PLAN DE AFACERI

Proiect “Start-Up Plus - afaceri de succes in Regiunea Sud-Muntenia”

COD PROIECT - 106932

Nume și Prenume RADUT DRAGOS IONUT
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I.

DATE GENERALE DE IDENTIFICARE

1. Numele entității și forma PRO TRAINING & BUSINESS SRL
de organizare

2. Activitatea principală a CAEN 7022 – consultanta in afaceri si management
societăţii şi codul CAEN al
activităţii principale (CAEN
rev. 2):
3. Asociat majoritar:

Radut Dragos Ionut

4. Reprezentant legal:

Radut Dragos Ionut

5. Adresa:

Str. Musetelului nr. 1A, bl. J55, ap. 9, Calarasi

6. Telefon:

0774690573

7. E-mail:

radutdragos2005@yahoo.com

8. Localitatea unde se va Calarasi
înființa sediul social al
firmei și/sau punctele de
lucru.
9. Asociaţi sau acționari:
Numele şi prenumele

Domiciliu/Resedinta

Ponderea în capital social
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Radut Dragos Ionut

Calarasi

100%

*** Se anexează documentele de identitate ale beneficiarului și acționarilor.

II.

DESCRIEREA AFACERII ȘI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI
DE AFACERI

2.1 - Descrierea ideii de afaceri:
Esenta proiectului PRO TRAINING & BUSINESS este de a ajuta la dezvoltarea si sustinerea
antreprenorilor din zona Sud Muntenia, prin oferirea de servicii de consultanta si consiliere, pe
sistemul one-stop, punandu-le la dispozitie suport complet pe toate componentele de business
(consultanta juridica, financiara, HR, comunicare si relatii publice, strategii de marketing,
marketing on-line, training personalizat,coaching, mentorat) . Pentru implementarea ideii, afacerea
va avea ca obiect principal de activitate activitatile specifice codului CAEN 7022 – consultanta in
afaceri si management. De asemenea se vor desfasura activitati secundare generatoare de venit
incadrate sub codul CAEN 8559 – alte forme de invatamant n.c.a
Mediul de business si antreprenorii la inceput de drum sunt factori foarte importanti in dezvoltarea
fiecarei regiuni, din punct de vedere economic si social. Un suport real pentru oamenii de afaceri,
intr-o modalitate de servicii integrate, va aduce beneficii majore in initierea si dezvoltarea afacerilor
locale. Un mediu de afaceri sanatos, care functioneaza eficient, fara disfunctionalitati majore in
relatia cu institutiile statului, clientii si alte companii, creeaza premisele unei dezvoltari a intregii
regiuni, atat prin generarea de venituri pe plan local, cresterea ocuparii fortei de munca, cresterea
nivelului de trai al populatiei si al unei dezvoltari durabile in ansamblu.
Curentul rapid de tehnologizare din ziua de astazi prezinta reale oportunitati, dar in aceeasi masura
pericole majore pentru cei aflati in afara lui. Serviciile noastre vor pune mare accent pe
tehnologizare si digitalizare, astfel incat oamenii de afaceri care vor primi serviciile noastre sa
raspunda la cel mai inalt nivel la cerintele actuale din punct de vedere tehnologic. In piata de astazi,
fara o strategie de marketing, de comunicare si de promovare adaptata la noua media, sansele de
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succes scad foarte mult sau devin inexistente.
Oportunitatea identificata consta in trei aspecte foarte importante: 1) cresterea numarului de firme
nou infiintate in continua crestere in ultimii 3 ani in regiunea de sud a tarii, conform datelor
statistice oferite de INS si de ONRC; 2)nivelul de dezvoltare si tehnologizare mai scazut in aceasta
regiune decat in alte regiuni mai dezvoltate ale tarii, ceea ce creeaza dificultati in cresterea mediului
de afaceri local ; 3). Posibilitatea de extindere pe alte piete a afacerilor locale prin accesul la
tehnologie si la strategii de marketing digitalizat.
In ceea ce priveste componentele planificarii strategice ale acestei afaceri, elementele care ne permit
sa ne concentram asupra unei alinieri eficiente a resurselor cu misiunea si viziunea noastra,
intelegem ca profesionalismul, seriozitatea si respectarea cuvantului dat reprezinta cheia succesului
unei societati. Urmarim ca aceste principii dupa care ne ghidam sa fie aplicate in toata activitatea
companiei.
Localizarea proiectulului va fi in regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, cu sediul societatii in
Calarasi.
Studiile si expertiza in domeniu sunt date de echipa care va dezvolta ideea de afaceri si colaboratorii
cu care deja avem parteneriate pentru a oferi pachetul complet de servicii catre clientii nostri.
Asociatul unic al viitoarei firme este jurist, cu o experienta de peste 12 ani in domeniul legislativ, cu
o cunoastere profunda a provocarilor pe care mediul de business le are in Romania.
Echipa cu care se va dezvolta ideea de afacere este formata din specialisti din domeniul juridic,
management, fiscal, comunicare, marketing, human resources, on-line marketing cu experienta
relevanta pe domeniile lor de activitate si ca antreprenori. Compania va lucra atat cu personal
angajat pentru activitatile curente, administrative si suport, cat si cu servicii externalizate,
specialistii colaboratori fiind persoane fizice autorizate, freelanceri, profesii liberale sau
antreprenori cu propriile firme de profil.
Veniturile si profitul firmei vor fi generate in ordine ponderala, prin:
1). Servicii de consultanta in afaceri pe baza de abonament lunar/anual ce va cuprinde pachete de
servicii integrate;
2). Servicii specializate de consultanta pe baza de contract;
3). Taxe de participare la evenimentele organizate de firma noastra;
4). Servicii on-line de consultanta cu plata prin mijloace electronice (card, pay pal);
5). Intermedierea parteneriatelor de afaceri in urma carora se va percepe un comision din valoarea
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totala a contractelor incheiate.
6) servicii de training personalizat (seminarii, workshopuri, cursuri, teambuildinguri) sau on line si
coaching pentru antreprenori

2.2 - Viziune - Misiune - Valori
Misiunea noastra este de a sustine in mod real mediul de afaceri, cu accent pe intreprinderile mici si
medii din zona de sud a tarii, prin oferirea de servicii integrate, adaptate la nevoile clientilor.
Implicit, de a dezvolta o relatie pe termen lung cu mediul de afaceri, punand intotdeauna accent pe
calitate, promptitudine si transparenta.
Viziunea noastra este sa devenim un partener apreciat de catre oamenii de afaceri, iar prin pasiunea
si devotamentul nostru sa stabilim noi standarde de calitate si performanta.
Strategia noastra de dezvoltare este continua adaptare la cerintele pietei tinand permanent pasul cu
ritmul de dezvoltare atat in plan tehnologic, cat si referitor la modalitatile de oferire a serviciilor.
Tehnologia va juca un rol important in dezvoltarea ideii noastre de afaceri, astfel ca vom oferi
clientilor nostri suport in timp real la problemele lor concrete, prin consultanta online, dezbateri pe
forumuri si in grupuri de social media, tutoriale, cluburi de networking, videoconferinte.
Cu toate ca mediul tehnologic este intr-o continua schimbare, exista o componenta care va ramane
constanta, si anume, modul in care noi ne raportam la nevoia clientului de a gasi raspunsuri si solutii
rapide si eficiente la problemele cu care se confrunta. Acest deziderat va fi intotdeauna in centrul
preocuparilor noastre.

2.3 - Obiective
2.3.1 – Obiective pe termen scurt (mai puțin de 1 an)
In primul an de activitate, ne propunem pozitionarea pe piata locala de business, accentul fiind pus
pe crearea identitatii companiei, networking si oferirea de servicii pe plan local.
 Dezvoltarea unor pachete de servicii integrate de consultanta pe trei niveluri (basic, silver,
gold) in primele trei luni de la infiintare
 Formarea in primul an de la infiintarea firmei a unei echipe de profesionisti, angajati si
colaboratori, avand o flexibilitate sporita in abordarea provocarilor, orientati catre inovare si
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capabili sa creeze solutii eficiente


Dezvoltarea websiteului si prezentarea serviciilor, prin atingerea unui trafic zilnic de peste 300
de utilizatori



Incheierea a cel putin doua contracte de consultanta permanenta pentru companii locale



Realizarea unei cifre de afaceri la incheierea primului an de activitate de cel putin 40.000 lei



Dezvoltarea si organizarea a cel putin 3 workshopuri pentru antreprenori

2.3.2 – Obiective pe termen mediu (între 1-5 ani)
Pe termen mediu, in perioada intre 1 – 5 ani, ne propunem dezvoltarea businessului atat in ceea ce
priveste numarul de clienti si de servicii oferite, cat si extinderea pe plan regional si national


Cresterea numarului de clienti cu 50% in fiecare an de activitate, in ceea ce priveste contractele
de servicii de consultanta permanenta



Dezvoltarea portofoliului de workshopuri si seminarii oferite antreprenorilor, cu cate cel putin 3
teme noi in fiecare an



Organizarea anuala a unei conferinte nationale cu participarea a cel putin 100 de antreprenori,
incepand din al treilea an de activitate



Dezvoltarea unei platforme pentru oferirea de servicii de consultanta on-line



Extinderea serviciilor oferite la nivel regional in primii trei ani de activitate si la nivel national
pana in anul 5 de activitat



Cresterea numarului de angajati la 5 persoane in anul 3 de activitate si la 10 anagajati pana in
anul 5 de activitate

2.3.3 – Obiective pe termen lung (peste 5 ani)
Dupa primii 5 ani de activitate, ne dorim sa avem o pozitie consolidata pe piata interna, astfel incat
sa putem trece la etapa a doua de dezvoltare, patrunderea pe piata externa, prin crearea de
parteneriate cu firme similare din alte tari si oferirea de servicii catre clienti externi.


Dezvoltarea platformei de servicii on-line, prin asigurarea suportului in alte doua limbi de
circulatie internationala (engleza, spaniola) si extinderea serviciilor oferite on-line, consultanta
si cursuri in domeniul antreprenoriatului



Dezvoltarea serviciilor oferite prin crearea unui departament de traduceri autorizate



Cresterea constanta a cifrei de afaceri cu cel putin 30% in fiecare an dupa anul 5 de activitate
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2.4 - Activități
ATENTIE! Durata maximă de implementare a activităților finanțate este de 12 luni.
Activitatea 1

Inchirierea spatiului si deschiderea centrului de consultanta in Calarasi

L1- L4 Dupa inregistrarea societatii PRO TRAINING & BUSINESS SRL se va infiinta
centrul de consultanta in afaceri si management in municipiul Calarasi. Se va
inchiria un sediu pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatii, intr-o
locatie accesibila din localitate, un spatiu de aprox. 50 mp, cu toate utilitatile
necesare.
Centrul va fi destinat in special activitatilor administrative ale firmei, insa va fi
deschis si publicului, va fi locatia in care se vor stabili intalnirile cu potentialii
clienti, insa cea mai mare parte a activitatii angajatilor se va desfasura la sediul
clientilor.
Ne propunem ca spatiul inchiriat sa fie la standardele necesare desfasurarii
activitatii, fara a avea nevoie de amenajari ulterioare, urmand ca spatiul sa fie
personalizat in functie de identitatea vizuala a societatii noastre.
Activitatea 2
L3 – L5

Achizitia de echipamente si bunuri necesare derularii activitatii
Concomitent cu identificarea si amenajarea spatiului pentru centrul de
consultanta, se va desfasura activitatea de achizitionare a echipamentelor si
bunurilor necesare desfasurarii activitatii.
Procedura de achizitii va fi pe baza de cerere de oferta, cu cel putin 3 oferte
pentru fiecare achizitie realizata, fiind aleasa varianta optima avand in vedere
raportul calitate-pret.
Achizitiile pe care ni le propunem pentru derularea activitatii sunt:
- Calculator laptop – 3 buc
- Imprimanta multifunctionala portabila – 2 buc
- Videoproiector – 1 buc
- Ecran proiectie – 1 buc
- Camera foto – video – 1 buc
- Softuri si licente necesare activitatii
- Sistem audio (boxe, microfoane, router, trepied)
- Boxe portabile – 2 buc
Pentru deplasarea angajatilor in alte zone pentru contactarea clientilor sau
prestarea serviciilor, participarea la evenimente, se va incheia un contract de
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leasing pentru un autoturism.
Activitatea 3
L1 – L4

Activitatea 4
L3

Activitatea 5
L2 – L12

Externalizare servicii specializate pentru care firma nu are expertiza
Serviciile pentru care compania noastra nu are expertiza, vor fi externalizate
catre firme de profil care vor asigura pe baza de contract aceste servicii.
Pro Training & Business SRL va contracta servicii de contabilitate, resurse
umane si sanatate si securitate in munca. Serviciile de contabilitate vor fi
contractate din prima luna de functionare a societatii, iar la momentul angajarii
personalului, vor fi contractate servicii de resurse umane si sanatate si securitate
in munca.
De asemenea, vor fi externalizate serviciile de realizare si administrare website si
de realizare si implementare a strategiei de promovare on-line a serviciilor firmei
(retele de socializare: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, You Tube;
campanii in social media; business blog; business vlog; Google ads.)
Selectie si recrutare resurse umane
In primul an de activitate vor fi angajate doua persoane, incepand cu luna a treia
de functionare.
Persoanele angajate vor fi cu experienta in domeniu, selectate pe baza criteriului
de competenta si se vor ocupa de relatia directa cu clientii firmei.
Cele doua persoane vor fi angajate cu contract individual de munca pe functiile
de manager si specialist relatii publice. Activitatea lor se va desfasura la sediul
firmei, la sediul clientilor si va implica deplasari in alte localitati, atat in vederea
promovarii serviciilor oferite, cat si pe pentru derularea contractelor incheiate cu
diversi clienti.
Unul dintre criteriile de selectie a resurselor umane va fi disponibilitatea de
deplasare, luand in considerare incheierea unor contracte de telemunca.
Promovarea serviciilor oferite
Activitatea de promovare va avea caracter permanent, in prima etapa obiectivul
fiind acela al crearii unei identitati a firmei si intrarea acesteia pe piata pentru
atragerea de clienti. In acest sens, incepand din luna a doua se va incepe
realizarea websiteului de prezentare, crearea logoului si a celorlalte elemente de
identitate vizuala, realizarea materialelor de prezentare (fotografii, video de
prezentare, materiale scrise, mape de prezentare, materiale personalizate),
realizarea paginilor in social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube).
Serviciile de realizare si administrare website, precum si promovarea online vor
fi externalizate catre o firma de specialitate.
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In mediul offline strategia de promovare cuprinde prezentarea serviciilor oferite
de firma noastra prin participarea la diverse evenimente, prin luari de cuvant,
networking, crearea de parteneriate.
Activitatea 6
L4 – L12

Desfasurarea propriu – zisa a activitatii
Incepand din luna a patra de la infiintarea societatii, estimam ca vom incepe
propriu zis activitatea in relatia cu clientii, pana la acel moment fiind functional
centrul de consultanta (inchiriere si amenajare spatiu), angajate persoanele
potrivite pentru demararea activitatii, realizat websiteul si materialele de
prezentare.
Asa cum am precizat, activitatea se va desfasura atat la sediul din Calarasi, cat si
la sediul clientilor nostri sau in alte locatii in care acestia ne vor solicita
serviciile. Pentru activitatea de livrare seminarii si workshopuri, vom selecta
colaboratori, pe baza de contracte de colaborare sau de antrepriza, intentionad ca
inca din primul an de activitate sa putem livra in mai multe regiuni din tara.
Seminariile si workshopurile sunt atat o sursa de venit pentru firma noastra, cat si
o buna modalitate de promovare a imaginii noastre, a profesionalismului
colaboratorilor si a serviciilor oferite.

2.5 - Sustenabilitatea afacerii
Obiectivele principale propuse pe care le consideram primordiale afacerii noastre sunt inovarea
tehnologica permanenta si focusarea pe calitatea serviciilor. De asemenea un element important il
reprezinta investitia in construirea unui mediu stimulant profesional si intelectual, flexibil, deschis
si egal din punct de vedere al oportunitatilor, unde membri echipei Pro Training & Business se pot
dezvolta atat profesional, cat si personal.
Misiunea, viziunea si strategia vor fi puse in practica prin:
- dezvoltarea unui pachet de servicii integrate pentru oamenii de afaceri;
- asigurarea securitatii datelor stocate;
- asigurarea excelentei in oferirea serviciilor, prin calitate, seriozitate si promptitudine;
- concentrarea eforturilor spre intelegerea cerintelor atat ale oamenilor de afaceri, cat si ale pietei in
care acestia isi desfasoara activitatea, cu scopul de a creste gradul de satisfacere a necesitatilor si
asteptarilor acestora;
- cresterea permanenta a venitului; acest obiectiv il vom realiza prin continua diversificare a
serviciilor oferite si prim extinderea ariei de oferire a serviciilor;
- mentinerea unei pozitii competitive pe piata prin adaptarea permanenta la noile cerinte tehnologice
si sociale;
- dezvoltarea si inovarea continua a afacerii pentru a corespunde nevoilor pietei;
- cunoasterea si previziunea permanenta a pietei, incercand sa avem un puternic caracter anticipativ,
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strategia noastra fiind de crestere a cotei de piata printr-o implicare activa in domeniul vizat.
Stabilirea unor relatii pe termen lung cu oameni de afaceri si cu organizatii ale oamenilor de
afaceri bazata pe transparenta si incredere reciproca este, de asemenea, un obiectiv urmarit de catre
noi.
Ca obiective specifice, in prima faza dorim sa ne consolidam pozitia pe piata, avand in vedere
faptul ca este singura modalitate de a ne dezvolta in viitor.
Dorim sa maximizam venitul continuu, in asa fel incat in al doilea an de la implementare sa
asiguram o crestere a acestuia substantiala fata de primul an. Pentru primii 3 ani profitul este un
obiectiv secundar venitului, focusul fiind in totalmente pe dezvoltare. Ne propunem ca in scurt timp
sa ne extindem aria de influenta si sa crestem cifra de afaceri a societatii la un nivel la care putem
realiza extinderea si dezvoltarea activitatii. Urmarind ca trendul ascendent sa aiba o valoare
constanta cel putin in urmatorii cinci ani de activitate.
Ca obiective cuantificabile urmarim:
1). cresterea cifrei de afaceri de la an la an cu un procent de minim 30%, acesta fiind afectat desigur
de ajustarile de valoare (amortizare) a imobilizarilor corporale si necorporale ce urmeaza a fi
achizitionate.
2). in directa corelatie cu cifra de afaceri, se urmareste cresterea numarului de contracte de
consultanta cu minim 50%, prin extinderea si pe alte regiuni.
Tot ca obiectiv important ne propunem sa efectuam permanent investitii in active corporale si
necorporale, menite sa sprijine inovatia tehnologica pentru a dezvolata in permanenta avantaje
competitive fata de concurenta.
Ne vom preocupa de evaluarea continua a performantelor noastre si de evaluarea constanta a
satisfactiei beneficiarilor. Acest obiectiv il vom realiza prin intermediul unei legaturi puternice intre
firma si clienti.
Vom aborda orice activitate din perspectiva necesitatii de a satisface clientii, fiindca aceasta
duce la cresterea incasarilor si ulterior la maximizarea profitului.
Scopul conducerii societatii este strans legat de atingerea obiectivelor descrise mai sus.
Intentia noastra este de a pune bazele unei afaceri durabile, iar pentru acest lucru avem nevoie de
personal bine pregatit si dedicat activitatii pe care o desfasuram. In urmatorii cinci ani
prognozam/estimam sa ajungem la un numar de 10 angajati in cadrul firmei, persoane calificate cu
ajutorul carora sa fim capabili sa cladim o companie cu notorietate multiregionala si nationala.
2.6 - Rezultate estimate / Indicatori
Rezultat 1

Centru de consultanta functional (crearea unui centru de consultanta intr-un spatiu
inchiriat de aprox 50 mp, dotat cu toate echipamentele necesare derularii activitatii)
Activitatea 1 – inchirierea si amenajarea centrului de consultanta
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Activitatea 2 – achizitia de echipamente si bunuri necesare activitatii
Rezultat 2

Contracte incheiate pentru serviciile externalizate (se vor incheia 2 sau 3 contracte, in
functie de oferta firmelor contractate pentru servicii de contabilitate, resurse umane si
SSM si pentru servicii de creare, administrare website si promovare online)
Activitatea 3 – Externalizarea serviciilor pentru care firma nu are expertiza

Rezultat 3

2 persoane angajate pentru derularea activitatii firmei
Activitatea 4 – selectia si recrutarea resurselor umane

Rezultat 4

Identitate vizuala a companiei (crearea unei imagini vizuale complete a firmei prin
realizarea logoului, sloganului companiei, selectarea culorilor si imaginilor
reprezentative)
Activitatea 5 – promovarea serviciilor firmei

Rezultat 5

Strategie de prezentare si promovare (realizare website prezentare, pagini social
media, materiale de prezentare; strategia va fi realizata impreuna cu firma contractata
pentru serviciile de creare, administrare si promovare online)
Activitatea 5 – promovarea serviciilor firmei

Rezultat 6

Trafic de 300 utilizatori zilnic pe websiteul firmei si 500 de vizualizari pentru
postarile in social media
Activitatea 5 – promovarea serviciilor firmei

Rezultat 7

Doua contracte de servicii de consultanta permanenta incheiate
Activitatea 6 – desfasurarea propriu-zisa a activitatii

Rezultat 8

6 workshopuri si seminarii livrate, minim 50 de persoane participante (ne propunem
dezvoltarea a 3 seminarii si workshopuri in primul an si crearea de parteneriate cu
alte firme furnizori de programe de formare, iar ca rezultat asteptat 6 worshopuri
livrate de firma nooastra la care sa participe in total minim 50 de persoane)
Activitatea 6 – desfasurarea propriu-zisa a activitatii

!!! Nu se puncteaza numărul rezultatelor estimate.

2.7 - Riscuri
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Nr.
Crt.

Risc Identificat

Măsuri / Modalități de atenuare a
riscurilor

1.

Concurenta locala

Activitatea de promovare va pune mare
accent pe felul in care va firma noastra
va fi perceputa in piata locala, punand
accent pe profesionalism si pe
promptitudinea
serviciilor.
Reprezentantii nostri vor participa la
evenimente, la intalniri si la alte actiuni
de networking pentru a crea legaturi
directe cu potentialii beneficiari si a
construi o relatie de incredere si
profesionalism.

2.

Reticenta firmelor mici la incheierea de contracte In general, antreprenorii apeleaza la
de consultanta permanenta
servicii de consultanta cand intampina o
problema in activitatea lor sau pentru
servicii punctuale in anumite etape de
dezvoltare
a
businessului.
Vom
promova in randul antreprenorilor
avantajul de a avea un contract
abonament la o firma de consultanta
care ii va ajuta constant in activitate si
va preveni aparitia unor probleme,
aratandu-le avantajele financiare si de
timp pe care le aduce un astfel de
contract.

3.

Bugetul limitat al firmelor mici pentru programele De foarte multe ori, firmele mici
de pregatire ale angajatilor
investesc in achizitii si promovare si
foarte putin in dezvoltarea si motivarea
resurselor umane. Vom include in
serviciile noastre de consultanta si
programe de pregatire personalizate pe
nevoile fiecarei firmei si sesiuni de
coaching, in special cu antreprenorii si
cei care ocupa functii de coordonare.

4.

Mentalitatea antreprenorilor cu companii mici

Antreprenorii la inceput de drum sau cei
care gestioneaza afaceri mici considera
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ca nu au nevoie de o pregatire sau
indrumare/consiliere pentru a-si incepe
sau gestiona afacerea. Mentalitatea ca
totul
se
bazeaza
pe
flerul
antreprenorului este daunatoare pentru
bunul mers si dezvoltarea unei afaceri.
Vom initia o serie de evenimente si
intalniri in care sa prezentam importanta
consultantei si pregatirii antreprenoriale
pentru cei care doresc sa inceapa sau sasi dezvolte afacerea pe care o au.
!!! Nu se punctează numărul riscurilor identificate.
2.8 - Teme secondare și CDI
2.8.1 - Dezvoltare Durabilă
Dezvoltarea sanatoasa a mediului de afaceri este o componenta importanta a dezvoltarii durabile, iar
scopul activitatii noastre este tocmai acela de a contribui la o dezvoltare pe principii corecte, solide
si la aparitia de antreprenori pregatiti si cu etica antreprenoriala care sa ii ajute nu numai in afacerile
lor, dar care sa si contribuie la dezvoltarea zonei in care isi au businessul.
Mediul de business si antreprenorii la inceput de drum sunt factori foarte importanti in dezvoltarea
fiecarei regiuni, din punct de vedere economic si social. Un suport real pentru oamenii de afaceri,
intr-o modalitate de servicii integrate, va aduce beneficii majore in initierea si dezvoltarea afacerilor
locale. Un mediu de afaceri sanatos, care functioneaza eficient, fara disfunctionalitati majore in
relatia cu institutiile statului, clientii si alte companii, creeaza premisele unei dezvoltari a intregii
regiuni, atat prin generarea de venituri pe plan local, cresterea ocuparii fortei de munca, cresterea
nivelului de trai al populatiei si al unei dezvoltari durabile in ansamblu.
Un alt aspect pe care il vom considera ca prioritar in activitatea noastra va fi egalitatea de sanse si
tratarea nediscriminatorie a tuturor clientilor si participantilor la evenimentele noastre.
2.8.2 - Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din
punctul de vedere al utilizării resurselor
In cadrul firmei noastre vom fi preocupati continuu de actiunile pe care le putem intreprinde pentru
eficientizarea resurselor, astfel ca vom folosi in spatiu surse de lumina pe baza de led, robinete cu
senzori si lumina cu senzori de miscare.
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In sesiunile de pregatire si consiliere a antreprenorilor vom include teme legate de importanta
eficientizarii utilizarii resurselor si gasirea solutiilor optime, in functie de fiecare domeniu de
activitate, pentru scaderea emisiilor de dioxid de carbon.

2.8.3 – Inovare Socială
Cercetarea si dezvoltarea tehnologica este o preocupare continua a echipei noastre, atat in ceea ce
priveste furnizarea serviciilor noastre (ne dorim sa fim mereu la curent cu tot ceea este nou in
domeniu, sa ne adaptam continuturile si metodele de consultanta si formare la cele mai noi
tehnologii si vom realiza actiuni de promovare cat mai inovative astfel incat sa ne pozitionam ca
lideri de piata locala in domeniu), cat si in sustinerea antreprenorilor de a apela la mijloacele
moderne de comunicare si de lucru, pentru a-si eficientiza acitivitatea.

2.8.4 – Utilizarea si calitatea TIC
Intreaga noastra idee de afaceri pleaca de la premisa ca digitalizarea si utilizarea tehnologiei sunt
metodele care asigura succesul unei afaceri, dar si o pregatire profesionala adaptata la cerintele
actuale ale pietei.
Vom dezvolta solutii si metode de lucru pentru serviciile de consultanta bazate pe solutii online,
prin dezvoltarea unei platforme la care clientii pot avea acces pe baza de abonament sau prin
achitarea online a serviciilor solicitate.
Serviciile de formare profesionala oferite de firma vor pune mare accent pe folosirea solutiilor TIC,
atat in partea proiectare si elaborare a materialelor de curs (acestea vor fi puse la dispozitie
cursantilor atat in format fizic, cat si electronic), in partea de metode si mijloace de formare folosite
(prezentarile, studiile de caz, exemplele din cadrul cursului vor fi realizate cu ajutorul solutiilor
TIC), in serviciile de informare si consiliere profesionala, in serviciile de consultanta in afaceri, dar
si promovarea serviciilor proprii (accentul va fi pus in strategia de promovare pe modalitatile de
promovare on -line, prin dezvoltarea solutiilor specifice: website, social media, vlogging)

2.8.5 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și/sau inovare
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Prin toate serviciile pe care firma noastra le va furniza (formare, consiliere, consultanta) vom
promova inovarea, prin tehnologizare, utilizarea de echipamente si materiale de ultima generatie in
activitatea pe care clientii nostri o vor desfasura.

III. ANALIZA SWOT A AFACERII
3.1. Punctele forte asociate afacerii


Experienta si pregatire in domeniu



Echipa de colaboratori cu expertiza



Contacte in mediul de afaceri local



Parteneriate si colaboratori din domeniul formarii antreprenoriale

3.2. Punctele slabe asociate afacerii


Firma nou infiintata, fara reputatie in mediul de afaceri local



Resurse financiare proprii insuficiente



Lipsa unui spatiu pentru centrul de consultanta

3.3. Oportunitățile identificate


Dezvoltarea locala in crestere din punct de vedere economic si a mediului de afaceri



Existenta surselor de finantare nerambursabila pentru demararea afacerii



Numar mare de firme nou infiintate de tip start – up

3.4. Amenințările identificate


Concurenta firmelor deja existente la nivel local



Dinamica si impredictibilitatea legislativa
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Reticenta antreprenorilor la a apela la servicii de consultanta permanenta



Dezinteresul si mentalitatea antreprenorilor la inceput de drum de a investi in pregatirea lor



Puterea de cumparare locala

IV. SCHEMA ORGANIZATORICĂ ȘI POLITICA DE RESURSE UMANE
A. SCHEMA ORGANIZATORICĂ
4.1 - Locuri de muncă create în perioada de implementare a planului de afaceri prezentat
(minimum 2 locuri de muncă):
In primul an de activitate vor fi create doua locuri de munca, un manager care va coordona intreaga
activitate a firmei si un specialist relatii publice, care se va ocupa de relatia cu clientii.
4.2 - Locuri de muncă create pentru persoane din grupuri vulnerabile în conformitate cu
prevederile HG 799/2014:

4.3 - Structura de personal
Denumire post
Manager

Atribuții / Responsabilitățile
postului

Condiții de acces

Corodoneaza activitatea curenta a
firmei; coordoneaza angajatii si
colaboratorii firmei; realizeaza si
monitorizeaza
implementarea
strategiei
de
dezvoltare
a
companiei; realizeaza relatia de
comunicare si colaborare directa cu
firmele contractate pentru serviciile
externalizate

Licentiat
in
domeniul juridic,
management
sau
economic
Abilitati
de
comunicare,
negociere
si
coordonare
Certificat
ca
manager proiect

Specialist relatii Asigura relatia de comunicare cu Licentiat

Experienta solicitata
Experienta
coordonarea
activitatilor
echipelor

in
si

a

Minim 5 ani experienta
in domeniu

in Experienta minim 1 an
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publice

clientii; realizeaza si dezvolta baza
de date cu potentiali clienti;
participa la evenimente si prezinta
serviciile firmei

domeniu
juridic, in activitati similare
management,
sociologie,
psihologie
sau
comunicare
Abilitati
de
comunicare,
vanzari,
public
speaking

4.4 – Relațiile de muncă
In primul an de activitate vor fi create doua posturi pentru angajati permanenti in cadrul firmei:
manager si specialist relatii publice. Specialistul PR se va subordona managerului si va duce la
indeplinire strategia de dezvoltare a firmei, asa cum va fi transmisa lui de catre manager.
Managerul va coordona intreaga activitate a firmei, va selecta colaboratorii companiei si va
monitoriza derularea contractelor cu acestia.
Cei doi angajati vor fi incadrati cu contract individual de munca, luand in considerare si incadrarea
pe baza de contract de telemunca, avand in vedere ca activitatea de consultanta nu este o munca
normata zilnic si este prestata in functie de nevoile clientului si nu necesita prezenta angajatilor
zilnic la sediul societatii, sarcinile putand fi indeplinite si din alte locatii, cu conditia realizarii lor la
termenele stabilite.
Munca prestata atat de manager, cat si de specialistul PR va necesita deplasari in alte localitati
pentru stabilirea de intalniri cu potentiali clienti sau pentru derularea contractelor, a programelor de
formare sau pentru participarea la diverse evenimente. Firma va acoperi toate cheltuielile legate de
deplasari (transport, cazare, masa, taxe de participare).
4.5 – Management și coordonare
Pregatirea si experienta asociatului unic al acestei firmei este fundamentul pe care se va dezvolta
strategia de implementare a planului de afaceri. Cu o experienta de peste 10 ani in domeniul juridic
si legislativ, colaborand cu asociatiile patronale si furnizorii de formare autorizati din domeniu,
asociatul va colabora cu managerul si cu firma contractata pentru strategia de marketing si
promovare pentru a realiza impreuna traiectoria de functionare si dezvoltare a acestei firme.
Managerul va fi o persoana cu experienta atat in domeniul consultantei in afaceri, in
management, dar si bun cunoscator al sistemului formarii profesionale. Colaboratorii pe care acesta
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ii va selecta pentru subcontractarea serviciilor specializate necesare pentru derularea contractelor de
consultanta (consilieri juridici, avocati, experti fiscali, auditori, specialisti in marketing si PR,
formatori, specialisti in coaching, specialisti in activitatea de lobby, traducatori, etc.) vor fi experti
cu vechime in profesiile lor, cu experienta antreprenoriala proprie, din diverse zone ale tarii.
Managerul va coordona si va monitoriza toate contractele in derulare si relatia de comunicare si
contractuala cu toti colaboratorii. In stabilirea relatiilor contractuale cu clientii vor fi implicati
specialistul PR si managerul, acesta din urma fiind si cel care va semna toate contractele.
Specialistul PR va fi cel care va gestiona relatia cu firma ce asigura serviciile de administrare si
promovare online, asigurand materialele pentru continutul websiteului si al blogului (materiale
proprii sau ale colaboratorilor), punand la dispozitie si actualizand baza de date a clientior si
potentialilor clienti.
B. POLITICA DE RESURSE UMANE
4.6 – Recrutare personal
In primul an de activitate, avand in vedere ca vom avea doua categorii de resurse umane implicate
in activitate – personal angajat si colaboratori, recrutarea si selectia va parcurge doua etape:
1. Angajarea managerului – alegerea managerului va fi facuta de catre actionarul companiei, pe
baza criteriilor stabilite pentru acest post. Recrutarea se va face prin anuntarea postului pe
siteurile de specialitate si pe baza de recomandari din partea colaboratorilor anteriori.
Asociatul va organiza sesiuni de interviuri cu candidatii, la care se va urmari atat nivelul de
pregatire si de experienta solicitat, abilitatile de comunicare si relationare, dar si
compatibilitatea cu viziunea si strategia gandite de actionar pentru firma.
2. Angajarea specialistului PR si selectarea colaboratorilor – se vor face de catre manager, pe
baza de interviu (in cazul angajarii) si pe baza de recomandari si portofoliu anterior pentru
colaboratori. Avand in vedere ca managerul va fi cel care va coordona intreaga activitate, va
avea posibilitatea sa isi selecteze persoana cu care va colabora in mod permanent,
specialistul PR si colaboratorii, in functie de criteriile stabilite impreuna cu actionarul si cu
cerintele personale ale managerului, astfel incat sa-si creeze o echipa eficienta si unita.
In afacerea noastra apreciem competentele profesionale, transparenta, integritatea si valorile etice
ale angajatilor nostri. Dorim a crea o organizatie de tip liberal, unde domina un model al
managementului participativ, urmarindu-se construirea unei culturi organizationale proprii,
inclusive si descentralizate.
Politica de resurse umane a societăţii vizează asigurarea personalului necesar în corelare cu
obiectivele de dezvoltare ale afacerii, iar principalele noastre directii de actiune sunt:
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1). atragerea, pregătirea profesională în cadrul unor planuri de dezvoltare profesională şi menţinerea
personalului calificat cu cunoştinţele de specialitate necesare;
2). îmbunătăţirea colaborarii personalului prin introducerea unor modele organizatorice flexibile;
3). dezvoltarea de către manager a personalului, folosind principii şi programe de mentorat,
rezultand intr-un personal bine pregătit, capabil de a se adapta unui mediu dinamic, în continuă
schimbare;
4). promovarea discuţiilor constructive şi a schimbului de cunoștințe şi informaţii legate de
activitate, pentru creşterea solidarităţii în cadrul companiei;
4.7 – Motivarea angajatilor
Motivarea angajatilor se va realiza tinand cont de nevoile fiecaruia in ceea ce priveste dezvoltarea
profesionala si personala. Ca strategie de motivare si fidelizare a angajatilor vom utiliza urmatoarele
metode:
-

Motivare financiara: bonusuri, prime, cresteri salariale in functie de contractele obtinute si
cresterea cifrei de afaceri a firmei

-

Dezvoltare profesionala: firma va investi in participarea angajatilor la cursuri, seminarii,
conferinte, evenimente de networking din domeniu

-

Recunoastere profesionala: vor participa in numele firmei si vor lua cuvantul la diverse
evenimente, vor da interviuri sau vor avea aparitii media, strategia de promovare a firmei va
avea o componenta de promovare personala a membrilor echipei (foto, video, articole, s.a.),
ceea ce ii va ajuta sa isi creeze o imagine si o notorietate personala si vor fi recunoscuti ca
specialisti in domeniu

4.8 – Monitorizare și control
Monitorizarea si controlul vor fi realizate pe doua planuri:
-

Controlul actionarului, care va verifica constant modul in care se desfasoara activitatea si va
avea intalniri si raportari periodice din partea managerului. De asemenea, va exista o
platforma de lucru in care vor fi introduse toate contractele firmei si evenimentele la care se
participa, cu actualizare permanenta, si la care actionarul va avea acces permanent si in acest
mod va putea sa aiba informatii in timp real privind activitatea firmei.

Monitorizarea personalului se va face pe baza unor obiective personale clar definite si masurabile,
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la nivel lunar si trimestrial, acestea fiind conectate la acitivitatile generale ale firmei. Se doreste a se
crea un mediu flexibil din punctul de vedere al orelor de lucru, bazat 99% pe performanta. Aportul
angajatilor va fi evaluat bianual, prin organizarea sesiunilor de feedback de 360 de grade.
-

Monitorizarea si controlul din partea managerului, care va avea responsabilitatea activitatii
curente a firmei, incheierea si derularea contractelor, selectarea colaboratorilor pentru
fiecare contract (in functie de nevoile clientului), relatia de comunicare si colaborare cu
firmele ce asigura serviciile externalizate (contabilitate, resurse umane, SSM, administrare
site, promovare online). De asemenea, va coordona si controla in mod curent activitatea
specialistului PR, stabiliand targeturile acestuia si monitorizand activitatea in relatia cu
clientii.
Pentru monitorizarea progresului afacerii, in cadrul echipe se vor crea proceduri de lucru
transparente si bine definite, prin folosirea software-urilor specializate de management de proiect.
Acestea vor fi revizuite periodic, prin diversele sedinte: 1).zilnice, de tip “SCRUM” unde fiecare
mebru al echipei raporteaza progresul sarcinilor de care este responsabil; 2). saptamanale, de
retrospectiva de a progresului general al proiectului si de aliniere a sarcinilor pentru saptamana ce
urmeaza; 3). lunare, de planificare strategica si evaluarea targeturilor si a bugetelor.
4.9 – Salarizarea personalului
Angajatii vor avea un salariu fix, cu posibilitatea primirii de bonusuri si prime, in functie de
dezvoltarea activitatii si de rezultatele obtinute.
Pentru primul an de activitate am bugetat ca salariu fix pentru cei doi angajati astfel:
- Manager – 3000 lei/luna
- Specialist PR – 2400 lei/luna
Colaboratorii vor fi persoane fizice sau persoane fizice autorizate, cu care vom lucra pe baza de
contract pentru serviciile prestate. Principala categorie de colaboratori vor fi formatorii (atat pentru
pregatirea teoretica, cat si pentru pregatirea practica), forma contractuala fiind contractul de
antrepriza, onorariul fiind stabilit in functie de numarul de cursanti si numarul de ore sustinute.
Colaboratori vom avea si pentru organizarea programelor de formare in alte localitati, acestia fiind
contractati pe baza de contract de comision. Ne propunem contractarea colaboratorilor pentru
organizarea cursurilor in alte localitati din al doilea an de activitate.
4.10 – Dezvoltarea profesională
Dezvoltarea profesionala a personalului este o componenta foarte importanta in strategia firmei de
dezvoltare si de motivare a angajatilor. Vom aloca resurse pentru participarea angajatilor la cursuri,
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seminarii, workshopuri, conferinte de specialitate pentru ca acestia sa fie la curent cu toate noutatile
din domeniu.
Vom pune un accent deosebit si pe perfectionarea laturii soft skills, asigurandu-ne ca angajatii isi
dezvolta competentele de comunicare, negociere, leadership, public speaking.
Firma va asigura angajatilor accesul la programe, platforme si publicatii online din domenii de
interes pentru acestia.
De asemenea se va oferi un buget separat pentru dezvoltarea personala, urmarindu-se sprijinirea
pasiunilor angajatilor ca urmarea a multor studii care subliniaza importanta conectarii mediului de
lucru cu cel personal.
4.11 – Egalitatea de șanse și nediscriminarea
Politica companiei noastre va pune accent pe egalitatea de sanse si nediscrimare, atat in ceea ce
priveste politica de recrutare si selectare a personalului angajat si a colaboratorilor, cat si in ceea ce
priveste relatiile de afaceri cu clientii si partenerii.
In echipa pe care ne-o dorim sa o dezvoltam o pondere de cel putin 50% o vor avea femeile, avand
convingerea ca promovarea si sustinerea specialistilor femei va aduce plus valoare si eficienta
activitatii noastre. De asemenea, ne dorim ca in echipa sa atragem si specialisti cu experienta atat
profesionala, cat si personala, cu varsta peste 55 ani care sa contribuie la realizarea obiectivelor
firmei prin experienta proprie si sa poata realiza si activitati de mentorat pentru colaboratorii tineri
din echipa noastra.
Pentru a da sanse si tinerilor fara experienta profesionala de a se integra in echipa noastra, vom
organiza anual programe de intership pentru studenti si absolventi din domeniul juridic,
management, economic, relatii internationale, comunicare.
Criteriile de selectie vor pune accent strict pe competentele profesionale si pe profilul personal
compatibil cu politica organizationala, fara a face discriminari legate de sex, etnie, religie,
apartenenta politica, orientare sexuala.

V.

DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII

5.1 - Prezentarea produselor / serviciilor
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Serviciile care fac obiectul afacerii PRO TRAINING & BUSINESS vor fi reprezentate de:
1). Servicii de consultanta in afaceri pe baza de abonament lunar/anual ce va cuprinde pachete de
servicii integrate
Vor fi puse la dispozitia clientilor trei tipuri de contracte-abonament (silver, gold, platinum) ce vor
cuprinde servicii de consultanta, consiliere si suport in domenii precum: juridic, fiscal, resurse
umane, accesare fonduri, solutionare conflicte, dezvoltare parteneriate, dezvolatre organizationala,
relatia cu autoritatile, gestionare conflicte, comunicare organizationala, comunicare media, s.a
2). Servicii specializate de consultanta pe baza de contract
Firma noastra va asigura servicii de consultanta pentru solicitari punctuale din partea clientilor pe
domeniile enumerate la punctul 1 pe baza de contract. Toate domeniile pe care vom oferi servicii de
consultanta vor fi prezentate pe websiteul firmei
3). Organizare de evenimente
Firma va organiza evenimente de tip conferinte, intalniri de networking, gale de business, festivitati
la care participarea va fi pe baza de taxa.
4). Servicii on-line de consultanta cu plata prin mijloace electronice (card, pay pal)
Serviciile de consultanta on-line vor fi incluse si in pachetele de tip abonament, dar vor putea fi
accesate si pe websiteul firmei sau telefonic (apeluri de consultanta taxabile)
5). Intermedierea parteneriatelor de afaceri in urma caror se va percepe un comision din valoarea
totala a contractelor incheiate.
6) servicii de training personalizat (seminarii, workshopuri, cursuri, teambuildinguri) sau on line si
coaching pentru antreprenori

5.2 - Avantajele noilor produse / servicii
Serviciile oferite de firma noastra vor aduce ca avantaj antreprenorilor posibilitatea de a contracta
pachete de servicii integrate, care pe langa consultanta clasica vor asigura si servicii de formare
profesionala pe toate componentele necesare unei dezvoltari in antreprenoriat.
Un accent deosebit il vom pune pe tehnologizare, utilizarea mijloacelor de comunicare digitala si a
strategiilor de marketing online in serviciile pe care le vom oferi clientilor.
Contractele de tip abonament vor da posibilitatea clientilor de a avea servicii suport permanente din
partea firmei noastre si atunci cand este cazul (pentru abonamentele gold) pot avea un consultant
dedicat, care va merge la sediul acestora pentru solutionarea oricaror probleme ivite.
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Serviciile pe baza de contract abonament vor reprezenta un avantaj si din punct de vedere financiar,
fiind pentru client mult mai eficiente decat achitarea fiecarui serviciu individual.
VI. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A CONCURENȚEI
6.1 – Piața de desfacere a produselor / serviciilor oferite
Serviciile noastre se adreseaza in special persoanelor juridice, firme mici si mijlocii, care fie sunt la
inceputul businessului, fie doresc o dezvoltare sau o extindere a activitatii.
Serviciile pe care le oferim sunt axate pe nevoia de informatii de actualitate, de consiliere pe diverse
spete sau domenii pe care antreprenorii nu au expertiza necesara, pe nevoia de formare initiala sau
continua in domeniul antreprenoriatului si a celorlalte competente necesare in gestionarea si
coordonarea unei afaceri.
Piata de desfacere a serviciilor noastre va fi intr-o prima etapa localizata la nivel local si regional, in
regiunea Sud-Muntenia, urmand ca pana la finalul anului sa putem oferi servicii in cel putin inca
doua regiuni si in al treilea an de activitate sa ne extindem la nivel national.
6.2. Localizarea și mărime pieţei desfacere a produselor / serviciilor oferite
Piata de desfacere va fi in prima etapa la nivel local si judetean. Conform statisticii publicate de
Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comert si Antreprenoriat, la nivelul anului 2018 erau
inregistrate in judetul Calarasi 4563 de intreprinderi mici si mijlocii. Conform retelei de socializare
Facebook, pe criteriile de selectie persoane fizice cu varsta intre 20 si 60, interesate de
antreprenoriat, rezulta un indicator de potentiali clienti de peste 14.000 de persoane.
La nivelul regiunii Sud-Muntenia, numarul IMM-urilor inregistrare conform statisticii publicate
depaseste 35.000 de firme, acestea fiind in profilul de potentiali clienti pe care firma noastra ii are.
In etapa urmatoare de dezvoltare 1- 5 ani ne propunem exinderea serviciilor noastre la nivel
national, atat pentru firmele de tip IMM, cat si pentru firme mari, pe segmentul de persoane juridice
si organizarea de seminarii, workshopuri, evenimente pentru persoane fizice, cu accent pe populatia
tanara (avem in vedere parteneriate cu universitati pentru dezvoltarea de programe de antreprenoriat
si internship pentru studenti).
Obiectivele pe care le vizam dupa 5 ani de activitate au in vedere dezvoltarea firmei la nivel
international, prin extinderea platformei de consultanta si formare online (cu continut si specialisti
ce pot livra in engleza si spaniola).
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6.3. Clienți potențiali
Clientii potentiali ai serviciilor noastre sunt:
-

Pentru servicii de consultanta contracte-abonament – intreprinderi mici si mijlocii, start-up –
uri, persoane fizice autorizate, profesionisti din sfera profesiilor liberale – vor reprezenta
100% din clienti

-

Pentru servicii de consultanta specifica - intreprinderi mici si mijlocii, start-up –uri,
persoane fizice autorizate, profesionisti din sfera profesiilor liberale – 75% din clienti;
persoane fizice care doresc sa inceapa o afacere – 25% din clienti

-

Pentru servicii de formare, seminarii, workshopuri, sesiuni de coaching – firme interesate de
formarea angajatilor proprii – 50% din clienti; persoane fizice – 50% din clienti

Profilul persoanelor fizice potential clienti – persoane cu varsta 20 – 60 ani, cel putin studii medii,
interesati de antreprenoriat sau de dezvoltare personala.
6.4. Concurența
Pe piata locala a judetului Calarasi sunt o serie de firme care activeaza in domeniul consultantei in
afaceri si management, multe dintre ele avand ca principale servicii oferite consultanta in accesarea
si implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile.
Printre potentialii competitori se afla societati precum:
Sab Consulting SRL
Mob Vad SRL
E- concept Proiect SRL

VII. STRATEGIA DE MARKETING
7.1. Politica de produs
Serviciile oferite de PRO TRAINING & BUSINESS vor fi:
1). Servicii de consultanta in afaceri pe baza de abonament lunar/anual ce va cuprinde pachete de
servicii integrate;
2). Servicii specializate de consultanta pe baza de contract;
3). Taxe de participare la evenimentele organizate de firma noastra;
4). Servicii on-line de consultanta cu plata prin mijloace electronice (card, pay pal);
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5). Intermedierea parteneriatelor de afaceri in urma caror se va percepe un comision din valoarea
totala a contractelor incheiate.
6) servicii de training personalizat (seminarii, workshopuri, cursuri, teambuildinguri) sau on line si
coaching pentru antreprenori
Prezentarea detaliata si conditiile de contractare vor fi prezentate pe websiteul firmei, iar clientii
interesati pot solicita intalniri de prezentare, astfel incat sa cunoasca toate aspectele legate de
serviciile noastre si la cerere sa putem personaliza, in functie de nevoile fiecarui client.
Pentru programele de training vor fi, pe langa prezentarile de tip narativ a tematicii si avantajelor,
prezentari video, tip demo, pentru a putea familiariza potentialii clienti cu metodele de lucru si cu
expertii care sustin programele de curs.
7.2. Politica de preţ
Politica de pret va fi diferentiata in functie de serviciile prestate:
-

Pentru serviciile de consultanta pentru servicii fixe si pentru programele de training – preturi
fixe (de catalog), afisate pe website si in materialele de prezentare
Pentru contractele de consultanta permanenta sau servicii de consultanta personalizata –
preturile se vor stabili pentru fiecare contract, in functie de solicitarile clientului si perioada
pe care se incheie contractul

Ca strategie de fidelizare a clientilor vom aplica reduceri pe baza de voucher pentru contractarea
altor servicii oferite de firma noastra sau acces gratuit la anumite resurse on-line, accesibile doar
clientilor firmei.
Pentru atragerea de noi clienti vom avea campanii in diverse perioade ale anului, cu reduceri de
preturi sau pachete de servicii la preturi promotionale.
7.3. Politica de distribuţie
Serviciile de consultanta oferite de firma noastra vor doar pe baza de contract si vor fi livrate la
sediul clientului, la sediul nostru sau prin servicii on-line (email, telefonic, video conferinte).
Serviciile de training vor putea fi achizitionate pe baza de contract (pentru firmele care doresc
servicii de formare personalizate pentru angajatii proprii) sau prin vanzare directa (prin inscriere si
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achitare pe websiteul firmei). Livrarea programelor de formare poate fi facuta la sediul firmelor sau
in locatiile stabilite de organizatori, precum si on-line.

7.4. Politica de promovare
Metodele de promovare vor viza toate canalele de acces catre publicul tinta (cu un accent aparte pe
partea de promovare on-line), astfel:
 OFFLINE - identitatea vizuala a firmei, mape de prezentare, bannere, roll-up, pliante, flyere
 MASS MEDIA - participarea la evenimente cu vizibilitate in mass media, organizarea
propriilor noastre evenimente, comunicate de presa, interviuri
 ONLINE - website de prezentare, pagini de prezentare in social media (Facebook, LinkedIn,
Instagram), canal Youtube, campanii de publicitate platite in social media, Google ads ,
business blogging

VIII. PROIECŢII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA
(Proiecţiile financiare se vor completa în excel.)
8.1. Plan general de finanţare a ideii de afaceri
Buget total proiect

184,924

lei

Ajutor de minimis

148,000

lei

Aport propriu

36,924

lei

Categorie de cheltuieli eligibile conform GSCS OS 3.7, din care:

Total Subventie
minimis

Cheltuieli salariale (inlcud salarii nete, contributii datorate de angajat si
angajator)

27,385

Cheltuieli cu achizitia de active fixe (echipamente)

31,535

Cheltuieli cu inchirierea de sedii

5,000

Cheltuieli cu utilitatile

2,380
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Cheltuieli cu achizitia de servicii specializate pentru care beneficiarul nu
are expertiza

7,000

Cheltuieli de informare si publicitate

2,000

Cheltuieli de leasing fara achizitie

35,700
Total Transa I

111.000

Cheltuieli cu achizitia de servicii specializate pentru care beneficiarul nu
are expertiza

4,760

Cheltuieli de informare si publicitate

32,240
Total Transa II

37000

TOTAL PROIECT

148000

*** DE VĂZUT BUGET EXCEL PENTRU MAI MULTE INFORMATII

8.2. Bugetul proiectului
(Se vor încărca linie cu linie cheltuielile solicitate spre finanțare, conform încadrării lor în
nomenclatorul cheltuielilor POCU și conform GSCS OS 3.7 – România Start-up Plus.)
8.3. Flux de numerar - Proiecţii Financiare
Nr.
crt.

Explicaţii

ANUL I

ANUL II

ANUL III

0.00

2,276.00

230.00

ANUL IV

A

Sold iniţial disponibil (casă şi
bancă)
Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)

188,000.00

105,000.00 150,000.00 180,000.00

1

din vânzări

40,000.00

105,000.00 150,000.00 180,000.00

2

din credite primite
alte intrări de numerar (aport
propriu, etc.)

I

3

32,254.00
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4

Subventie de minimis

148,000.00

Total disponibil (I+A)

188,000.00

107,276.00 150,230.00 212,254.00

B

Cheltuieli

184,944.00

97,216.00

1

31,535.00

4

Cheltuieli pentru investitii
Cheltuieli cu materii prime şi
materiale consumabile
aferente activităţii desfaşurate
Salarii (inclusiv cheltuielile
aferente)
Chirii

5

Utilităţi

6

Costuri funcţionare birou

7

Cheltuieli de marketing

8

Reparaţii/Întreţinere

9

2

116,476.00 151,600.00
20,000.00

25,000.00

400.00

600.00

600.00

1,000.00

55,230.00

66,276.00

66,276.00

96,000.00

10,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

2,380.00

3,140.00

3,140.00

3,140.00

35,249.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Servicii cu terţii (contabilitate,
expertiza juridica, etc)

14,830.00

7,200.00

7,200.00

7,200.00

10

cheltuieli leasing

35,700.00

C

0.00

0.00

0.00

400.00

950.00

1,500.00

1

Credite (1+2)
Rambursări
rate
de
credit
scadente
Dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi
taxe (1-2+3)
Plăţi TVA

2

Rambursări TVA

3

Impozit pe profit/cifră de afaceri

400.00

950.00

E

G

Dividende
Total
utilizări
numerar
(B+C+D+E)
Flux net de lichidităţi (A-F)

II

Sold final disponibil (I+G)

3

1
2
D

F

0.00

1,800.00

3,300.00
30,000.00

185,724.00

98,166.00

118,716.00 184,140.00

2,276.00

6,834.00

31,284.00

-4,140.00

2,276.00

9,110.00

30,394.00

26,254.00

8.4. Ipoteze de lucru pentru realizarea fluxului de numerar - proiecţiilor financiare.
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Ipotezele de lucru:
1) In primul an de activitate se va inregistra o cifra de afaceri de 40.000 lei
2) Venituri lunare – cresc progresiv, incepand din anul 2 de functionare
3) In primul an se incaseaza subventia de minimis, incluisv transa II, dupa atingerea unei cifre
de afaceri de peste 7500 de Euro, echivalent in lei.
4) Salariile, chiria si utilitatile nu se modifica pe perioada urmatorilor 3 ani de proiect
5) Salariile sunt prezentate sub forma de cost total (salariu net, contributii angajat, contributii
angajator)
6) Impozitul este pe cifra de afaceri – 1%
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