
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de bune practici 
Planificarea succesului în afaceri  



Manual de bune practici 

 

 

 
 

 

 

WWW.YBSPROJECT.COM 

Proiectul „Your Business Success” a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.  

Acest document reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la  

răspundere pentru nicio utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute 

în acesta. 
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Acest manual de bune practici oferă 
antreprenorilor aspiranți, începători și cu 
experiență exemple concrete despre cum să vă 
planificați cu succes afacerea și ce instrumente 
și caracteristici YBS sunt disponibile pentru a vă 
sprijini. Profesorii și formatorii beneficiază de 
exemple din viața reală pentru a-și îmbogăți și 
perfecționa cursurile. 

 
 Bine ați venit la Manualul de bune practici pentru succesul dvs. în afaceri - 
Planificarea succesului în afaceri. O publicație digitală care încurajează schimbul de 
cunoștințe și învățarea de la egal la egal prin identificarea și schimbul de abordări 
inovatoare de conducere în planificarea afacerii. În capitolele următoare veți citi despre 
experiențele antreprenorilor aspiranți, începători și experimentați din toată Europa cu 
programul Your Business Success (YBS) și despre modul în care și-au planificat afacerea, 
explicând ce funcționează și ce nu în practica lor zilnică. 

 Acest compendiu a fost conceput în 2020-2021 în timpul pandemiei globale COVID-19 - un 

moment ciudat și dificil pentru noi toți, dar și o perioadă care a accelerat masiv adoptarea 

instrumentelor digitale și a aplicațiilor pentru comunicare, învățare și planificare. Formatorii și cursanții 

au fost introduși în tainele unor noi moduri digitale de lucru, dar ni s-a amintit cât de valoroase pot fi 

experiențele față în față, mai ales atunci când sunt utilizate alături de modalitățile digitale de lucru. 

Sperăm că veți fi inspirat de exemplele adunate aici pentru a 

începe să utilizați instrumentele de planificare a afacerii 

(digitale) în întreprinderea dvs. sau în practica dvs. de predare 

și formare.  

Inițiativa Your Business Success 

 Your Business Success este un proiect Erasmus + care 

reunește parteneri din Portugalia, Olanda, Marea Britanie, 

Grecia, România și Bulgaria. 

 YBS are un obiectiv foarte bine definit: dezvoltarea unei 

abordări inovatoare pentru a permite antreprenorilor aspiranți și 

proprietarilor / managerilor de afaceri din microîntreprinderi și 

întreprinderi mici să pregătească planuri de afaceri practice și 

axate pe performanță. Acest lucru va fi realizat prin dezvoltarea 

unui nou instrument de planificare a afacerii digitale și a unui nou 
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curs și resurse de învățare. 

 Acest manual de bune practici se bazează pe experiența practică și cunoștințele profesioniștilor 

din educație de pe întregul continent european, colectate de partenerii proiectului YBS. Partenerii de 

proiect au contactat în rețelele lor companiile care folosesc instrumentele de planificare a afacerilor la 

toate nivelurile - de la pionieri la cei care fac primii pași în utilizarea instrumentelor online. Am lucrat și 

am intervievat antreprenori aspiranți, începători și cu experiență, întrebându-i nu numai ce 

funcționează, ci la fel de important, și ce nu funcționează în planificarea afacerii și de ce.  

 

Studii de caz 

 Următorul nostru capitol cu studii de caz prezintă exemple practice care ilustrează modul în care 

participanții la programul Your Business Success au beneficiat de utilizarea cursului de formare YBS și a 

aplicației de planificare digitală a afacerii YBS. 

 Pentru beneficiul dvs., studiile de caz se bazează pe experiențele antreprenorilor, astfel încât orice 

recomandări și sfaturi practice provin direct de la aceștia! 

 

Cele mai bune practici 

 În plus, am identificat și inclus întreprinderi din afara proiectului pentru a ilustra modul în care 

realizează bune practici în planificarea și managementul afacerii. Bucurați-vă de un capitol dedicat, cu o 

varietate de exemple din toată Europa despre modul în care antreprenorii începători, dar și companiile 

bine stabilite își planifică cu succes afacerea și depășesc provocările cu care se confruntă ori s-au 

confruntat. 

 

Sfaturile cele mai bune 

 În ultimul capitol al acestui manual, am luat exemplele practice pe care le veți citi în paginile 

următoare și le-am rezumat, căutând firele comune și traducându-le în sfaturi practice pe care 

antreprenorii le pot utiliza pentru a-și îmbunătăți planificarea afacerii și pentru a le face o mai bună 

utilizare a instrumentelor de planificare a afacerii. 

 Bucurați-vă de aceste sfaturi!  
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Ellie Moore, Weirdo Ellie Cosplay 

[https://www.instagram.com/weirdo_ellie_cosplay/] 

 

Cosplay-ul este practica de a te îmbrăca ca un personaj 

dintr-un film, carte sau joc video. Am început cosplay-ul 

deoarece mi-au plăcut mereu costumele și am crezut că va 

fi un hobby distractiv. Cu toate acestea, mi-a adus mult mai 

mulți prieteni, încredere și fericire și, de asemenea, o 

afacere!  

Videoclipurile și postările mele de pe Instagram, Facebook, 

YouTube și TikTok pot include lucruri precum aspectul 

machiajului, vlogging convențional și recenzii de produse. Nu 

am experiență despre cum să planific și să conduc o afacere 

și am vrut să aflu mai multe. 

Manualul Your Business Success a fost foarte util și mi-a 

oferit indicații și idei despre cum să îmi planific afacerea. M-a făcut să apreciez că trebuie să  

gândesc înainte de a investi bani. De asemenea, acum am o idee mai bună despre lucrurile la 

care trebuie să mă gândesc și să le dezvolt, cum ar fi USP-ul meu. Cred că aș putea folosi 

instrumentul digital de planificare a afacerii sau unul similar. 

Sfatul meu pentru alți antreprenori aspiranți ar fi să solicitați tot ajutorul de care aveți 

nevoie și să încercați să fiți practici și creativi, astfel încât să vă distanțați de ceilalți! 

“Sunt un influencer de cosplay. Am un 

număr de urmăritori de 12K. Verific 

produsele și împărtășesc modul în care se 

crează personaje cosplay.” 
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DJ  X-TO  - Christian Mihov 

[www.facebook.com/maxeventbg] 

 Compania noastră face o varietate de lucruri, de la închirierea de echipamente DJ și 
echipamente de sunet la organizarea, securizarea și sonorizarea evenimentelor, dar și 
creativitate, design grafic și web, rețele sociale, publicitate și tipărire. 

 Am fost interesat de procesul general de 

planificare a afacerii și de modul în care programul Your 

Business Success ar putea ajuta afacerea noastră să fie 

mai sustenabilă pe termen lung, în special în timpul 

pandemiei de COVID-19 și închiderea restaurantelor și 

cluburilor de noapte.  

 Pentru mine a fost important să îmi sporesc 

înțelegerea cu privire la oportunitățile și riscurile potențiale 

în conducerea unei afaceri proprii. Analiza SWOT și modul 

de minimizare a amenințărilor în vremuri dificile a fost 

un element foarte util al programului. Programul Your 

Business Success ne-a ajutat să înțelegem care sunt valorile 

pe care produsele și serviciile noastre le oferă clienților actuali și potențiali. 

 Ca un sfat, rețineți să căutați întotdeauna idei, metode și instrumente noi care vă pot 

ajuta ca antreprenor să deveniți mai flexibil și mai adaptabil la mediul de afaceri și la nevoile 

clienților.  

“Programul Your Business Success ne-a 

ajutat să ne îmbunătățim afacerea prin 

diferențierea companiei de cele similare de 

pe piață” 
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Cristina Ribeiro,Protect Material de Proteção, Lda. 

[companie virtuală] 

 

 Ideea mea de afaceri este comercializarea 

echipamentelor de protecție personală, dintre care se 

remarcă echipamentul pentru protecția ochilor și a feței, 

auzului, picioarelor, mâinilor, și a muncii la înălțime, 

printre altele. Toată această gamă largă de echipamente 

este destinată protejării unui lucrător împotriva riscurilor 

profesionale, pentru siguranța și sănătatea acestuia. 

Operăm pe cele mai diverse piețe: construcții civile, 

pompieri și industrii, în general. 

 Care au fost nevoile tale în ceea ce privește 
programul YBS? 

 Participarea la acest program mi-a permis să am un 
instrument de ajutor excelent pentru elaborarea planului meu 

de afaceri. Aplicația conține toate punctele importante și secvențiale ale unui plan de afaceri. 
Prin aplicația YBS voi putea urmări calea corectă pentru afacerea mea.   

 

 

 

“Programul Your Business Success mi-a 

oferit o orientare clară pentru elaborarea 

planului meu de afaceri” 
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Ce elemente ale programului vi s-au părut 

cele mai utile și de ce? 

 Am urmat cursul de formare YBS și am 

folosit instrumentul online YBS de planificare a 

afacerii. Aplicația YBS mi-a permis să 

îmbunătățesc analiza pieței, precum și analiza 

financiară a afacerii mele. Consider că toate 

elementele instrumentului sunt importante, 

definiția misiunii, viziunii, analizei pieței și 

analizei financiare. Deoarece planul de afaceri 

este un instrument important de management, 

devine imperativ ca, atunci când este redactat, 

toate punctele să fie bine definite pentru a 

reduce riscul eșecului în afaceri.  

 

 

 

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii? 

 Sfatul meu ar fi să definim în primul rând 

afacerea în mod clar, să identificăm publicul 

țintă, concurenții punctele tari și punctele slabe 

ale afacerii. Este necesar să fim riguroși în 

pregătirea planului de afaceri, deoarece acest 

document ne va permite să analizăm viabilitatea 

afacerii noastre. 

Vreun gând de final, Cristina? 

 Deoarece un plan de afaceri este un 

document extrem de important în crearea unei 

afaceri, programul YBS devine un atu, deoarece 

este un ajutor excelent pentru pregătirea 

acestuia, concentrându-se pe toate punctele 

relevante ale planului de afaceri. Cu programul 

YBS, nu ne pierdem drumul. Cu aplicația YBS, 

toate persoanele pot face un plan de afaceri. 

Trebuie doar să urmați toți pașii… 
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Orsolya&SzabolcsBőjte, Map your rubbish! MYRA app 

 

 Echipa MYRA este foarte entuziastă în rezolvarea 

problemelor legate de sustenabilitate și sociale prin 

utilizarea tehnologiei.  

 Problema pe care au identificat-o a fost că există o 

mulțime de deșeuri, grămezi uriașe de gunoi. 

 Soluția lor este aplicația MYRA, care ar putea deveni 

un sistem fără deșeuri în care gunoiul nu mai este gunoi, ci 

este o resursă nesfârșită. MYRA oferă o soluție interactivă 

de rețea live, bazată pe funcția de geolocalizare cu un 

„magazin de gunoi”. Aplicația ar pune în contact IMM-urile 

și alte entități care se ocupă de gestionarea deșeurilor și de 

consumatorii locali. 

 

Care au fost nevoile voastre în programul YBS? 

 Participarea noastră la programul YBS a fost determinată de posibilitatea de a produce un plan de 

afaceri pentru afacerea mea, care este pe cale să înceapă. Ideea mi-a venit anul trecut, dar de când o 

planific și o cizelez ... am sperat să găsesc ceva nou și mai eficient prin intermediul acestei aplicații.

“Urmați pașii aplicației YBS și nu 

veți regreta! 

Veți fi răsplătit mai târziu!” 

 



 

 

 

 

 
 

Ce elemente ale programului vi s-au părut 

cele mai utile? 

 Pentru a putea pune totul într-un singur loc, 

gândiți-vă la procesul de planificare în ansamblu și la 

faptul că instrumentul vă poate face să vă gândiți la 

detalii pe care le puteți omite, este de mare ajutor. 

 Întrucât a trebuit să formulăm și să punem pe 

hârtie misiunea, viziunea, cerințele pieței și 

problemele financiare s-au dovedit a fi foarte 

benefice pentru planificarea noastră. 

Cum a ajutat programul Your Business 

Success să vă planificați afacerea? 

 După cum s-a evidențiat mai sus, factorii 

cheie care ne-au ajutat în planificarea noastră au fost 

importanța formulării și punerii pe hârtie a unor 

lucruri concrete pentru afacerea noastră, chiar din 

stadiul incipient al planificării (viziune, misiune, public 

țintă / clienți posibili parteneri etc.). Uneori suntem 

predispuși să grăbim lucrurile și să nu acordăm 

atenția adecvată anumitor etape care, așa cum s-a 

dovedit acum, pot avea cea mai mare importanță în 

etapele ulterioare ale afacerii. 

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenorii 

aspiranți cu privire la planificarea afacerii? 

 Să fie atenți la cât mai multe detalii. Este 

foarte important să vă planificați afacerea cât mai 

meticulos posibil, deoarece reprezintă baza 

succesului dvs. O bună planificare va duce la o 

afacere de succes, a fost dovedit de multe ori. Prin 

urmare, asigurați-vă că vă formulați propunerea 

de valoare - care reprezintă ceea ce va fi afacerea 

dvs., identificați resursele, activitățile, partenerii și 

clienții cât mai concret posibil. Încercați să prevedeți, 

de asemenea, toate costurile care pot apărea pentru 

a vă planifica în mod realist. 

Alte sfaturi? 

 Rămâneți concentrați! Nu vă lăsați distrași de 

la obiectivele dvs. principale. În procesul de 

planificare este posibil să doriți să acordați atenție 

tuturor micilor detalii care vă trec prin minte în cadrul 

procesului, dar nu ar trebui să lăsați aceste lucruri să 

se întâmple. Este foarte important să țineți cont 

întotdeauna de unde doriți să obțineți anunțuri 

despre ceea ce doriți să realizați. Urmați pașii 

aplicației YBS și nu veți regreta! Veți fi răsplătiți mai 

târziu! 
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Pedro Flores, Flores Around the World (În jurul lumii) 

[www.floresaroundtheworld.com]  

 

 Suntem un blog de călătorii care oferă sfaturi de 

călătorie și inspirație pentru ca oamenii să călătorească 

mai mult și care aspiră să construiască propria noastră 

facilitate turistică... 

 

Care au fost nevoile tale din programul YBS? 

 Ca și afacere online care intenționează să devină fizică, există o 

mulțime de aspecte pe care nu le cunoaștem și pe care le luăm în 

considerare în timpul etapei de planificare (starea noastră actuală).  

 Scopul meu principal a fost să primesc câteva îndrumări cu 

privire la de unde să încep și să aflu la ce ar trebui să mă uit atunci când 

îmi construiesc planul de afaceri. 

 După cum s-a menționat mai sus, acum începem să ne construim planul de afaceri, așa că, deocamdată, nu 

sunt multe de îmbunătățit, trebuie să o facem și apoi, să evaluăm ce trebuie îmbunătățit. 

Ce elemente ale programului vi s-au părut cele mai utile? 

 Instrumentul de planificare a fost în opinia mea unul dintre cele mai bune elemente ale programului. Mi se 

pare că este ceva pe care îl voi folosi foarte mult când lucrurile vor deveni reale. Planul de afaceri one pager este un 

“Planul de afaceri Your Business Success 

one pager este câștigătorul!  

Document simplu, excelent și foarte 

simplu” 
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câștigător! Document simplu, plin de aspect și foarte simplu, cu toate informațiile noastre despre afaceri, care vor fi 

cu siguranță utile pentru prezentări și prezentări de afaceri. 

 

Cum v-a ajutat (pentru a vă planifica) 

afacerea programul Your Business Success?? 

 Aportul cheie din program a fost 

concentrarea asupra a ceea ce este important să 

definesc în mod clar în stadiul incipient al planului 

meu de afaceri (care a fost scopul meu). Etapa de 

planificare este crucială pentru succesul oricărei 

afaceri și tind să mă grăbesc cu această parte a 

procesului, neglijând sau nu acordând atenția 

adecvată aspectelor extrem de relevante, cum ar fi 

crearea unei declarații de misiune adecvate și a unei 

viziuni. 

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii? 

 Concentrați-vă! Acesta este în opinia mea 

unul dintre cele mai dificile aspecte de tratat. Într-un 

stadiu incipient al planificării, trebuie să adunăm 

cantități masive de informații noi, iar gândurile încep 

să devină peste tot.  

Acest lucru vă îndepărtează inevitabil de lucrurile 

reale relevante la care ar trebui să lucrați și face dificil 

să aveți o idee clară despre cum ar trebui să arate 

planul dvs. de afaceri și ce informații ar trebui să fie 

incluse în el și ce ar trebui lăsate deoparte. 

S-ar putea să fiți copleșiți la început, dar dacă vă 

concentrați și luați o abordare pas cu pas, începeți să 

vă construiți în modul corect. 

Vreun gând de final, Pedro? 

 Aș dori să mulțumesc YBS pentru crearea 

acestor sesiuni și tuturor tutorilor implicați în a ne 

ajuta, aspiranți la antreprenori, să ne găsim drumul în 

căutarea dificilă care creează o nouă afacere. 

Pentru un antreprenor nou cea mai mare parte a 

lucrării inițiale se simte ca „mersul orb pliat în 

întuneric” și aceste tipuri de sesiuni ne oferă o lumină 

mică spre direcția corectă.  
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Carolina Papageorgiou, Art of π (Arta lui π) 

[www.artofp.gr]  

 Art lui π este o companie privată de bijuterii lucrate 

manual inițiată de designerul Carolina Papageorgiou. Carolina 

proiectează bijuterii lucrate manual din pietre semiprețioase, 

panglici, perle, argint și alamă. 

 

Care au fost nevoile tale din programul YBS?  

 Sunt întotdeauna dornică să aduc îmbunătățiri consistente 

pentru a-mi îmbunătăți micile afaceri. În opinia mea, acest lucru este 

esențial pentru succesul și durabilitatea afacerii. Lucruri cum ar fi 

monitorizarea constantă a fluxului de numerar, utilizarea rețelelor 

sociale pentru marketing, solicitarea de ajutor și îndrumare în domeniile 

în care sunt mai puțin competentă, acestea sunt câteva ținte principale 

pentru îmbunătățirea mea în calitate de proprietar de afacere și de 

afacerea mea.    

Orice proprietar de afacere ar trebui să își revizuiască periodic planul de afaceri dacă dorește să aibă o afacere de 

succes. Astfel, obiectivul principal prin participarea la programul Your Business Success a fost dorința mea de a 

revizui performanța actuală și de a identifica cele mai probabile strategii de dezvoltare.  

 

“Orice proprietar de afacere ar trebui să își 

revizuiască periodic planul de afaceri dacă 

dorește să aibă o afacere de succes.” 
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Ce elemente ale programului ți s-au părut 

cele mai utile, Carolina?  

 Instrumentul online YBS de planificare a 

afacerii a fost cea mai utilă parte a acestei experiențe. 

Software-ul este un instrument simplu, ușor de 

utilizat, care poate fi foarte valoros pentru noile start-

up-uri, deoarece ajută la structurarea fiecărui element 

al unui plan de afaceri. Utilizatorul primește un 

tutorial online care explică fiecare subiect de 

completat și oferă exemple. Oferă un instrument de 

asistență pas cu pas pentru a facilita crearea planului 

de afaceri.   

Interfața cu design grafic este atrăgătoare, ușor de 

utilizat și intuitivă, cu un sistem de notificări simplu.  

Este posibil să urmăriți evoluțis afacerii programând 

repere pentru sarcini sau proiecte cheie. Aceasta este 

o modalitate ușoară de a vă asigura că toate 

obiectivele importante sunt atinse. 

Am apreciat, de asemenea, informațiile financiare 

automate, nu mi-am făcut griji cu privire la foile de 

calcul complexe sau la aplicarea formulelor în Excel. 

Software-ul acceptă toate opțiunile populare de 

prognoză.  

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii? 

 Fiți la curent cu tendințele și problemele care 

se întâmplă în sectorul sau industria în care lucrați, 

precum și cu privire la schimbările care au loc la 

nivelul comunității locale. Lucrurile care nu par 

relevante la suprafață ar putea avea un impact asupra 

a ceea ce facem, așa că ar trebui să luăm întotdeauna 

în considerare toate posibilitățile și să ne putem 

adapta planul de afaceri. 

Gânduri finale cu privire la planificarea 

afacerii? 

 Am verificat câteva alte opțiuni ale 

instrumentului de planificare a afacerii. Instrumentul 

de planificare YBS este de departe cel mai simplu, cel 

mai ușor de utilizat și cea mai bogată opțiune pe care 

am testat-o. Oferă toate instrumentele necesare 

pentru a acoperi o gamă largă de nevoi de planificare 

a afacerii. Nu trebuie să uit să menționez că vă puteți 

înregistra gratuit pe aplicație și este accesibilă de pe 

tablete și telefoane inteligente. 
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Zsolt Butyka, Adventure Karavan (Caravana de aventură) 
 

 

 Ideea parcului de rulote a apărut dintr-o nevoie reală, 

când am ajuns să-mi dau seama că turismul de rulote începe 

să fie cunoscut și practicat și în România. Nu există locuri de 

parcare frumoase, unde călătorii se pot reîncărca și 

reîmprospăta. Prin urmare, parcul va fi unicul de acest gen în 

regiune, răspunzând nevoii reale a tuturor celor care călătoresc 

cu rulote în lunile de vară. Facilitățile precum un loc de joacă, o 

zonă de luat masa, electricitate, rufe, grătar, canalizare vor fi 

toate incluse în preț. Deoarece aceasta este doar o companie 

încă la început, vor fi depuse eforturi în marketing pentru a 

atrage cât mai mulți clienți posibili. 

 

Care au fost nevoile tale din programul YBS? 

 Având în vedere faptul că afacerea este doar la început, iar site-ul este construit printr-un proiect 

nerambursabil, planificarea a fost necesară pentru a fi pusă în aplicare chiar și din momentul în care a apărut ideea 

afacerii. La utilizarea aplicației YBS, Zsolt a constatat că, în faza inițială de planificare, s-ar fi putut acorda mai multă 

atenție la formularea misiunii și viziunii afacerii, o atenție sporită ar fi putut ajuta mai mult în ceea ce privește 

costurile care vor apărea pe parcursul derulării afacerii... 

 

“Mi s-a părut foarte liniștitor faptul că și 

după ce afacerea începe și funcționează, 

instrumentul online YBS are posibilitatea de 

a urmări activitățile planificate” 

 



 

 

 

 

 
 

Ce elemente ale programului vi s-au părut 

cele mai utile? 

 Mi s-a părut foarte liniștitor că, de asemenea, 

după ce afacerea începe și funcționează, instrumentul 

online YBS are posibilitatea de a urmări activitățile 

planificate, proiectele care ar trebui puse în aplicare, 

să respecte termenele limită, să includă memento-uri 

și sarcini pe angajat. A avea tot planul pe o singură 

pagină, a fost un alt aspect demn de menționat și 

este obligatoriu pentru a putea reveni la el de câte ori 

este nevoie. 

Cum v-a ajutat (să vă planificați) afacerea 

programul Your Business Success?? 

 Punerea laolaltă, gândirea în detalii mici, 

definirea tuturor activităților importante chiar înainte 

de începerea afacerii poate fi considerat ca fiind cei 

mai importanți pași care trebuie luați în considerare 

în procesul de planificare, iar aplicația YBS a dat 

posibilitatea acestora. 

 După cum știm cu toții, fără o bună 

planificare, afacerea ar putea să nu aibă succes. Prin 

urmare, planificarea amănunțită este crucială. În viața 

noastră cotidiană, avem tendința să grăbim lucrurile 

și, uneori, să îndeplinim anumite sarcini doar 

superficial. Aplicația YBS l-a făcut pe proprietar să 

gândească mai profund, să reconsidere și să 

reflecteze asupra anumitor subiecte mai mult decât a 

fost planificat inițial.   

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii? 

 Asigurați-vă că acordați atenție cât mai 

multor detalii posibil. Încercați să vă formulați 

obiectivele, posibilele provocări, realizați o cercetare 

de piață sau încercați să aflați cât mai mult posibil 

despre concurență pentru a vă asigura că planul dvs. 

este cât mai aproape de realitate. Discutați cu cât mai 

mulți prieteni, clienți posibili la care ați putea ajunge 

și nu uitați nici de marketingul dvs.. 

Vreun gând de final, Zsolt?  

 Aplicația YBS este un instrument bine gândit, 

care poate fi un sprijin imens pentru antreprenori, 

indiferent dacă se află la începutul drumului sau are o 

afacere, deja, consacrată. Oferă posibilitatea de a 

pune totul cap la cap și te poate face să te gândești în 

detaliu la planurile și obiectivele tale. Folosiți-l cu 

încredere, chiar dacă există unele aspecte care 

necesită o anumită cizelare, ideea de bază, prin 

urmare este oferită oportunitatea de planificare a 

afacerii. Încercați-l! 
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Julian Varbanov, Fitness Online 

[antreprenor aspirant] 

 Intenționez să ofer antrenamente individuale de 
fitness la fața locului (f2f) și online, de asemenea, să ofer 
consultații de sănătate. Am cunoștințe și practică ca 
instructor de fitness de peste 10 ani și acum am decis să 
îmi înființez propria companie. Am mai mulți clienți în țară 
și în străinătate, care folosesc serviciile mele ca 
antreprenor. Trebuie să aflu mai multe despre cum să mă 
înregistrez și să conduc această activitate ca și companie 
de afaceri. Programul Your Business Success m-a ajutat să 
planific ideea și activitățile într-o afacere autentică 
profitabilă. 

 Toate elementele programului au fost utile, dar 

pentru începători a fost foarte util să aflu despre factorii pe 

care trebuie să-i iau în considerare atunci când planific să 

încep sau să dezvolt o afacere proprie. 

 M-a sprijinit să pregătesc o cercetare de piață și să înțeleg cum să-mi vizualizez afacerea. 

De asemenea, programul a fost foarte util pentru identificarea nevoilor clienților mei, în 

vederea planificării activităților în vederea oferirii de formare personalizată. În plus, YBS este 

gratuit de utilizat, foarte avantajos, având în vedere resursele limitate ale unei companii 

înființate!  

“Instrumentul de planificare YBS al afacerii 

este foarte util pentru a vă oferi abilități și 

cunoștințe inițiale de management chiar 

dacă nu aveți experiență anterioară ca 

antreprenor” 
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Salah Aldin Al Ayobi, HealthLab Medical Protection NL 

[afaceri de import] 

 

 Mi-am început compania ca birou de 
reprezentare în Olanda pentru afacerea mea de familie în 
străinătate, toate acestea în timpul pandemiei globale 
covid-19. Compania mea, un start-up, importă și vinde 
produse de unică folosință pentru protecție medicală și 
asistență medicală, inclusiv măști de față, salopete de 
protecție, încălțăminte protecție, șepci și mănuși.  

 Împreună cu instructorul meu am făcut pașii oficiali 

pentru a înregistra compania și, de asemenea, pentru a 

dezvolta o strategie. A fost interesant să aflăm în practică 

despre afacerile internaționale și tot ceea ce se referă la 

acestea, cum ar fi transportul, livrarea, taxele de import, 

documentația, etichetele de calitate ale UE etc..  

 Aplicația YBS mi-a permis să simulez scenarii, de exemplu, în funcție de prețurile de 

cumpărare și de vânzare, adăugând costuri de expediere. Acest lucru mi-a oferit o perspectivă 

bună asupra avantajelor și marjelor masive și chiar m-a ajutat să-mi stabilesc prețurile și 

ofertele către clienți.  

“Aplicația YBS mi-a permis să simulez 

scenarii, acest lucru mi-a oferit o 

perspectivă bună asupra avantajelor și 

marjelor cantitative și chiar m-a ajutat să-

mi stabilesc prețurile” 
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Both Piroska, Dress up your books  

[www.facebook.com/dressupyourbooks]  

 

 În momentul de față creăm coperte pentru cărți, 

manuale și broșuri care nu numai că vă protejează cărțile 

preferate, dar oferă, de asemenea, cititorului o marcă 

unică. Considerăm că este important să facem lucrurile 

reciclabile pentru a comercializa cât mai puține produse 

din plastic. 

 Suntem o afacere privată, așa că avem nevoie de tot 

ajutorul posibil, așa că am salutat oportunitatea de a 

participa la programul YBS. 

 Pentru că nu aveam un plan de afaceri bine dezvoltat 

și bine gândit - afacerea noastră a început ca un hobby - am 

simțit că avem nevoie de un plan pe termen lung, dar nu 

aveam instrumentele necesare pentru a face acest lucru, nu știam de unde să începem. 

 

Ce elemente ale programului vi s-au părut cele mai utile? 

Cea mai interesantă și utilă parte mi s-a părut cea cu etapele. Prin intermediul descrieri și definiției 

precise, am reușit să creăm un plan de afaceri transparent pentru afacerea noastră. 

“Deoarece nu aveam un plan de afaceri bine 

dezvoltat, am simțit că avem nevoie de un 

plan pe termen lung, dar nu știam de unde 

să începem …” 
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 Ne va ajuta foarte mult să putem 

sistematiza planurile, activitățile și situația 

financiară a companiei. De cele mai multe ori, 

programele de contabilitate se ocupă doar de 

sistematizarea problemelor financiare, dar pe 

această platformă îmi pot combina planul de 

afaceri, activitățile mele de implementat și 

situația mea financiară. 

 Cu opțiunea de a adăuga un calendar și o 

persoană suplimentară, îmi pot vedea activitățile 

săptămânale / lunare și acest lucru poate fi văzut 

și de alți membri ai echipei. 

 Ceea ce este foarte atrăgător pentru 

mine este că, într-un an, voi putea vedea într-un 

mod foarte util pe platforma mea unde se află 

afacerea mea și asta mă va ajuta să fac pași 

suplimentari. 

Cum v-a ajutat (să vă planificați) afacerea 

programul Your Business Success? 

 Am îndrumări realiste despre cum să-mi 

încep planificarea afacerii, am reușit să mă 

gândesc exact la cine este grupul țintă al afacerii 

mele, am o idee precisă - pe măsură ce lucram 

prin intermediul platformei - despre cum aș 

putea ajunge ei, ce produs pentru care grup 

țintă, care sunt pașii pe care ar trebui să-i fac în 

legătură cu marketingul pentru a-mi promova 

cel mai bine produsele. 

 Partea de gestionare a proiectului a 

platformei m-a ajutat foarte mult, aici îmi pot 

organiza planurile și activitățile în calendarul 

furnizat, astfel încât să pot urmări ceea ce a fost 

deja realizat și care sunt sarcinile pe care trebuie 

să le îndeplinesc pentru a-mi atinge obiectivele 

stabilite. 

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii? 

 Asigurați-vă că încercați platforma YBS, 

aceasta vă poate ajuta foarte mult în regândirea 

afacerii dvs. Vă puteți crea planul de afaceri 

foarte simplu urmând pașii furnizați. Acestea 

sunt simple, ușor de înțeles chiar și pentru un 

antreprenor care începe o nouă afacere. Mult 

succes! 
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Maria Borisova, 3M Studio Ltd. 

[studioul de cosmetice]   

 

 Maria conduce Studio 3M, un studio de cosmetice 

în orașul Varna, Bulgaria. Proprietarul are 21 de ani de 

experiență și o rețea de clienți bine stabilită. Există 

fluctuații ale veniturilor, determinate în principal de 

schimbările anotimpurilor și în prezent, din cauza 

impactului COVID-19 asupra veniturilor clienților. 

 O cunoștință mi-a propus să iau parte la programul 
YBS, dar la început am fost reticentă. Nu am nici o diplomă 
universitară în materie de afaceri și nu m-am gândit 
niciodată că ar fi utilă afacerii mele. Totul se bazează pe 
multă muncă fizică, contacte personale și satisfacția 
clienților (și bogăția lor, desigur). Am fost de acord doar din 
cauza prietenului meu. 

Ce elemente ale programului vi s-au părut cele mai utile? 

 După ce am folosit instrumentul online, m-am simțit mai încrezătoare în ceea ce fac cu finanțele 

mele.  

 

 

“Planificarea afacerii dvs. este esențială. Nu 

contează dacă conduceți o afacere mică sau 

mai mare. Este un aspect pe care nu trebuie 

să-l ratați” 

 



 

 

 

 

 
 

 Nu am privit niciodată cu adevărat 

studioul meu de cosmetice ca fiind o entitate 

comercială reală, deși suportă toate costurile 

obișnuite ale afacerii, datoria fiscală etc. pentru a 

planifica toate - costurile și pasivele, împreună 

cu veniturile. 

 

Cum ți-a ajutat (să îți planifici) afacerea 

programul Your Business Success? 

 Acum mă simt mai încrezătoare în 

planificarea și acoperirea costurilor mele zilnice. 

După cum am spus, înainte încercam doar să 

generez venituri din ce în ce mai mari. Eram 

stresată de fiecare dată când trebuia să plătesc 

asta și asta, de parcă nu ar fi a mea. Când 

programezi totul în avans, în momentul în care 

vine, aduce mai puțin stres și nu va fi o „surpriză 

urâtă” când facturile îți bat la ușă. 

 

Care este sfatul tău pentru alți antreprenori 

(aspiranți) cu privire la planificarea afacerii, 

Maria? 

 Planificarea afacerii dvs. este esențială. 

Nu contează dacă conduceți o afacere mică sau 

mai mare. Este un aspect pe care nu trebuie să-l 

omiteți. 

 Nu știți niciodată ce active vi se cuvin 

dacă nu încercați. Încercați programul Your 

Business Success pentru a afla mai multe despre 

voi înșivă și pentru a fi fermi și pentru a vă simți 

mai confortabil în a vă face propria afacere.
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Takis Papahristos, KtimaKakkavos 

[www.ktimakakkavos.gr]  

 

 

 KtimaKakkavos produce ulei de măsline de cea 

mai înaltă calitate sub supravegherea constantă a 

agronomilor. Compania își exportă produsele în întreaga 

lume oferind clienților săi posibilitatea de a comanda 

înainte de recoltare. Compania produce măsline 

„Kalamàta” de toate dimensiunile - de la colosal la boabe - 

fără orice boală a copacilor din cauza terenurilor sale 

pietroase. Mediul proprietății aproape de mare conferă 

măslinelor caracter și gust unic. KtimaKakkavos produce, de 

asemenea, sare provenită din lacul marin din Missolonghi, 

cu metoda naturală de evaporare la soare. 

 

Care au fost nevoile tale din programul YBS?  

 Trăim vremuri care se schimbă rapid, în special pentru companii. Acesta este motivul pentru care, 

după părerea mea, unele dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm, în calitate de manageri 

de afaceri, este că trebuie să me adaptăm și să abordăm aceste schimbări.  

“Mi-a plăcut foarte mult modul în care 

aplicația online YBS m-a obligat să mă 

gândesc la părțile cheie ale afacerii mele, 

cum ar fi concurența și cercetarea pieței.” 

 



 

 

 

 

 
 

 Scopul nostru principal a fost să obținem 

consultanță despre cum să fim flexibili pentru a 

avea succes în afaceri astăzi, și cum să ne 

îmbunătățim abilitățile de planificare și 

organizațională.  

 

Cum v-a ajutat (să vă planificați) afacerea 

programul Your Business Success? 

 Instrumentul de planificare a afacerii 

online a fost cel mai valoros element al 

programului. Această aplicație este un 

instrument dinamic care oferă un proces pas cu 

pas de urmat în definirea sau redefinirea planului 

de afaceri.  

 Interfața este nouă și plină de viață! 

Programul oferă îndrumări și exemple despre 

ceea ce ar trebui inclus în diferitele secțiuni. Asta 

a salvat multă muncă. A făcut foarte ușor 

realizarea planului de afaceri. Simplu și ușor de 

utilizat, cu subiecte de afaceri directe și cu un 

flux foarte lin.  

 Aplicația este receptivă, astfel oferă 

posibilitatea de a o accesa de pe orice dispozitiv, 

de pe tabletă sau telefon inteligent și din orice 

loc, chiar și atunci când nu suntem la birou.  

 

Care este sfatul dvs. pentru alți antreprenori 

(aspiranți)? 

 Dacă un nou antreprenor are o idee, dar 

nu este sigur de unde să înceapă sau ce să facă, 

el / ea poate folosi instrumentul gratuit de 

planificare a afacerii online YBS, deoarece îl va 

ghida în fiecare etapă a începerii și gestionării 

afacerii.  

 Este necesar să se utilizeze planul de 

afaceri ca o foaie de parcurs pentru modul de 

structurare, funcționare și dezvoltare a noii 

afaceri. Este un mod de a gândi elementele cheie 

ale afacerii. 
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Eugene Guiney, virtual company 

[student la filologie și afaceri]  

 

 

 Ca parte a studiilor și experienței mele de plasare, 

am vrut să aflu mai multe despre ce înseamnă să fii 

antreprenor. Studiez filologia și afacerile și am vrut să 

înțeleg cum să înființez o afacere, așa cum aș putea dori să 

fac într-o zi. 

 

Ce părere ai despre aplicația Your Business Success? 

 Tutorialul este simplu, ușor de înțeles și fără probleme în 

explicarea instrumentelor de navigare. Opțiunea de ecran complet 

este frumoasă și ieșirea din ea este simplă. Opțiunile de limbă sunt 

prezentate cu atenție și vor fi utile pentru utilizatorii internaționali.   

 Interfața grafică de utilizator este atrăgătoare și vibrantă, cu o notificare frumos animată după 

actualizarea paginii de profil. O fereastră de chat apare frumos, iar notificările pop-up sunt bine animate. 

Includerea plăcută a unui buton de navigare în partea de jos a ecranului pentru a reveni pe pagină este 

utilă. Adăugarea unui eveniment la calendar este ușoară și clară pentru modificarea și ștergerea sarcinilor. 

Este ușor să comutați între luni și afișează zilele, săptămânile sau lunile.  

“Mi-a plăcut foarte mult modul în care 

aplicația online YBS m-a obligat să mă 

gândesc la părțile cheie ale afacerii mele, 

cum ar fi concurența și cercetarea pieței.” 

 



 

 

 

 

 
 

Crearea unei noi companii în aplicație 

 Înființarea unei noi companii este simplă, 

cu casete de descriere reglabile pentru a 

introduce mai multe informații, plus posibilitatea 

de a încărca o siglă a companiei. 

 Interfața aplicației YBS este simplă, 

ajutând utilizatorul să introducă informații 

despre companie. Textul care explică fiecare 

secțiune a pitch-ului îl ajută pe utilizator să își 

definească titlul, declarația de misiune, 

prognozarea etc.. 

Grafice și vizualizare 

 Secțiunea de piață vizată oferă multe 

informații, inclusiv numele, perspectiva și costul 

segmentului de piață. Toate informațiile sunt 

transmise sub formă de grafic pentru a vizualiza 

datele, pentru o mai bună înțelegere a datelor. 

Modulul de prognoză este foarte util și 

rivalizează cu cele mai multe programe pe care 

le-am folosit. Tabelele financiare, Profitul și 

pierderile, bilanțul și fluxul de numerar al 

afacerii, toate sunt ușor accesibile și afișează 

toate informațiile cheie care pot fi exportate ca 

fișier pdf.  

Opțiuni de ieșire 

 După introducerea tuturor detaliilor 

afacerii, toate datele sunt prezentate pe pagina 

principală simplu și intuitiv. Capacitatea de a 

afișa detaliile proiectului în Excel, CSV, pdf este 

un plus excelent, de asemenea, ușor de imprimat 

datele. Nu văd cum s-ar pierde utilizatorul în 

acest proces, deși secțiunea Ajutor și resurse 

este completată cu toate informațiile necesare 

pentru a ajuta utilizatorii în cazul în care aceștia 

se blochează.   

Impresia generală 

 În general, designul este intuitiv și ușor 

de înțeles pentru a naviga. Arată minunat atât pe 

mobil, cât și pe desktop. Foarte informativ, fără 

bug-uri, erori sau impasuri. Ajută utilizatorul în 

asamblarea tuturor datelor necesare pentru a 

defini în mod adecvat afacerea, oferind un 

mediu util pentru a genera un plan de afaceri. O 

aplicație excelentă pentru a ajuta persoanele să-

și dezvolte sau să își mențină afacerea.
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 Exponential Training din Marea Britanie a operat un sistem de planificare a afacerilor pe o 
perioadă de cinci ani de mai bine de un deceniu. Un nou plan strategic de afaceri este în curs 
de dezvoltare, deoarece expiră în curând. Actualul Plan strategic de afaceri, numit 
„Îmbunătățirea performanței prin oameni” se bazează pe viziunea, misiunea, valorile și 
convingerile sale. Viziunea și misiunea stabilesc direcția pe termen lung a afacerii. Deși acestea 
sunt revizuite la fiecare trei ani, rareori se schimbă în orice mod fundamental - ele furnizează 
fundamentul pe care se bazează Exponential Training.  

 

Viziunea Exponential Training: Pentru a crea o lume de manageri, formatori și consultanți de înaltă performanță, 

indiferent de granițele geografice și fusurile orare.  

Iar misiunea sa este îmbunătățirea performanței managerilor, formatorilor și consultanților prin furnizarea de 

programe de învățare și evaluare atractive, cu impact ridicat. 

Viziunea și misiunea Exponential Training sunt susținute de cele 7 valori. Valorile oferă un cadru pentru a ghida 

modul în care compania și membrii echipei sale se comportă în executarea activităților companiei. Convingerile 

companiei ajută echipa Exponential să ia decizii bazate pe idei clare, care să se alinieze valorilor, misiunii și viziunii 

sale.  

1. Să fii o companie cu care este o plăcere să faci afaceri 

2. Să vă bucurați de acțiuni, rezultate și recompense 

3. Respectarea, dezvoltarea și încurajarea oamenilor 

4. Adăugarea de valoare, oferind tot ce este mai bun: nici mai mult, nici mai puțin 

5. Gândire expansivă și globală 

6. Planificarea, implementarea, reflectarea și îmbunătățirea 

7. Corectitudine, onestitate și integritate 

 

Exponential Training 

[www.exponentialtraining.com] 

 



 

 

 

 

 
 

 “Consider că implicarea echipei mele oferă informații 
pe care altfel nu le-aș obține dacă aș fundamenta 
totul doar pe propriile reflecții. Odată ce ai planul tău, 
sfatul meu este să-l vezi, să revizuiți și să distribuiți, să 
îl împărtășiți și să-l împărtășiți echipei dvs.” John 
Moore - Director general Exponential Training 

 Compania elaborează, de asemenea, o 

declarație strategică. Această declarație ajută la 

informarea și menținerea concentrării organizației 

asupra stimulării creșterii și dezvoltării. Acest lucru 

duce la identificarea unui set de priorități strategice și 

obiective care sunt legate de un set de indicatori 

cheie de performanță. 

 Următoarea etapă a procesului de planificare 

a afacerii este crearea unui set de planuri de acțiune 

anuale pentru fiecare prioritate strategică. Acestea 

oferă baza obiectivelor de performanță individuale și 

ale echipei, care sunt discutate și convenite în cadrul 

revizuirii managementului performanței membrilor, 

echipei. 

În timpul revizuirii managementului performanței, 

nevoile de învățare și dezvoltare ale membrilor 

echipei sunt, de asemenea, discutate și convenite, 

permițând elaborarea unui plan anual de formare - 

acest lucru ajută la legarea învățării și dezvoltării cu 

planurile și obiectivele afacerii. Atât planul anual, cât 

și performanța membrilor echipei sunt revizuite 

trimestrial, permițând actualizarea continuă a 

planurilor.  

 Deși echipa de conducere este responsabilă 

pentru elaborarea planului de afaceri și a strategiilor, 

părerile și opiniile membrilor echipei se regăsesc în 

planurile finale. Toți membrii echipei participă la o zi 

anuală de planificare și comunicare a afacerii pentru a 

reflecta la anul precedent și pentru a înțelege anul 

nou planuri și priorități. Acest proces este apoi 

susținut cu o cultură deschisă în timpul căreia 

realizările și succesele sunt împărtășite și sărbătorite.    
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 Guided Portugal este o companie de 
turism specializată în excursii private 
personalizate destinate familiilor sau 
grupurilor mici de prieteni. Are sediul în 
Porto, Portugalia și operează la nivel 
național. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost înființată în 2016, ca urmare a nevoii 
tot mai mari de servicii turistice, legată de 
dezvoltarea turismului pe care Portugalia a 
realizat-o în ultimii 8-10 ani. Fondatoarea, 
Marta, are o diplomă în turism și studii 
post-universitare în servicii de ghidaj  

 

turistic și informații și lucrează în industria 
turismului de mai bine de 20 de ani. A 
decis că este timpul să își dezvolte propria 
companie, combinând cunoștințele și 
experiența pe care le-a dobândit de-a 
lungul vieții sale academice și profesionale. 

 Compania oferă în prezent o gamă 
largă de servicii de înaltă calitate. A început 
prin oferirea de tururi zilnice în nordul 
Portugaliei, cu vehicule de până la 7 
persoane, dar, odată cu creșterea cererii de 
servicii, au început să își extindă parcul auto 
și în zilele noastre au vehicule de până la 30 
de persoane și lucrează cu tururi de mai 
multe zile în jurul Portugalia.  

 Serviciile oferite au întotdeauna un 
standard ridicat de calitate, începând cu 
parcul lor auto, care este compusă din 
vehicule Mercedes, trecând pe lângă 
experiențele unice oferite oaspeților (vizite în 
locuri unice, în afara locurilor de întâlnire, 
restaurante de ultimă generație, experiențe 
legate de vinuri etc.) și încheierea cu ceea ce 
consideră unul dintre factorii cheie ai 
succesului lor, conducătorii și ghizii.  

 Toate tururile oferite sunt private, 
ceea ce înseamnă că șoferul sau ghidul vor fi 

Guided Portugal 

[www.guidedportugal.com] 
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“Începeți cu „pași mărunți” și vedeți cum răspunde 
piața la produsul dvs. De acolo, puteți decide în ce 
direcție doriți să meargă afacerea dvs. Nu faceți prea 
multe lucruri simultan și rămâneți concentrat asupra 
obiectivelor dvs..” 

total angajați cu acești oaspeți și că niciun alt invitat 

nu se va alătura activităților. 

 Pe lângă lucrul direct cu clientul final, datorită 

calității serviciilor și a flotei lor, alte părți, cum ar fi 

agențiile de turism și operatorii de turism, naționale și 

internaționale, au început să caute și serviciile lor de 

transport și ghidare. Aceasta înseamnă că în prezent 

Guided Portugal funcționează nu doar ca o companie 

de turism, ci și ca furnizor de transport pentru alte 

companii, ceea ce le oferă șansa de a-și moderniza 

parcul auto și resursele umane. 

 În ceea ce privește costurile, parcul auto, 

întreținerea și resursele umane acestea sunt cele 

mai mari costuri cărora trebuie să le facă față. 

Vehiculele sunt de ultimă generație și 

întreținerea este foarte costisitoare pentru a 

menține același nivel al serviciilor tot timpul. În 

plus, taxele guvernamentale pentru vehicule 

sunt, de asemenea, foarte mari, deci este necesar 

să se calculeze dacă numărul de tururi pe care le 

poate face fiecare vehicul să merite sau nu 

investiția. 

 Cu resursele umane există o provocare 

similară. Impozitele pe venit și impozitele pe 

asigurările sociale sunt foarte mari în Portugalia, 

astfel încât compania trebuie să calculeze salariul și 

impozitele aferente. Poate fi foarte dificil să ai un 

echilibru între a oferi un salariu bine plătit, să menții 

angajații motivați și angajați și impozitele mari care 

vor veni odată cu această măsură. Deoarece turismul 

este o activitate sezonieră și pentru a putea gestiona 

costurile, Guided Portugal are 4 angajați permanenți 

și angajează încă 2 până la 3 persoane în sezonul de 

vârf, pentru a ajuta la creșterea volumului de muncă. 

   



Manual de bune practici 

 

 

 

 Delikatess Accessories se ocupă de producerea de genți de mână la modă, de înaltă 
calitate, realizate manual, genți de umăr, genți pentru laptop și accesorii la modă informale. 
Afacerea este o una înfloritoare în regiunea centrală și rurală a României, în orașul Miercurea-
Ciuc, care s-a născut din dragostea pentru produse frumoase și de înaltă calitate ale 
proprietarilor.   

 Inițial, clienții cheie ai afacerilor erau femei tinere dinamice, care nu trebuiau să aleagă 
între practic și estetic, deoarece produsele iau în considerare nevoile lor. Există trei proprietari 
ai afacerii, doi sunt activi în principal în fazele de proiectare și producție, iar a treia persoană 
este managerul pentru părțile administrative ale companiei. 

 

 Printre principalele activități ale întreprinderii, putem numi 

designul și producția de articole de stil de viață (genți, rucsaci, genți 

pentru laptop) alături de vânzările (directe / față în față, online, în 

târguri) ale propriilor produse DelikatessAccesories. Gama de 

produse pentru clienți a fost extinsă pe parcurs cu accesorii pentru 

bărbați și copii. 

 Ca factor cheie al succesului afacerii lor, proprietarii au 

numit planificarea bună, alături de parteneri cheie bine definiți și 

aleși. În cazul lor, o companie de marketing, împreună cu o companie 

proiectată de furnizori de țesături, care își livrează materia primă - 

țesături personalizate - din care pot lucra. 

 În ceea ce privește costurile, resursele de personal constituie 

cele mai mari costuri cărora trebuie să le facă față, deoarece lucrează cu 

o echipă de 5 angajați. Din păcate, în România, impozitele de stat care 

trebuie plătite reprezintă un cost uriaș, pe care fiecare antreprenor trebuie să îl calculeze.  

  

Delikatess Accessories  

[www.delikatesaccessories.com] 

 

 



Manual de bune practici 

 

 

“Găsiți parteneri cheie și definiți-vă activitățile cheie 
cu adevărat cu precizie și nu încercați să faceți prea 
multe lucruri simultan. ” 

Eszter și Csaba - proprietarii de Delikatess Accessories 

 Acest lucru poate fi văzut ca un dezavantaj 

pentru întreprinderile nou înființate, deoarece, chiar 

dacă scopul lor ar putea fi să plătească bine forța de 

muncă pe care o angajează, pentru a le menține 

motivate și angajate față de companie, trebuie să 

calculeze cheltuieli aproape duble.  

 Având în vedere faptul că produsele sunt 

excelente și de înaltă calitate, Delikatess Accessories a 

înființat un magazin online, dar are și posibilități de a 

vinde la fața locului în destul de multe companii, 

magazine, care sunt încântate să vândă cu amănuntul 

produse DelikatessAccesories.  

 Canalele de comunicare sunt atât offline, 

cât și online, deoarece participă la o mulțime de 

târguri de produse realizate manual, și sunt 

active și pe canalele de socializare. Încearcă să 

contacteze și să comunice cât mai mult cu 

clienții lor, pentru a le satisface nevoile. 

 Eszter și Csaba, care sunt doi dintre cei trei 

fondatori ai companiei, spun că este dificil să 

supraviețuiești într-un oraș atât de mic precum 

Miercurea-Ciuc. Uneori pare o „misiunea imposibilă” 

menținerea afacerii în funcțiune, dar posibilitatea de a 

avea cei 5 angajați deja menționați i-a asigurat că 

ceea ce fac are valoare și clienții lor sunt dispuși să 

plătească pentru produsele lor. 

 Sfatul lor pentru antreprenorii începători este: 

să acordați întotdeauna atenție nevoilor clienților dvs. 

și să încercați să le răspundeți cât mai mult posibil. În 

plus, este extrem de important să găsiți parteneri 

cheie și să vă definiți activitățile cheie cu adevărat cu 

precizie și să nu încercați să faceți prea multe lucruri 

simultan. Acordați atenție și rămâneți concentrați la 

ceea ce v-ați propus și după o planificare amănunțită 

și multă perseverență finală puteți atinge obiectivele 

propuse! Fiți concentrați și atenți la nevoile de care 

răspundeți. 
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 GinT - Premium Spirits este o marcă comercială pentru o distilerie. GinT Distillery s-a 
născut în 2017 după foarte multe planificări, pregătiri și luare a deciziilor. 

 Majoritatea companiilor (de succes sau nu) încep cu ceva foarte apropiat de unul dintre 
fondatori. Acest caz nu este diferit. Ginul este o pasiune pentru noi și lucrul la ceva ce ne place 
este întotdeauna mult mai ușor, dar periculos. În ciuda motivului genezei proiectului / 
companiei, trebuie să se facă o mulțime de planificări, pregătiri și studit, toate acestea ducând 
la luarea deciziilor și alegerea unor căi care nu sunt întotdeauna ceea ce dorim sau pentru care 
am fost pregătiți. Vom încerca să vă prezentăm drumul nostru până în ziua în care am creat 
compania… 

Alegerea căii pentru viitor 

 Înainte de orice altceva, trebuia luată o decizie foarte 

importantă: producem noi înșine produsul sau îl luăm de la o terță 

parte care va produce un Gin personalizat pentru noi? Dacă am alege 

această din urmă opțiune, ar trebui doar să ne facem griji doar pentru 

planificarea vânzărilor și marketing. Am optat să producem ginul noi. 

Ceea ce a cântărit în a lua această direcție a fost faptul că construim 

un brand, creăm o poveste, creăm conștientizare și trebuie să ne 

conectăm cu clienții noștri cu ceva real. De asemenea, nu am vrut să 

fim ostatici ai unei terțe părți care să ne controleze produsul. 

 Calea a fost aleasă, dar prezintă implicații importante: ginul este 

alcool și orice legat de această substanță este strict controlat de stat și 

este supus unor impozite și reguli stricte. Regulile trebuiau studiate și 

cunoscute foarte bine. 

 

 

 

GinTDistillery 

[www.tastegint.pt] 

 

 



 

 

 

 

 
 

“Este imposibil să fii expert în toate și este imposibil să 
iei deciziile corecte de fiecare dată. Două persoane 
care gândesc vor reduce probabilitatea de a lua decizii 
greșite sau rele.” 

Finanțarea proiectului 

 Vom împrumuta bani sau o vom finanța 

singuri? La început, am decis să nu împrumutăm bani 

din cauza incertitudinii și am știut că nu va fi ușor, 

deoarece nu vom naviga într-un „Ocean Albastru”. 

Așa cum s-a spus mai înainte, urma să producem 

singuri ginul și așa că ar trebui să înființăm o 

distilerie. Acest lucru a necesitat o investiție 

semnificativă. Luând în considerare acest lucru, am 

așteptat până când a apărut planul corect de 

stimulare. Acest lucru necesită răbdare, căutare și, 

încă o dată, studiu. 

 

 

 

Parteneriatul 

 Așa cum s-a spus mai devreme, companiile 

încep undeva și, de obicei, cel mai bine este să nu o 

faceți singuri. Acesta este un principiu pe care încerc 

să îl urmez. Un partener sau doi vor ajuta la 

implementarea proiectului, la menținerea strategiei și 

la creșterea cunoștințelor. Este imposibil să fii expert 

în toate și este imposibil să iei deciziile corecte de 

fiecare dată. Deci, doi oameni care gândesc vor 

reduce (nu vor elimina) probabilitatea de a lua decizii 

greșite sau rele, vor face sarcina de lucru mai ușor de 

suportat, vor împărtăși durerea, vor împărtăși 

sărbătorile. Oricum partenerii sunt minunați, dar un 

parteneriat trebuie să se bazeze pe o decizie 

rațională, trebuie să vă asigurați că 1 + 1> 2 sau altfel 

nu are sens și că vor exista probleme în viitor. 
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 Yourdailyteacup este un magazin cu experiență în ceea ce privește ceaiul (online și 
offline) în două orașe din Olanda: Groningen și Leeuwarden. Au deschis pentru prima dată un 
magazin fizic în Groningen în 2020 și la un an după aceea, au deschis al doilea magazin în 
Leeuwarden (în timpul pandemiei!). Acest lucru a atras destulă atenție și admirație din partea 
publicului. 

Înainte de aceasta, afacerea începuse deja online, cu un site web și Instagram din 2017.  

 

 Împreună cu afacerea online, RensinaSteursma - 

proprietarul Yourdailyteacup, a scris și bloguri în care își împărtășesc 

experiențele din călătorii, interior, mâncare (rețete de mâncare și 

prăjituri), stil de viață și propria viață pe ambele canale Rensina este 

cu adevărat activă pe Instagram-ul magazinului ei, îl folosește, de 

asemenea, pentru a-și împărtăși propria viață uneori, deoarece de aici 

provin majoritatea clienților ei, de pe Instagram. Recent, ea a realizat și 

o pagină de Facebook care primește destul de mult sprijin pozitiv din 

partea clienților. Ea vede social media ca pe o extensie a site-ului și 

magazinelor sale. Ea a subliniat că, pentru a reuși să atingă numărul de 

clienți și atenția lor pe care o are acum, a durat ceva timp, nu se 

întâmplă peste noapte.  

 În ceea ce privește produsele sale, Rensina este cu adevărat 

pretențioasă la ceea ce vinde afacerea ei, deoarece mărcile și produsele 

unice sunt factorii critici care ajută o afacere să iasă în evidență față de ceilalți. Mai mult, Yourdailyteacup se 

străduiește să creeze un „moment de relaxare” pentru fiecare oaspete care vine la magazin, oferind ceai de înaltă 

calitate, veselă frumoasă și accesorii. 

 

 

Yourdailyteacup 

[www.yourdailyteacup.nl] 
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Rețeaua 

 Rensina și-a vândut uneori ceaiul în piețele 

deschise înainte de a avea un magazin fizic. În acest 

moment, ea are două magazine fizice, așa că nu mai 

este necesar. Cu toate acestea, ea a crezut că 

contactul personal este esențial, deoarece acesta îi va 

face pe potențialii parteneri să se simtă importanți și 

plăcuți.  

 

Învățarea pe tot parcursul vieții 

 În ceea ce privește cunoștințele, Rensina a 

obținut o diplomă de somelier de ceai și urmează 

acum o formare aprofundată la academia ITC, o 

academie de ceai, pentru a-și îmbunătăți abilitățile și 

cunoștințele. Scopul ei este să aducă diferite tipuri de 

ceai tuturor, astfel încât să poată găsi o aromă care le 

convine.  

 

Resursele umane 

 Afacerea a avut mai mulți angajați decât 

înainte datorită magazinelor offline. Rensina le oferă 

ocazional reflectare pe Facebook-ul magazinului, 

astfel încât toată lumea să le cunoască, iar când au 

vorbit despre ceaiurile și / sau accesoriile lor preferate 

de la Yourdailyteacup, produsele respective sunt 

promovate în mod indirect clienților.  

 Se pare că aventura ceaiului de la Rensina va 

fi plină de pozitivitate și unicitate. 
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 Activitatea principală a companiei este producția de miere din salcâm, rapiță și floarea-
soarelui. Capacitatea de producție a stupilor este în medie de 2 tone pe an. Producătorul a 
dezvoltat și oferă o soluție inovatoare pentru stupii de albine - o producție proprie inovatoare 
din policarbonat. 

 Krasen Hristov este proprietarul Grădinii de albine, situată lângă Varna, Bulgaria, cu 130 

de stupi de albine. I-am pus câteva întrebări despre modul în care își conduce afacerea. 

 

Care crezi că sunt factorii cheie ai succesului unei 

companii? 

 Cred că este foarte important să vă dezvoltați propria 

afacere, care să vă ofere plăcere. Cel mai bine este să vă transformați 

hobby-ul în activitatea dvs. de afaceri, astfel încât să vă placă ceea ce 

faceți. 

 De asemenea, este bine ca afacerea însăși să dea vibrații 

pozitive antreprenorului, să-l ajute să se simtă sănătos și bine 

emoțional. În acest sens, dezvoltarea apiculturii ca afacere este 

favorabilă, având în vedere calitățile sănătoase ale mierii și ale 

produselor conexe, precum și proprietățile acestora pentru apiterapie. 

 Și în al treilea rând, apropierea de natură și ceea ce le oferă 

oamenilor este un avantaj imens. Un antreprenor ar trebui să ia în 

considerare protejarea și conservarea resurselor naturale atunci când își planifică afacerea. 

  

KRASEN HRISTOV 

[Bee – Garden] 
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“Un antreprenor ar trebui să ia în considerare 
protecția și conservarea resurselor naturale atunci 
atunci când își planifică afacerea 

 

 

planning his/her business.” 

Ați întâmpinat dificultăți în desfășurarea afacerii?  

 Dificultățile din sectorul nostru sunt legate de otrăvirea albinelor când se pulverizează cu pesticide pe 

câmpurile cu culturi agricole, din care albinele își colectează polenul. Există dificultăți în vânzarea produselor finite, 

care sunt adesea cumpărate la sau sub prețul mierii produse datorită importurilor de miere din China și Moldova cu 

miere de calitate mai slabă, dar la prețuri mult mai mici. 

 

Ce sfaturi aveți pentru noii antreprenori, Krasen? 

 Să planifice cu atenție activitățile companiei lor, luând în considerare riscurile și posibilele 

obstacole, identificând măsuri de prevenire a acestora. Planificarea afacerii și un program precum Your 

Business Success sunt deosebit de importante și utile pentru antreprenorii din sectorul agricol, deoarece 

majoritatea nu au cunoștințe specifice despre managementul companiei. 
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 RAI Amsterdam este un centru de evenimente și conferințe care organizează și facilitează 
numeroase întâlniri, cum ar fi târgurile și conferințele anuale naționale și spectacolele de teatru. 
Prima expoziție RAI a fost organizată în 1895. În fiecare an, ei primesc în medie 1,5 milioane de 
invitați la RAI, de la târguri și conferințe cu 50.000 de persoane până la întâlniri cu 10 persoane. 
Multe dintre aceste evenimente au loc în centrul lor de expoziții și conferințe, cu un spațiu de 
peste 110.000 m2, împărțit în 12 săli și diverse săli mari și mici, precum și saloane. 

 

 Misiunea companiei se concentrează pe inspirarea 

oamenilor cu un echilibru sănătos între crearea de valoare socială 

(oameni), ecologică (planetă) și economică (profit). În consecință, 

lucrările lor vor contribui la o dezvoltare durabilă pentru fiecare 

petrecere. Evenimentele care au loc la RAI contribuie din ce în ce mai 

mult la aceasta prin:  

• Organizarea și facilitarea evenimentelor de înaltă calitate care 

să reunească oamenii, să îi conecteze și să le inspire; 

• Fiind un loc de întâlnire ideal, atractiv pentru toată lumea, cu o 

varietate de servicii și echipamente oferite; 

•  Crearea valorilor economice și sociale atât pentru afaceri, cât și 

pentru angajați. 

 Misiunea lor rămâne aceeași pentru o lungă perioadă de timp, cu 

toate acestea, își ajustează planul de strategie sau obiectivele pentru a se potrivi cu cerințele și nevoile societății. 

Pentru perioada 2019-2022, obiectivele lor strategice de afaceri sunt: 

• Consolidarea activității de bază pentru dezvoltarea viitoare a acestui sector (întâlniri, stimulente, conferințe 

și expoziții); 

• Crearea unui echilibru optim în costuri și beneficii sociale, crescând astfel valoarea socială. 

RAI Amsterdam 

[www.rai.nl/en] 
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“Creșterea ambițiilor noastre în fiecare an și 
dezvoltarea de noi inițiative ne permite să aducem 
continuu îmbunătățiri ” 

Jan van den Bosch, directorul Centrului de Convenții 

 RAI se concentrează pe 6 piloni care sunt 

benefici pentru clienții, partenerii, societatea și ei 

înșiși: ospitalitate, inovație, orientare către client, 

profesionalism, inițiativă și implicare.  

Prin urmare, se poate spune că companiei îi pasă de 

bunăstarea oamenilor lor și a societății. Pentru a 

realiza acest lucru, talentele și performanțele 

angajaților joacă un rol important. De aceea, RAI a 

stabilit o politică sustenabilă de resurse umane care 

încurajează bunăstarea, fitness-ul și stilul de viață 

pentru personalul lor. Ancheta privind satisfacția 

angajaților este realizată anual pentru a identifica 

punctele de îmbunătățire ale acestei politici. 
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Pentru a face acest lucru mai ușor, am 
compilat cele mai bune sfaturi practice și 
trucuri de la experții noștri! 

Acum, că am aflat de la proprietari de afaceri consacrați, antreprenori la început de drum și cei care aspiră 

să își creeze propria afacere din întreaga Europă, ce am învățat? Și cum putem pune sfaturile lor în acțiune 

în propria noastră planificare și predare de afaceri?  

Sfaturi de la întreprinzătorii de start-upuri 

Obțineți tot ajutorul pe care îl puteți și încercați să fiți practic 

și creativ, astfel încât să vă distanțați de ceilalți - Ellie Moore 

Încercați să căutați întotdeauna idei, metode și instrumente 

noi care vă pot ajuta ca antreprenor să deveniți mai flexibil și 

mai adaptabil la mediul de afaceri și la nevoile clienților - 

Christian Mihov 

Concentrați-vă! Acesta este, în opinia mea, unul dintre cele mai 

dificile aspecte de abordat. Nu te lăsa să te îndepărtezi de 

lucrurile reale relevante pe care ar trebui să le lucrezi. S-ar putea 

să fiți copleșiți la început, dar dacă vă concentrați și aveți o 

abordare pas cu pas, începeți să vă construiți în calea corectă - 

Pedro Flores 

Asigurați-vă că acordați atenție cât mai multor detalii posibil. 

Încercați să vă formulați obiectivele, posibilele provocări, faceți o 

cercetare de piață sau încercați să aflați cât mai mult posibil despre concurență pentru a vă asigura că 

planul dvs. este cât mai aproape de realitate posibil - Zsolt Butyka 

YOUR BUSINESS SUCCESS ÎN ACȚIUNE 
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Sfaturi de la antreprenorii aspiranți 

În primul rând, definiți afacerea în mod clar, identificați 

publicul țintă, concurenții, punctele tari și punctele slabe ale 

afacerii. Este necesar să fii riguros în pregătirea planului de 

afaceri - Cristina Ribeiro 

Asigurați-vă că vă formulați propunerea de valoare - care 

reprezintă ceea ce va fi afacerea dvs., identificați-vă resursele, 

activitățile, partenerii și clienții cât mai concret posibil – Orsolya 

& SzabolcsBőjte 

Sfaturi de la proprietarii de afaceri consacrați 

Fiți la curent cu tendințele și problemele care se întâmplă în sectorul sau industria în care lucrați, 

precum și cu privire la schimbările care au loc la nivelul comunității locale. Lucrurile care nu par 

relevante la suprafață ar putea avea un impact asupra a ceea ce facem, așa că ar trebui să luăm 

întotdeauna în considerare toate posibilitățile și să putem adapta planul nostru de afaceri - Carolina 

Papageorgiou 

Planificarea afacerii dvs. este esențială. Nu contează dacă conduceți o afacere mică sau mai mare. Este 

un aspect pe care nu trebuie să-l ratați - Maria Borisova 

Este necesar să se utilizeze planul de afaceri ca o foaie de parcurs pentru modul de structurare, 

funcționare și dezvoltare a noii afaceri. Este un mod de a gândi elementele cheie ale afacerii - Takis 

Papahristos 

Consider că implicarea echipei mele oferă informații pe care altfel nu le-aș obține dacă aș fundamenta 

totul doar pe propriile reflecții. Odată ce ai planul tău, sfatul meu este să-l vezi, să revizuiți și să 

distribuiți, să îl împărtășiți cu echipa dvs. – John Moore 

Afacerea ar trebui să dea vibrații pozitive antreprenorului, ajutându-l să se simtă sănătos și bine din 

punct de vedere emoțional. Un antreprenor ar trebui să ia în considerare protejarea și conservarea 

resurselor naturale atunci când își planifică afacerea - Krasen Hristov 

Începeți să vă planificați afacerea acum! 

 Sperăm că v-ați inspirat din poveștile, capcanele și sfaturile 

împărtășite de colegi antreprenori și aspiranți la start-up-uri. 

Acum, mergeți mai departe și planificați-vă propria afacere în 

mod eficient prin intermediul cursului nostru de formare pentru 

succesul afacerii dvs. și al aplicației dedicate de planificare a 

afacerii! 

 

Curs de formare YBS - www.ybsproject.com 

Aplicație de planificare a afacerii YBS - app.ybsproject.com  

 

 

http://www.ybsproject.com/
https://app.ybsproject.com/
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Proiectul „Your Business Success” a fost finanțat cu sprijinul 

Comisiei Europene. Acest document reflectă doar opiniile autorilor, 

iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare 

care ar putea fi făcută a informațiilor conținuteîn acesta. 

 

 


