăzi concentrați-vă pe 
piețe și sectoare diferite.
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Granturi

Guvernul local, de stat și federal 
oferă uneori resurse financiare pentru 
întreprinderile mici dacă și numai dacă 
sunt îndeplinite anumite cerințe. Exemplele 
includ afaceri care angajează persoane cu 
handicap (sau minorități), afaceri situate 
în zone care au nevoie de asistență 
economică, afaceri menite să ajute mediul 
înconjurător sau afaceri concepute pentru 
a reduce problemele locale.

Împrumuturi pentru echipamente

Echipamente scumpe (de exemplu: mașini, vitrine, unelte etc.) pot uneori să fie 
achiziționate cu un împrumut prelungit, cu dobândă scăzută, de la compania care 
produce sau vinde echipamentul. În schimb, antreprenorului i se poate cere să 
vândă sau să facă publicitate produselor companiei în afacerea sa (de obicei prin 
intermediul semnelor profesionale și afișe). Discutați cu furnizorii și producătorii 
pentru mai multe informații.

Familie și prieteni
Antreprenori care pot dovedi (sau au demonstrat) că sunt de încredere - și au 

elaborat un plan de afaceri viabil - pot fi capabili să găsească membri de familie 
sau prieteni care sunt dispuși să scoată banii necesari pentru a începe o afacere. 
Rețineți, totuși, că acești oameni nu ar trebui să fie recompensați cu titluri 
administrative pentru ajutorul lor (care poate crea probleme viitoare). De 
asemenea, de obicei nu este o buna idee de a le cere prietenilor și familiei să-și 
investească economiile vieții într-o afacere (s-ar putea să nu-l ia înapoi). Din 
moment ce a cere bani prietenilor și familiei este cea mai personală dintre rute 
pentru a lua această cale, trebuie să fie planificat cu grijă și gândire.

Ajutor guvernamental

Granturile oferă bani care nu trebuie să fie rambursați. Universități, organizații, 
guverne, asociații comerciale și chiar Uniunea Europeană sunt surse tipice de grant. 
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Șomeri, pensionari, tineri antreprenori, artiști și alte grupuri din afara curentului 
general sunt, de obicei, cele mai eligibile pentru a primi un grant dacă se califică 
– la fel ca oamenii competenți care încearcă să înființeze o afacere într-o zonă
subdezvoltată. În cea mai mare parte, granturile nu implică sume mari de bani -
doar câteva sute sau cel mult câteva mii de dolari – dar pentru o afacere în curs de
dezvoltare așa o sumă mică de numerar poate contribui în mare măsură la reducerea
cheltuielilor. În afară de asta, granturi pot fi, de asemenea, obținute pentru formarea
angajaților, costurile de marketing și asigurări. Nu vă fie rușine să cereți ajutor sub
formă de grant. Doar fii pregatit pentru a completa o mulțime de formulare înainte
și după primirea oricăror bani.

Împrumuturile sunt declarate „soft” atunci 
când nu necesită garanție, rambursarea lor 
este un program lung, iar scadențele acestora 
sunt prelungibile. Acestea fiind spuse, fiecare 
ban care este împrumutat trebuie rambursat, 
cu dobândă, la fel ca un împrumut obișnuit. 
Centrele de dezvoltarea afacerilor mici, 
administrații locale, bănci orientate spre 
afaceri, corporații, trusturi de afaceri și alte 
asociații prietenoase cu afacerile sunt cele 
mai bune locuri pentru a căuta împrumuturi 
avantajoase.

Împrumuturi nefavorabile
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Rețelele de investiții angelice servesc la conectarea investitorilor cu start-up-
urile, cu caracter care amintește de rețelele sociale, ele nu servesc cu adevărat 
drept intermediari financiari între investitori și start-up-uri. Aceste acțiuni sunt în 
general la stadiu incipient, adesea în jurul stadiului de inițiere. În anumite privințe, 
formatul investițiilor diferă total de cele oferite de VC (Venture Capital) și firmele 
de capital privat.

Rețeaua de investiții angelice permite potențialilor investitori să răsfoiască o 
listă lungă și profilurile companiilor  nou înființate, mai degrabă decât să cumpere 
o parte dintr-un fond pre-organizat. Cel mai celebru  exemplu ar fi AngelList, una 
dintre cele mai mari baze de date online pentru start-up și rețele de sindicat. 
Adăugând sentimentului rețelelor sociale, aceste platforme permit investitorilor să 
construiască conexiuni cu alți investitori pentru a finanța în comun întreprinderi 
noi. Există, de asemenea, câteva tipuri diferite de rețele de Angel investiții. 
Incubatoarele, s-ar putea spune, acționează ca rețele de investiții angelice. 
Incubatoarele ofera spatiu de lucru si materiale pentru start-up-uri in schimbul 
unei cote din companie. În acest fel, incubatoarele acționează ca un forum pentru 
a conecta start-up-urile cu Angelsi și finanțare. Y-Combinator, un incubator din 
Silicon Valley, fondat în 2005 a stat la baza companiilor celebre precum Dropbox 
și Airbnb.

Rețelele de Investiții Angelice

Nu trebuie să impresionezi îngerii investitori. Fii sincer. Arată faptele. 
Cunoaște-ți numerele. Evitați valorile de vanitate. Dispune de integritate. 
Fii umil. Nu confunda niciodată nevoia de a avea încredere cu aroganță.
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Un capitalist de risc este o 
persoană sau un grup care finanțează 
afaceri. În schimb, el sau ea (în calitate 
de proprietar parțial) se așteaptă să 
participe la succesul afacerii în care 
investiția sa a fost făcută în timp ce 
se așteptă anual la rate de creștere de 
până la 40% sau mai mari. Pentru că 
majoritatea capitaliștilor de risc sunt 

Acum vom prezenta o platformă de crowdfunding și business angel.

Venture Capitalist

oameni de afaceri de succes în sine, ei sunt adesea abili în a determina dacă o 
idee comercială este una bună. Rețineți că mulți capitaliști de risc nu sunt cu 
adevărat interesați să furnizeze capital pentru treburi mărunte. În schimb, ei 
caută idei de întreprindere de mare potențial, care au mari așteptări de profit și își 
vor rambursa investiția foarte repede. În plus, majoritatea capitaliștilor de risc sunt 
pentru banii (cine nu este?), pentru că pot vinde acțiunile lor către cumpărători 
necunoscuți peste câțiva ani.

Private Equity
Deși există asemănări cu capitalul de risc, capitalul privat apare și el cu anumite  

caracteristici oarecum distincte, în special în mentalitatea și abordarea investițională. 
În loc să adopte o abordare „consolidată”, firmele de capital privat caută să 
construiască din „de sus în jos”, restructurarea a ceea ce are deja o companie. VC-
urile încep în general cu investitori entuziaști, în timp ce firmele de capital privat 
încep adesea cu o suboptimizare a companiei.

Platforma
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Misiunea platformei (versiunea Marea Britanie pentru UE) este „Conectarea 
antreprenorilor din Regatul Unit și Angel Investors”, spun ei despre ei înșiși „Unde se 
întâlnesc afaceri grozave și oameni grozavi. Adunăm întreprinderile care caută investiții 
și investitori cu capitalul, contactele și cunoștințele pentru a-i ajuta să reușească”. 
Platforma are peste 131 000 de oportunități de investiții și peste 231000 de investitori 
Angel înregistrați. Site-ul este cu adevărat ușor de utilizat, pentru a încărca un nou 
proiectul care urmează să fie finanțat este necesar să îndeplinească un șablon scurt.

Indiegogo este o platformă 
de crowdfunding, motto-ul lor 
este „Obțineți tehnologia care îi 
face pe oameni să vorbească”. 
Ei spun că „Atât prin campanii 
de crowdfunding live, cât și prin 
livrarea produselor inovatoare 
acum, nu există un loc mai bun 
pentru a începe vânătoarea de 
inovații cool și inteligente care surprind și încântă. Indiegogo este locul unde 
se lansează noul”. Campaniile de crowdfunding ale Indiegogo sunt locul în care 
produsele noi și inovatoare își iau zborul, uneori cu mult înainte de a ajunge in 
mainstream. Cu mii de companii lansate în fiecare săptămână, există tehnologie, 
design, și multe altele la fiecare colț - adesea cu avantaje și prețuri pe timp limitat 
pentru cei mai timpurii susținători.

Investiție Angel 

Indiegogo

Kickstarter este o corporație americană de interes public cu sediul în Brooklyn, 
New York, care menține o platformă globală de crowdfunding axată pe creativitate. 
Misiunea declarată a companiei este de a „ajuta să dea viață proiectelor creative”. 
Începând cu decembrie 2019, Kickstarter a primit mai mult de 4,6 miliarde USD 
în angajamente de la 17,2 milioane de susținători pentru a finanța 445.000 de 
proiecte, cum ar fi filme, muzică, spectacole de scenă, benzi desenate, jurnalism, 
jocuri video, tehnologie, publicare și proiecte legate de alimente.

Kickstarter
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Cum să prezentăm investitorilor ideea noastră de 
afaceri

Mulți antreprenori noi au idei grozave care vor lua lumea cu asalt. Dar 99% dintre 
ei nu primesc finanțarea adecvată pentru afaceri pe termen lung. Aceasta se va 
termina lăsând toate aceste idei să nu se dezvolte niciodată în proiecte de succes. 
Asta pentru că există un decalaj imens între a avea o idee de afaceri grozavă și 
a o implementa pe deplin. Acest gol poate fi completat prin strângerea fondurilor 
adecvate. Oricine îți cere să lucrezi la un plan de afaceri în timp ce încă mai cauți un 
model de afaceri virtuos nu este un investitor pe care îl doriți. De la cine strângi bani 
este o întrebare cheie - nu fiecare dolar este la fel? Banii buni vin când poți inversa 
raportul de putere. Strângerea de fonduri este ca o combinație între jocul de poker 
și cumpărarea unei case. Trebuie să mergi all-in cu propriile tale cărți. Dar nu poți 
araăta o  față nemiscată înn fața proprietarului, pentru ca ar putea fi o relație pe 
termen lung si ar trebui să se bazeze pe onestitate. Ar trebui să vă întrebați despre 
investitori, tocmai de aceea tu, ca antreprenor, ai nevoie de ele. Pentru a răspunde 
la asta, trebuie să știi care investitorii sunt și de ce ți-ar da bani. Dacă nu înțelegeți 
ambele părți ale mesei, atunci ai mult mai puțină putere decât ai putea avea.

Nu ești singurul care vorbește cu investitorii. Trebuie să realizezi că nu eștisingura 
persoană care prezintă unui singur investitor. Antreprenorii buni își trăiesc compania 
24/7. Și atât de mulți uită că al lor este doar unul dintre multe. Te afli într-o competiție 
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invizibilă, cu o mulțime de proiecte bune. Deci, argumentul nu poate fi: „Am un proiect 
bun, te rog investește." Trebuie să fie: „De aceea proiectul meu este mai bun decât 
toate celelalte în care ați  putea investi .”

Nici investitorii nu sunt omnipotenți. Există tot felul de motive pentru care un 
investitor va trece peste un proiect. Poate că au investit deja mulți bani în diferite 
proiecte în ultimul timp, și trebuie să-și limiteze noile investiții până când strâng 
fonduri. Poate că caută un anumit tip de proiect sau un anumit tip de fondator. Există 
un joc care se joacă și având cât mai multe informații posibile despre fiecare jucător 
va ajuta sa te pună intr-o pozitie mai bună.

Prezentarea dvs. este principalul lucru care ar putea fie să vă declanșeze afacerea, 
fie a o scufunda. Totul contează! Iată câteva dintre sfaturile uimitoare pentru a obține 
idei eficiente de prezentare pentru afacerea ta.

„Dacă poți schimba viața oamenilor, ai o afacere.”
 - Richard Branson

O strângere de fonduri reușită este o etapă frumoasă. Desigur, nu înseamnă 
orice despre viitorul tău, desigur că este doar un început și nu o realizare, dar 
totuși este o dovadă socială, ridică moralul - bucură-te de ea.

SĂRBĂTOREȘTE!



119

DE LA IDEE LA AFACERI

Povestirea este cea mai 
bună modalitate de a atrage 
publicul. Este o modalitate 
dovedită științific care captează 
atenția ascultătorului și îl ține 
să-și amintească ceea ce spui. 
Mai mult, prin povestire, îți poți 
face prezentarea de neuitat. 
Evaluările greu de înțeles, foile 
de calcul și cifrele nu mai atrag 
investitorii. Când prezentați publiculului prin intermediul poveștii dvs., investitorii 
primesc toate informațiile pe care le doresc. Ce informatie le poți oferi despre 
start-up-ul tău cu povestea ta, nicio foaie nu poate transmite la fel. Toată lumea 
este atrasă și iubește un pitch care are o poveste implicată; pînă si majoritatea 
investitorilor bazați pe date. Deci, spuneți-vă povestea într-un mod corect, atrageți 
atenția audienâei și finanțarea va urma.

Înainte de a vă împărtăși ideea unui investitor, este recomandat să știți despre 
interesele investitorilor dvs. În calitate de antreprenor care are nevoie de finanțare,  
întrebați-vă de ce folosiți pitch-ul  către investitorii care nu sunt dispuși să 
investească în produsul dvs.? Diferiți investitori vă pot finanța afacerea doar atunci 
când aceasta este la un anumit nivel. Potrivit experților, este bine să începeți să 
vă prezentați ideile investitorilor îngeri. Publicul dvs. de afaceri joacă un rol vital 
atunci când vine vorba de atragerea unui investitor care te va ajuta financiar. După 
ce ți-ai stabilit publicul potrivit, este bine de a proiecta prezentarea ta într-un mod 
atrăgător. Stabilește-ți toate scopurile și obiectivele tale de afaceri și precizați și 
perioada.

Transformă-ți prezentarea într-o poveste

Alegeți publicul potrivit

„Fă-ți prezentarea personală și creează o poveste care să atragă publicul 
de partea."
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Prezentarea este un aspect important în at-
ragerea investitorilor și majoritatea antrepreno-
rilor greșesc în timp ce își prezintă propunerile. 
Mulți antreprenori cred că folosind o altă limbă 
le poate beneficia, dar aceasta concepție comună 
este greșită.  Scopul principal al pitch-ului este 
de a expune obiectivele de afaceri și de a ver-
ifica modul de finanțare care ar ajuta la extin-
derea acestuia. De asemenea, menținerea unui 
argument simplu de înțeles ajută. Prin urmare,  
este recomandat să folosiți un limbaj simplu în 
timp ce vă pregătiți prezentarea. Ar trebui să fie 
făcută astfel încât până și un copil poate înțele-
ge. Creați pitch-ul astfel încât să nu fie prea lung, 
dar nici nu mai rămâne nimic important de spus. 
Păstrați-l concis, simplu și direct la subiect.

Fă-ți timp pentru a pune împreună un pitch deck. Puteți folosi un pitch deck 
gratuit care vă poate ajuta să începeți și există o mulțime de alte instrumente care 
vă pot ajuta să creați o prezentare cu aspect profesional.

Aveți o prezentare simplă, dar incisivă

Creați o prezentare
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Spuneți clar câți bani au fost deja investiți în compania dvs., de către cine, 
procentele de proprietate și cât mai trebuie ca să treceți la următorul nivel (și 
să fie clar despre ce nivel este acesta). Va trebui să ridicați mai multe runde de 
finanțare? Investiția pe care o căutați este o bancnotă convertibilă, o rundă de 
acțiuni, sau altceva?

Amintește-i publicului de ce echipa ta de management este capabilă să-și 
gestioneze investiții pentru creștere. Spuneți investitorilor de cât aveți nevoie, de 
ce aveți nevoie de bani, pentru ce va fi folosit și rezultatul dorit.

Investitorii investesc în oameni în primul rând și în idei în al doilea rând, așa 
că asigurați-vă că împărtășiți detalii despre echipa ta de vedete rock și de ce sunt 
oamenii potriviți să conducă această companie.

De asemenea, asigurați-vă că împărtășiți ce seturi de abilități s-ar putea să vă 
lipsească din echipa dvs. Cel mai mult echipelor start-up le lipsesc unele talente 
cheie – fie că este vorba de marketing, de expertiză de management, programatori, 
vânzări, operațiuni, management financiar și așa mai departe. Lăsă-i să știe că tu 
știi că nu știi totul!

vânzări, operațiuni, management financiar și așa mai departe. Lăsă-i să știe că 
tu știi că nu știi totul!

Întreprinderile sunt obligate să lucreze la termene limită. Deci, este necesar să 
adăugați termenele limită în timpul lansării. Setați anumite limite cronologie care 
îndeplinesc cele specificate pentru investitorii dvs. Arată cât de serios ești în ceea 
ce privește obținerea de fonduri pentru afacerea ta. Cu cât ai mai multă dedicare 
pentru afacerea ta, cu atât mai multă satisfacție vor avea potenţialii investitori 
în sprijinul dumneavoastră. Astfel, este potrivit să se stabilească termene limită 
pentru dvs. și faceți potențialii investitori conștienți de ele.

Nevoile dvs. de finanțare

Echipa ta

Setați cronologii stricte
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 Utilizați caracteristicile demografice și 
psihografice pentru a vă identifica clienții. 
Arată investitorilor o imagine a unui client 
împreună cu punctele de date relevante. 

Most VCs are well aware of the 
advantages of digital marketing and won’t 
take a second glance at a product that 
isn’t backed by a tactical plan for online 
marketing.

Succesul în afaceri se rezumă la 
marketing. Dacă aveți o idee de marketing, 
metodă, tehnică sau proces, aceasta 
este șansa ta de a o prezenta. Contrar la 
maxime conzidente, produsele grozave nu 
se vând singure. Vindeți produsul. Pentru 
a fi convinși, investitorii trebuie să vadă 
o strategie etanșă pentru introducerea
produsului pe piață.

Explicați exact cine este publicul dvs. țintă și cum intenționați să obțineți 
acești clienți. 

Majoritatea VC sunt bine conștienți de avantajele marketingului digital și nu va 
arunca o a doua privire asupra unui produs care nu este susținut de un plan tactic 
de marketing online.

Vorbește despre vânzări
Dacă ești un nou antreprenor care tocmai a început să înregistrezi vânzări, 

menționați acest lucru în timp ce prezentați potențialilor investitori. Prezentați 

graficul vânzărilor și asigurați-vă că le explicați într-un interval de timp. De 

exemplu, dacă spui că după numai șase luni, ați făcut deja 100.000 de 

euro,aceasta  le arată investitorilor că obțineți vânzări și investițiile în afacerea 

dvs. le vor aduce beneficii.

După ce ați menționat despre vânzări în prezentarea dvs., următoarea provocare 

este să vă pregătiți pentru întrebări precum „cum veți menține vânzările”, printre 
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Din nou, aceasta este o parte foarte importantă a propunerii dvs. și mulți oameni  
omit secțiunea dată sau nu oferă suficiente detalii despre motivul pentru care sunt 
atât de diferiți de competitorii lor.

Cel mai bun mod de a-ți comunica valoarea adăugată  față de concurenții tăi este 
de a afișa acest diapozitiv într-un format de matrice competitivă - unde vă enumerați 
concurenții în partea stângă a paginii, aveți caracteristicile/beneficiile dvs. în partea 
de sus și puneți bifă în căsuțele pentru care compania oferă acel serviciu. Ideal, tu 
ai bifat în partea de sus pentru fiecare categorie, iar concurenții tăi nu au domenii  
cheie pentru a vă arăta avantajul competitiv.

Dacă sunteți în căutarea unor sume mari de capital de investiții (peste 1 milion 
USD), majoritatea investitorilor vor  să știe care este strategia ta de ieșire. Plănuiești 
să fii achiziționat, să mergi public (foarte puține companii fac de fapt) sau altceva? 
Arată că ai făcut ceva important  asupra acestei strategii de ieșire, inclusiv companiile 
pe care le vizați și de ce ar avea sens trei, cinci sau 10 ani mai târziu.

Concurența ta

Strategia ta de ieșire

Anticipați întrebările și răspundeți la ele din timp.

Dacă un investitor este interesat, va pune mai multe întrebări. Fii gata pentru 
aceste întrebări. Prin formularea de răspunsuri abile și persuasive la întrebările 
dificile, tu vei demonstra gama de abilități și trăsături pe care investitorilor le place 
să le vadă.

multe altele. Când un investitor își pune banii în afacerea ta, asta înseamnă că 

afacerea ta va crește. Astfel, prezentarea dvs. ar trebui să precizeze cum compania 

va accelera vânzările atunci când se va extinde.
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A fi capabil să arăți dovezi 
sociale despre ideea ta este un 
instrument incredibil pentru a fi 
folosit atunci când o prezentați. 
Expune părerea persoanei 
care folosește produsul sau 
serviciul dvs. și aceasta va arata 
investitorilor și clienților că există 
o nevoie reală de piață pentru
ceea ce faci. Dacă ai clienții,
începeți prin a cere să apelați
rapid și să discutați despre
experiența lor. Sau trimiteți un
sondaj rapid prin Typeform sau

Solicitați opinii de la utilizatorii sau investitorii actuali 

formularele Google care întreabă ce cred și dacă este în regulă să le partajeze 
comentarii către investitori și potențiali clienți. Nu numai că acest lucru vă va oferi  
perspectivă importantă asupra modului în care oamenii adevărați folosesc 
produsul dvs., dar veți obține idei grozave pe care le poți împărți în pitch-ul tău. 
Dacă nu aveți încă clienți, încă puteți obțineți dovada socială prin simpla 
deschidere a unui grup de teste de prieteni și colegi de muncă care  încearcă 
serviciul dvs. și vă oferă feedback pe care îl puteți împărtăși.

Fii curajos
Scopul principal al antreprenorilor din aceste zile este de a vă prezenta 

investitorilor să obțineți cît  mai mult. Dar câți dintre ei o fac eficient? Pentru a 
prezenta eficient ideea ta unică investitorilor, trebuie să le spuneți despre partea 
din afacere care nu a mai fost discutată. Spuneți-le că, dacă potențialul este 
deblocat, afacerea va înflori. Trebuie să-i mulțumiți pe fiecare investitor pe care îl 
întâlniți ți să ii spuneți despre cum finanțarea sa va zgudui industria și va face 
lucrurile altfel.

Pitchingul înseamnă să  convingi  investitorii să  vă a ajute cu  infuzii de fonduri 
în atingerea scopurilor. Trebuie să vă ocupați de distribuirea capitalului 
investitorului și în pitch-ul tău, deoarece fiecare investitor își dorește ca banii pe 
care îi finanțează în afacerea să aducă acele profituri.
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Orice ai crede despre Shark Tank sau Barbara Corcoran, nu te poți certa cu ea
Bijuterie perspicace în ceea ce privește prezentarea unei idei de afaceri: „Întregul 

meu accent este să încerc să ridic sus antreprenorul. Mă uit la cât de mult entuziasm 
sălbatic au ei cu adevărat pentru produsul lor. Nu poți simula pasiunea.” O tehnică 
bună de creștere a nivelul tău de energie este să adaugi cu aproximativ 50% mai 
multă energie decât te simți confortabil. Antreprenorii trebuie să iasă din zona lor de 
confort. Entuziasmul sălbatic nu-și va ascunde  sofisticarea, înțelegerea, integritatea 
și realismul. O va spori doar

Tocmai ai dat de un fost client la aeroport. După un schimb de complimente, 
te întreabă ce face nouă ta companie. Deschizi gura și apoi pauză. De unde naiba 
începi?

Apoi, pe măsură ce încerci să-ți organizezi gândurile, i se începe zborul, iar el 

Fii extrem de entuziasmat

Concluzie

Scopul unui pitch de succes este acela de a avea investitori dispuși să investească 
în  compania dvs. Deci, atunci când oferiți cu succes ceea ce își dorește un investitor, 
veți avea un pitch cu adevărat convingător.

Scopul unui pitch de succes este ca investitorii să cerșească să investească în  
compania dvs. Sigur, asta sună prea bine pentru a fi adevărat, dar este posibil. 
Cand oferiți cu succes ceea ce își dorește un investitor, veți avea un argument cu 
adevărat irezistibil.

Discurs în lift

„65% din comunicare este non-verbală. Fă-ți prezentarea captivantă din 
punct de vedere vizual.”
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Dacă poți intra cu încredere și cu o mentalitate de licitație, poți avea mai bine 
controlul conversației și poți  face runda mai competitivă. Acționează așa cum ai fi 
sigur că vei primi finanțare, fii umil în a recunoaște că ai dori participarea acestui 
investitor, dar nu aveți nevoie de ei sau de bani pentru a face această afacere un 
succes.

„Cereți bani, obțineți sfaturi. Cere un sfat, primești bani de două ori”

• Asigurați-vă că arătați beneficiul investitorului
• Fiți clar de ce sunteți cel în care investiți
• Asigurați-vă că aveți numerele corecte
• Arătați că sunteți învățat și flexibil
• Proiecte realiste, dar îndrăznețe, rezultate și repere
• Nu credeți că sunteți nevoiași

pleacă în drumul său. Dacă ai fi fost m ai b ine pregătit, e ști sigur că e l a r fi  stat 
suficient de mult ca să programeze o intalnire.

Aceasta este o situație în care este de ajutor să aveți un „pitch de lift”. Acesta 
este un scurt, pregătit discurs care explică ceea ce face organizația dvs., clar și 
succint.

Despre Metodă

Un elevator pitch este un discurs scurt și persuasiv pe care îl folosiți pentru a 
stârni interesul despre ce face organizația dvs. De asemenea, le puteți folosi pentru 
a crea interes pentru un proiect, idee, sau produs – sau în tine. Un bun pitch in lift 
nu ar trebui să dureze mai mult de o scurtă călătorie cu liftul de 20 până la 30 de 
secunde, de unde și numele. Ar trebui să fie interesant, memorabil și succint. De 
asemenea, trebuie să explice ceea ce te face pe tine sau compania ta, produs sau 
idee – unic.

Arta metodei Pitch
Fiecare are propriul stil. Cu toate acestea, există câteva strategii de bază și cele 

mai bune. practici care vă pot ajuta să obțineți acest lucru.

Când să folosiți un discurs în lift

Unii oameni cred că acest gen de lucruri este util doar pentru vânzătorii care au 
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o conversaţie naturală. Urmați acești pași pentru a crea o prezentare grozavă, dar
rețineți că  trebuie să vă variați abordarea în funcție de ceea ce este vorba.

Rețineți că prezentarea dvs. ar trebui să vă entuziasmeze mai întâi pe sine ; 
la urma urmei, dacă nu ești încântat de ceea ce spui, nici publicul tău nu va fi. 
Argumentul tău ar trebui aducă un zâmbet pe buze și să accelereze bătăile inimii. 
Este posibil ca oamenii să nu-și amintească tot ceea ce spui, dar probabil își vor 
aminti entuziasmul tău

Pune-ți această întrebare când începi să scrii: ce vrei publicul tău să-și 
amintească cel mai mult despre tine? 

Începeți prin a vă gândi la obiectivul propunerii dvs. De exemplu, tu vrei să 
le spui clienților potențiali despre organizația ta? Ai ceva nou grozav? O idee de 
produs pe care doriți să o prezentați unui director? Sau vrei un simplu discurs 
antrenant pentru a explica ceea ce faci pentru a trăi?

Începeți prezentarea prin a descrie ceea ce face organizația dvs. Concentrați-
vă pe problemele pe care le rezolvi și cum ajuți oamenii. Dacă puteți, adăugați 
informații sau o statistică care arată valoarea în ceea ce faci.

IDENTIFICAȚI-VĂ SCOPUL

EXPLICA CE FACEȚI

nevoie pentru a-și prezenta produsele și serviciile. Dar le poți folosi și în alte situații. 
De exemplu, puteți folosi unul pentru a prezenta organizația dvs. potențialilor clienți 
sau Clienți. Le puteți folosi în organizația dvs. pentru a vinde o idee nouă CEO-ului 
dvs., sau pentru a le spune oamenilor despre inițiativa de schimbare pe care o 
conduceți. Poți chiar să creați una pentru a le spune oamenilor ceea ce faci pentru 
a trăi.

Crearea unui Elevator Pitch

Poate dura ceva timp pentru a-ți face propunerea corectă. Probabil vei trece prin 
mai multe versiuni înainte de a găsi una care să fie convingătoare și care să sune 



128

De asemenea, discursul în lift l trebuie să comunice vânzarea dvs. propoziția 
unică sau USP. Identificați ceea ce vă face pe dvs., organizația sau ideea dvs. 
unică. Veți dori să vă comunicați USP după ce ați vorbit despre ce faceți.

După ce vă comunicați USP-ul, trebuie să vă implicați publicul. Pentru a face 
aceasta, pregătiți întrebări deschise (întrebări la care nu se poate răspunde cu 
răspunsul „da” sau „nu”) pentru a-i implica în conversație. Asigură-te că ești 
capabil să răspunzi la orice întrebări pe care le pot avea.

COMUNICAȚI USP-UL

IMPLICAȚI-VĂ CU O ÎNTREBARE

EXEMPLU:

EXEMPLU:

Imaginați-vă că creați un discurs care descrie ceea ce firma face. Intenționați 
să-l utilizați la evenimente de networking. Ai putea spune: „Compania crea 
dezvoltă  aplicații pentru dispozitive mobile pentru alte afaceri.” Dar nu este 
așa dememorabil!
O explicație mai bună ar fi, „Compania mea dezvoltă aplicații mobile prin 
care întreprinderile obișnuiesc să își instruiască personalul de la distanță. 
Acest lucru are ca rezultat o creștere mare a eficienței pentru managerii unei 
organizații.”
Este mult mai interesant și arată valoarea pe care o oferiți acestora organizații.

Pentru a evidenția ceea ce face unic compania dvs., ați putea spune: „Folosim 
un abordare complexă deoarece, spre deosebire de majoritatea celorlalți 
dezvoltatori, vizităm fiecare organizație pentru a afla exact de ce au nevoie 
oamenii. Deși acest lucru durează puțin mai mult timp, înseamnă că, în medie, 
95% dintre clienții noștri sunt mulțumiți de prima beta versiune din aplicația 
lor.”
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EXEMPLU:

EXEMPLU:

Ați putea întreba „Deci, cum gestionează organizația dvs. instruirea oamenilor 
noi angajați?"

Iată cum s-ar putea aduna prezentarea dvs.:
„Compania mea dezvoltă aplicații mobile pe care companiile le folosesc pentru 
a-și instrui personalul de la distanță. Aceasta înseamnă că managerii superiori 
pot petrece timp cu altele sarcini importante. „Spre deosebire de alte companii 
similare, vizităm fiecare organizație pentru a afla exact de ce au nevoie 
oamenii. Aceasta înseamnă că, în medie, 95 la sută dintre clienții noștri sunt 
mulțumiți  de prima versiune a aplicației lor. „Deci, cum se ocupă organizația 
dumneavoastră de formarea de oameni noi?”

După ce ați terminat fiecare 
secțiune a propunerii dvs., puneți 
totul împreună. Apoi, citește cu voce 
tare și folosește un cronometru 
pentru a cronometra cât de mult 
timp este nevoie . Nu ar trebui să 
depășească 20-30 de secunde. In caz 
contrar, riscați să pierdeți interesul 
persoanei sau să monopolizați 
conversaţia. Apoi, încercați să 
decupați orice nu este absolut 
trebuie să fie acolo. Amintiți-vă, 
prezentarea dvs. trebuie să fie 
rapidă și convingătoare, deci cu cât 
este mai scurt, cu atât mai bine!

PUNEȚI TOTUL ÎMPREUNĂ
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Ca orice altceva, practica face perfecțiunea. Amintiți-vă, cum spuneți că este 
drept la fel de important ca ceea ce spui. Dacă nu exersezi, probabil că vei vorbi 
și tu rapid, sună nefiresc sau uiți elemente importante ale tonului tău. Setează 
un scop să-ți exersezi pitch-ul în mod regulat. Cu cât exersezi mai mult, cu atât 
ești mai natural. Vrei să sune ca o conversație lină, nu un argument de vânzare 
agresiv. Asigurați-vă că sunteți conștient de limbajul corpului în timp ce vorbiți, 
care transmite ascultătorului la fel de multe informații ca și cuvintele tale. 
Practică în fața unei oglinzi sau, mai bine, în fața colegilor până când terenul 
se simte natural. Pe măsură ce vă obișnuiți să vă prezentați prezentarea, este 
bine să o modificați puțin – ideea este că nu sună prea formulatic sau parcă ai 
fi pregătit în prealabil, deși este!

PRACTICĂ

Vom adăuga câteva sfaturi:

• Vorbiți încet și enunțați
• Fii entuziasmat. Tonul dvs. nu ar trebui să sune memorat. Intonație, cadență și 

proiectarea ajută foarte mult
• Fii specific și concis
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• Privește publicul. Nu trebuie să faci contact vizual cu indivizi, doar cu
zone ale mulțimii. Oamenii din acele zone vor gândi ai făcut contact vizual 
cu ei

• Nu folosiți expresii generice ca tranziții ("deci...")
• De fapt, explicați ceea ce faceți și faceți-o repede
• Dacă faceți o tranziție mare, fiți foarte clar și explicați de ce
• Nu fi „drăguț” cu punctele tale, fii declarativ
• Dacă faci o glumă, telegrafiază-o. Dacă nu ești sigur că gluma va fi 

înțeleasă, încetează
• Nu ascunde marile lucruri bune pentru că ești modest, evidențiază-le

mai ales devreme
• Folosiți un limbaj natural și propoziții simple, adică fără propoziții cu

trei verbe
• Nu folosi cuvinte pe care nu le-ai folosi într-o conversație normală
• Dacă un exemplu este o persoană reală, clarificați că vorbiți despre

acea persoană reală, nu un model de utilizator

W
e are going to add som

e tips:
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Articole:

Personalizați-vă pitch-ul:

Poate doriți să țineți cu dvs. articole mici la pachet, pe care le puteți oferi oamenilor 
după ce ți-ai prezentat pitch-ul. De exemplu, acestea ar putea fi cărți de vizită sau broșuri 
care vorbesc despre ideea de produs sau afacerea dvs.

Nu uitați să vă adaptați prezentarea pentru diferite audiențe, dacă este cazul.
Deci acum putem rezuma:
Un elevator pitch este un discurs scurt, persuasiv, pe care îl puteți folosi pentru a 

stârni interesul ce face organizația dvs. De asemenea, puteți folosi unul pentru a crea 
interes pentru un proiect, idee, sau produs.

Încearcă să ții cu tine o carte de vizită sau un alt articol la pachet, ceea ce ajută pe 
celălaltă persoană să își amintească de tine și de mesajul tău. Și tăiați orice informație 
care nu neapărat trebuie să fie acolo.

• Trebuie să fie succint, în timp ce transmite informații importante.
• Pentru a crea o prezentare grozavă, urmați acești pași.
• Identificați-vă scopul.
• Explicați ce faceți.
• Comunicați-vă USP-ul.
• Interacționează cu o întrebare.
• Pune totul împreună.
• Practică.
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Comerț electronic și 
vânzări electronice
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Comerțul electronic și vânzările online

Din punct de vedere tehnic, comerțul electronic se desfășoară în mod regulat de mai 
bine de 50 de ani, dar abia în ultimii 15 ani a devenit ceva obișnuit – practic obligatoriu 
– pentru afaceri de orice dimensiune. A evoluat de la business-to-business laborios de 
lent conectivitate în industria cu cea mai rapidă creștere din lume. Astăzi, majoritatea 
noilor afacerile încep online, datorită costurilor de operare semnificativ mai mici și 
simplificate precum și lanțurile  de procese care sunt posibile. Dar chiar mai important 
decât costurile sau eficiența este faptul că a face afaceri online permite oricărei companii 
să aibă o acoperire globală, chiar  afară din poartă. Chiar și cu capital limitat, este ușor 
să înființați o afacere în zilele noastre datorită comerțului electronic în creştere. Cum 
consumatorii se bazează din ce în ce mai mult pe cumpărăturile online - se estimează că 
95% din achiziții vor fi făcute online până în 2040 - comerțul electronic deschide porțile 
oportunităților  pentru nenumărați antreprenori.

Internetul este grozav pentru că vă permite mai ușor  pentru a atrage clienți. De 
fapt, cu un site web bine conceput, afacerea ta poate atinge la  fel de mulți oameni ca o 
companie mult mai mare.

În plus, crearea unui site de comerț electronic nu a fost niciodată mai ușor - făcându-l 
posibil pentru a vinde unui public global, 24 de ore pe zi.

Iată trei pași pentru a vă ajuta afacerea să profite de avantajele comerțului electronic
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Plan

Construiește-ți prezența în comerțul electronic

Începeți cu o strategie online - o foaie 
de parcurs care vă ghidează activitățile pe 
internet, susținând în același timp obiectivele 
generale de afaceri. Lipsa de planificare 
poate duce la pierderi de bani și efort.

Strategia dvs. online ar trebui să identifice 
obiectivele pentru prezența dvs. pe web, 
publicul țintă, strategia dvs. de conținut, 
inclusiv mesajele cheie și o strategie mobilă 
pentru a vă asigura că conținutul este 
accesibil pe telefoane smart și tablete.

În cele din urmă, aveți nevoie de un plan 
de acțiune, inclusiv o cronologie, cine  și ce 

va face un program de publicare pentru conținutul online.

În continuare, veți avea nevoie de un site web cu un magazin online care să 
atragă trafic pe internet și va convinge vizitatorii să cumpere ceea ce vinzi. Există 
multe opțiuni în funcție de  bugetul dvs. Cea mai simplă soluție pentru antreprenorii 
cu puțină experiență web este să angajați un designer web pentru a crea un site 
compatibil cu comerțul electronic. Dacă ești mai atent la buget, ați putea dori să luați 
în considerare diverse servicii de comerț electronic gratuite sau cu costuri reduse. 
Exemple de servicii gratuite includ OpenCart si PrestaShop, în timp ce furnizori 
precum Shopify, Volusion și eBay Stores percep o taxă mică.

Rețineți: pe măsură ce vă configurați magazinul online, prezentați imagini atractive 
ale produselor, descrieri clare și un aspect ușor de navigat, astfel încât vizitatorii să 
poată găsi rapid ce ei caută.

Statisticile despre comportamentele de cumpărături din comerțul electronic 
sunt incredibil de revelatoare: 43% dintre cumpărătorii online au raportat că 
au făcut achiziții în pat, 23% la la birou și 20% din baie sau în mașină.

FAPT:
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Fiți gata să îndepliniți comenzile

Înainte de a vă lansa site-ul, asigurați-vă că compania dvs. este pregătită să 
se ocupe de noua afacere. Veți avea nevoie de infrastructură pentru a gestiona 
comenzile, expedieri și returnări.

De asemenea, asigurați-vă că vă integrați eforturile online cu celelalte operațiuni. 
De exemplu, reprezentanții de vânzări ar trebui să știe despre orice promoții online.

Onorarea comenzilor este o parte importantă a comerțului electronic, dar este 
adesea o idee ulterioară afacerilor. Dacă aveți toate aceste comenzi, dar nu le puteți 
completa sau face greșeli și obțineți tone de profituri — acolo merge investiția ta.

Având în vedere rolul pe care îl joacă băutura în efectuarea de achiziții online, 
ar trebui să nu fie  surpriză să aflați că 42% dintre cumpărătorii online au 
făcut o achiziție care au regretat și 21% au cumpărat din greșeală ceva ce nu 
și-au dorit.

1. Site-uri web - aceasta este pâinea și untul tău.
2. Prima impresie contează

FAPT:

FAPT:
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Diferitele categorii a 
comerțului electronic

Există 6 categorii de comerț electronic:

B2B

C2B

B2C

B2A

C2C

C2A

DE LA ÎNTREPRINDERE LA ÎNTREPRINDERE (B2B)

Comerțul electronic B2B se referă la toate tranzacțiile electronice de bunuri 
și vânzări care sunt desfășurate între două companii. Acest tip de comerț 
electronic explică de obicei relația dintre producătorii unui produs si 
angrosiștii care fac publicitatea produsului  spre cumpărare către consumatori. 
Uneori, acest lucru permite angrosiștilor  să rămână înaintea concurenței lor.

DE LA AFACERI LA CONSUMATOR (B2C)

Poate cea mai comună formă de comerț electronic, comerțul electronic B2C 
se ocupă de relațiile de afaceri electronice dintre întreprinderi și consumatori. 
Mulți oameni savurează  această cale de comerț electronic, deoarece le permite 
să cumpere ceva la cele mai bune prețuri, citiți recenziile clienților și adesea 
găsiți diferite produse pe care nu le-ar găsi altfel expuse în lumea comerțului cu 
amănuntul. Această categorie de comerț electronic permite și întreprinderilor să 
dezvolte o relație mai personalizată cu clienții lor.
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DE LA CONSUMATOR LA CONSUMATOR (C2C)

DE LA CONSUMATOR LA AFACERI (C2B)

Acest nivel de comerț electronic 
cuprinde toate tranzacțiile electronice 
care au loc între consumatori. În general, 
aceste tranzacții sunt furnizate pe 
platforme  online (cum ar fi PayPal), dar 
adesea sunt realizate prin utilizarea 
rețelelor sociale, rețele media (piața 
Facebook) și site-uri web.

Nu este cea mai tradițională formă de comerț electronic, comerțul electronic 
C2B este atunci când  consumatorul pune la dispoziția companiilor serviciile sau 
produsele lor. Un exemplu în acest sens ar fi un designer grafic care personalizează 
un logo al companiei sau un fotograf care face fotografii pentru un site de comerț 
electronic.

DE LA AFACERI  LA ADMINISTRAȚII (B2A)

Această categorie de comerț electronic se referă la toate tranzacțiile dintre 
companii și administrație publică. Acesta este un domeniu care implică multe 
servicii, în special în domenii precum securitatea socială, angajarea și documentele 
legale.

DE LA CONSUMATOR LA ADMINISTRAȚIE (C2A)

O altă categorie populară de comerț electronic, comerțul electronic C2A 
cuprinde toate tranzactiile electronice între persoane fizice si administrația 
publică. Exemple de acestea includ taxe (depunerea declarațiilor fiscale) și 
sănătate (programarea unei întâlniri folosind un serviciu online.

Ce categorie crezi că funcționează mai bine pentru ideea ta?

SARCINĂ:
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Adăugați-vă afacerea la registrele locale de afaceri 

În zilele noastre, oamenii se uită 
online la listele locale de afaceri 
pentru a găsi companii. Avînd 
afacerea ta în aceste listări vă ajută 
să prezentați detaliile companiei 
dvs., cum ar fi:

O întrebare care deranjează fiecare proprietar de afaceri este:
Cum îmi promovez afacerea online?
Sigur, internetul vă oferă acces la oameni din întreaga lume. Dar tu conduci o 

afacere locală care se adresează în principal persoanelor din localitatea dvs. Ai 
nevoie de o strategie pentru a ajunge la oameni care probabil vor veni la locul dvs. 
de afaceri.

Sfaturi – cum să-ți promovezi afacerea online

Gândiți-vă la asta - Aproape toată lumea folosește internetul pentru a 
găsi produse și servicii în aceste zile.

• Nume
• Abordare
• Numar de telefon

• Site-ul web

• Direcția
• Hartă
• Servicii
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Câteva înregistrări de afaceri populare la care ar trebui să vă adăugați afacerea 
sunt:

• GOOGLE MY BUSINESS: aceasta este cea mai importantă înregistrare locală pentru 
a avea afacerea dvs deoarece îl ajută să se claseze în pachetul de hărți locale 
Google. De asemenea, clienții tăi pot lăsa recenziile lor aici pentru ca alți potențiali 
clienți să le vadă.
• Yelp: aceasta este o altă înregistrare locală populară pentru afacerea dvs. Puteți fie 
să creați un cont Yelp pentru afacerea dvs. sau faceți o revendicare dacă afacerea 
dvs. este deja listată pe platformă.
• Facebook pentru afaceri
• Pagini Aurii

De câte ori ai folosit internetul pentru a găsi o afacere locală în ultimul an?
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O notă de avertizare totuși. Asigurați-vă că detaliile companiei dvs. (nume, adresă, 
și numărul de telefon (NAP) în special) sunt consecvente în toate înregistrările locale. 
Aceasta ajută motoarele de căutare să stabilească credibilitatea afacerii dvs.

Acum, mai mulți oameni navighează pe internet prin dispozitivele lor mobile 
decât pe desktop, iar site-urile trebuie să fie pregătite pentru indexarea Google pe 
mobil, care este acum implicit pentru site-uri web noi.

Pentru a vă asigura că puteți utiliza instrumentul de testare Google pentru 
dispozitive mobile pentru a verifica compatibilitatea cu dispozitivele mobile a 
paginilor dvs.

În general, utilizarea unei teme adaptabile la dispozitivele mobile poate contribui 
în mare măsură la crearea site-ului dvs prietenos cu dispozitivele mobile.

Cu 3,356 miliarde de utilizatori pe rețelele de socializare, majoritatea clienților 
tăi potențiali vizitează mai multe platforme de social media. În calitate de companie 
locală, vă puteți conecta cu publicul dvs pentru a construi o relație puternică. Și, în 
consecință, convinge-i să verifice serviciile dvs.

Câteva platforme de social media care trebuie luate în considerare pentru 
marketingul dvs. în social media sunt:

Marketing pe rețelele sociale

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• Pinterest
• Snapchat
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Ca afacere locală, nu trebuie să fii activ pe toate platformele de social media. Ce 
platforme de social media sunt populare printre potențialii dvs. clienți? Fii activ pe 
aceste platforme pentru a obține cele mai bune rezultate din resursele dvs.

Există nenumărate motive 
pentru care marketingul digital 
reprezintă o soluție excelentă 
pentru atât de multe afaceri, dar 
dacă abia ați început, iată cele 
două care vor avea cel mai mare 
impact asupra modului în care 
comercializați și vindeți clienților 
tăi.

Beneficiile marketingului digital

Internetul este poarta ta de acces către oamenii care ar putea deveni într-o zi 
clienții tăi. Cu o prezență online, puteți ajunge la mult mai mulți dintre oamenii 
potriviți decât puteți promova compania dvs. exclusiv offline. Și dacă o faci corect, 
poți intra în fața oamenilor care probabil vă vor deveni clienți la momentul potrivit 
în timpul călătoriei cumpărătorului lor.

Poșta directă și apelurile la rece sunt tactici învechite. Cheltuim o sumă tot mai 
mare de timp pe internet și ne folosim în mod constant smartphone-urile. Este 
un adevăr dur: majoritatea oamenilor vor rata anunțul tipărit sau broșura pe care 
încercați să o puneți în față pentru că sunt prea ocupați să se uite la un ecran digital.

Un alt beneficiu uriaș este că marketingul digital permite marketerilor să vadă 
exact rezultate în timp real. Dacă ați pus vreodată un anunț într-un ziar, veți ști că 
este imposibil de măsurat impactul reclamei asupra afacerii tale. Pe de altă parte 
de asemenea, cu marketingul digital, puteți măsura rezultatul anunțului utilizând un 
software de analiză.

Marketingul a fost întotdeauna despre crearea unei conexiuni cu publicul țintă 
la locul potrivit, la momentul potrivit. Astăzi, sunt online, iar asta înseamnă că 

Ajungeți la oamenii potriviți, la locul potrivit, la momentul potrivit

Obțineți rezultate măsurabile pentru a vă informa strategia
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În calitate de web designeri, 
înțelegem factorul de cost 
implicat în crearea unui site 
web de calitate. Înțelegem, de 
asemenea, importanța de a avea 
un site web. A avea ceva este 
mai bine decât nimic, chiar dacă 

este gratuit.

7 moduri de a vă promova afacerea online gratuit

Creați un site web simplu cu un generator de site-uri web gratuit

WordPress.com vă ghidează printr-un proces pas cu pas, ușor de utilizat, 
pentru a crea un site web gratuit și simplu, pe care îl puteți utiliza pentru a vă 
promova afacerea și a intra în legătură cu publicul.

Înregistrați-vă în directoarele online locale
Trimiterea informațiilor dumneavoastră către directoare online dedicate 

anumitor regiuni sau industrii este o altă modalitate excelentă de a fi în fața cât 
mai multor oameni.

Creează conturi de social media pentru afacerea ta

Crearea de conturi de afaceri pe platforme de social media precum Facebook 
și Twitter

este absolut gratuit. Includerea utilizării rețelelor sociale în planul dvs de 
promovare are avantajele sale dacă acolo este piața țintă. Practica simplă de 
a oferi conținut captivant și de a interacționa cu clienții și factorii de influență 
pe rețelele sociale vă poate alimenta eforturile de branding și vă poate pune 
numele 

marketingul digital ar trebui să fie un accent principal pentru afacerea dvs.

Orice lucru de valoare este rareori gratuit, indiferent de cantitatea de reclame 
utilizate. De aceea, vrem să vă împărtășim cu opțiuni de promovare a afacerilor 
online fără niciun cost pentru tine, în afară de timpul tău.
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în prim-planul minții audienței dvs., 
din nou, dacă acesta este locul unde 
locuiește publicul.

Deci, reține acest lucru. A avea un blog special ca parte cheie a site-ului dvs. vă 
oferă o șansă cu 434% mai mare de a fi clasat înalt pe motoarele de căutare. CE?! 
Știu! E o nebunie! O voi duce mai departe: marketeri de la Business to Business 
care folosesc bloguri ca parte a mixului lor de marketing de conținut, atrag cu 67% 
mai multe clienți potențiali decât agenții de marketing B2B

Și când platforme precum WordPress.com oferă un serviciu de blogging gratuit, 
de ce nu?? Chiar și Facebook și LinkedIn au și funcții de promovare a poveștilor 
construite în, deși acestea sunt integrate cu site-ul dvs., nu vă vor afecta ratingul 
în motoarele de căutare

Când este folosit în scopul blogging-ului, scrie despre afacerea dvs. și despre  
industria dvs poate fi folosită pentru a vă crește credibilitatea afacerii și pentru a vă 
crește exponențial traficul site-uuil web. Articolele dvs. de blog pot oferi răspunsuri 
la întrebări frecvente în industria dvs. Și când oamenii găsesc informații de calitate 
în care pot avea încredere, își vor aminti cine le-a dat-o și, ca rezultat, vor începe 
să construiască încredere în tine.

Începeți un blog
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Când vă înscrieți pentru un cont gratuit de marketing prin e-mail cu MailChimp, 
puteți trimite până la 12.000 de e-mailuri pe lună la 2.000 de abonați. Asta e o 
mulțime de abonați și MULTE E-MAIL-uri la cost zero din buzunar.

Nu să sune ca un record spart, ci această activitate, ca rețelele sociale și 
blogging, necesită timp pentru a configura contul, a crea listele și conținutul de 
e-mail, deci ține cont de asta când începeți.

YouTube este încă un serviciu video 
online gratuit (cel puțin deocamdată) 
și oferă o oportunitate incredibilă de a 
partaja videoclipuri legate de produsele, 
serviciile și/sau expertiza dvs. în domeniu.

De fiecare dată când încarci un videoclip, 
poți să-ți folosești conturile de rețele 
sociale și marketingul prin e-mail pentru 
a-ți informa urmăritorii. De asemenea, ați
putea să-l aruncați pe site-ul dvs. web ca
resursă sau ca postare pe blog și apoi să
îl distribuiți pe rețelele sociale. Aș putea
continua, dar înțelegi ideea mea.

Fiecare pic ajută, nu? Gândiți-vă la această sugestie ca la un „cuvânt din gură în 
gură” abordare a eforturilor dvs. de marketing online.

Dacă afacerea dvs. găzduiește, este implicată sau sponsorizează o mulțime 
de evenimente, asigurați-vă că trimiteți informațiile despre eveniment la cât mai 
multe calendare gratuite ale comunității online posibil. Acest lucru vă va câștiga 
cu siguranță atenția de la oameni pe care poate nu au avut ocazia de a o captura 
în orice alt mod.

Profită de serviciile gratuite de marketing prin e-mail

Postați videoclipuri pe YouTube

Trimiteți evenimentele pe calendarele comunității online
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Aceste 7 moduri gratuite de a-ți promova afacerea enumerate mai sus 
oferă un excelent punctul de pornire fără să fie utilizat bugetul. Pentru ca 
să fim reali: pe lângă costuri, promovarea afacerii dvs. poate fi o provocare 
complexă pentru prea multe moduri  enumerate.

Pare o prostie să nu profiți de publicitatea online gratuită, nu-i așa? 
Dacă vrei să-ți dezvolți mândria, trebuie să începi de undeva și să începi cu 
aceste metode de mai sus nu numai că vă va ajuta să vă promovați afacerea 
gratuit, de asemenea, vă va câștiga experiență în lumea online și vă va crea 
oportunități pentru a vă extinde eforturile de marketing în viitor.

Ești gata să ÎNCEPEȚI AFACEREA DE VIS ONLINE?

Notează-ți primii pași:
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Cum să porniți o afarece - Ghid pas cu pas
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