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1.1 Introducere
Acest material pedagogic se adresează antreprenorilor care doresc să dezvolte o afacere și specialiștilor în domeniul educației
antreprenoriale. Acesta conține o parte de teorie și 5 modele de fișe pe cele mai importante subiecte pentru un tânăr
antreprenor – modele de business, value proposition, marketing, previzionare financiară., crowdfunding și cum să înveți de la
un mentor. Structura:

1
Business Models
Canvas pentru
antreprenori creativi
Business Model
Canvas Teorie
(model) Business
Model Canvas
Business Model
Innovation - Teorie
(model) Business
Model Innovation Întrebări

2
Value Proposition
Canvas pentru
antreprenori creativi
Value Proposition
Canvas - Teorie
(model) Value
Proposition Canvas
Prototipare și
experimentare
(model) Conducerea
experimentelor

3
Marketing pentru
antreprenori creativi
Branding pentru
startup-uri -Teorie
(model) Ghid Branding
Narrative
Marketing Funnel
(model) Marketing
Funnel

4
Crowdfunding-ul –
instrument de testare a
pieței
Ce este o campanie de
crowdfunding și cum să
îi setezi obiectivele
(template) Strategii de
crowdfunding Strategy –
Secțiunea |
Dezvoltarea campaniei
de crowdfunding
(model) Strategie de
crowdfunding –
Secțiunea II

5
Previziuni financiare
Costuri și buget - Teorie
(model) Previziuni
financiare
Previziuni de vânzări și
fluxul de numerar
(model) Previziuni
financiare

6
Mentorat pentru
antreprenoriat creativ
Rolul mentorului.
Găsirea unui mentor.
Dos and donts în relația
de mentorat.
Întâlnirile cu mentorul .

Materialul este structuat în 6 module. Pentru fiecare subiect există o parte de teorie și un model de completat pentru business-ul
tău.

1. Business Model Canvas Theory
2. (Model) Business Model Canvas
3. Business Model Innovation
Theory
4. (Model) Questions for Business
Model Innovation

C A P I TO L U L 2
Modul 1 - BUSINESS MODEL CANVAS PENTRU
ANTREPRENORII DIN INDUSTRII CREATIVE

8

1. Business Model Canvas - Teorie

Business Model Canvas este un model strategic de
gestionare a unui startup sau a unui model de business
deja existent.

Este o diagramă vizuală cu elemente care descriu
propunerea de valoare a unei firme sau a unui produs,
infrastructură, clienți și finanțe.
BMC ajută firmele să-și alinieze activitățile prin ilustrarea
compromisurilor potențiale.
Puteți găsi o scurtă descriere în următorul material video și
mai multe detalii despre pilonii care stau la baza BMC și un
șablon pe care îl puteți utiliza
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2. Pilonii Business Model Canvas
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O afacere trebuie să vizeze atingerea anumitor
segmente de clienți și satisfacerea nevoilor acestor
clienți.
Acesta este scopul respectivei afaceri pentru a crea
valoare pentru și a capta valoare. Există mai multe
tipuri de segmente de clienți și o afacere se poate
concentra pe unul sau mai multe segmente, cum ar fi::

Segmente de
clienți

• Piață largă: Grup mare de consumatori cu nevoi
similare
• Piață nișată: Segment cu nevoi specifice
• Piață segmentată: Similiară cu piața nișată prin
caracterul specific al nevoilor, însă diferențiate pe
categorii.
Pentru
business-urile
creative,
identificarea
segmentului de clientelă poate fi ușor dificilă.
Întreprinderile creative sunt, în general, conduse de
obiectivele creative determinate de alegerile estetice
ale antreprenorului.
Totuși, pentru un business creativ de succes, trebuie
avute în considerare și segmentele de clienți.
Pentru a avea un business sustenabil, creativitatea
antreprenorului și cerințele clientului trebuie să fie în
tandem.

caz (de exemplu, vezi Cazul 1 din Creative Business
Model Toolkit pg 9).
Studiul de piață asupra competitorilor este un pas
important, care poate fi de multe ori omis în procesul
de elaborare a modelului de business.

Cunoscând competitorii, îți poți structura un model de
business care să te diferențieze de aceștia într-o piață
saturată (de exemplu, vezi Cazul 2 din Creative
Business Model Toolkit , pg 9).
Modul în care te diferențiezi este, de asemenea, legat
de value proposition.
Piețele internaționale sunt importante pentru industriile
creative, în special pentru sectoarele creative
periferice în care piețele locale sunt mici..
Întreprinderile mici și microîntreprinderile ar putea
duce lipsă de rețele și de capacitatea de a se
internaționaliza..
Cunoaștințele și sprijinul din partea celor care au
experiență și expertiză anterioară în domeniul
exportului, reprezintă o resursă importantă pentru a
ajuta
la
depășirea
barierelor
din
calea
internaționalizării.
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2

Este important pentru fiecare business să aleagă ce
fel de relație va avea cu clienții săi.
Relațiile cu clienții pot fi:

În contextul industriilor creative, se susține că
experiențele și relațiile care înconjoară un produs
devin din ce în ce mai importante.

• self-service (fără relație directă cu clientul)
• serviciu personal comunități online (forumuri
pentru utilizatori/clienți)
• co-creare (clientul este implicat în procesul de
creație la un nivel sau altul).

Un model de business din sectorul creativ poate
pune contextul (unde și cum) înaintea conținutului
(ce se consumă)

Relații cu
clienții

Tipul de relație cu clientul va fi determinat de tipul de
serviciu pe care acesta îl așteaptă, costurile
serviciului și filosofia organizației.
Relațiile cu clienții se pot schimba în funcție de
stadiul dezvoltării afacerii, cum ar fi fazele timpurii în
care o afacere începe să se conecteze cu
consumatorul sau să lanseze un produs nou.

Această abordare ar putea implica consumatorii în
procesul de producție prin co-creație.
Alternativ, produsul poate rămâne central, dar se
concentrează și pe crearea de experiențe care îl
înconjoară.
Putem face asta prin concentrarea asupra valorilor
și beneficiilor în relație cu produsul (vezi Cazurile 3
și 4 din Creative Business Model Toolkit , pg 11).

12

3
Value
proposition

4

Produsele sau serviciile specifice oferite de o
afacere care satisface nevoile clienților țintă cuprind
și value proposition. Value proposition poate avea
valoare obiectivă (ex: preț sau funcționalitate
scăzute) și/sau valoare subiectivă (ex: design sau
brand).
Business-urile creative își desfășoară activitatea
într-o piață aglomerată, iar o propunere de valoare
distinctă poate fi o modalitate bună de a ajunge la
consumatori mai eficient. Business-urile creative ar
putea avea un succes mai mare dacă se
diferențiază puternic de concurență, în special pe
Activitatea principală a unei afaceri, precum și
acțiunile necesare pentru finalizarea cu succes a
acesteia, sunt activitățile-cheie ale acesteia. Acestea
pot include producția (proiectarea, fabricarea și
livrarea produselor) sau rezolvarea problemelor
(soluții noi, managementul cunoștințelor).
Au fost identificate 3 categorii de activități în cadrul
industriilor creative:

Activități
cheie

• Dezvoltare de conținut/produs
• Furnizarea unui serviciu
• Furnizarea unei experiențe

piețele de consum în care domină câțiva actori mari.
Value proposition trebuie, de asemenea, să ajungă
la consumatori, ceea ce înseamnă că este strâns
legată de canalele utilizate pentru a ajunge la piețele
țintă. Menținerea unei value proposition în mintea
consumatorului este un proces continuu, mai ales
dacă are o valoare subiectivă. Se afirmă că nu mai
există un simplu schimb de valori bidirecțional între
afacere și client, ci o rețea de schimb valutar. În
industriile creative, acest lucru este adevărat
deoarece, de exemplu, consumatorii pot fi, uneori,
co-creatori de produse.

Aceste activități reprezintă piloni ai dezvoltării
business-ului. Business-urile pot avea un pilon
domninant. De exemplu, un muzician poate produce
atât conținut, cât și produse live. Un artist sau
craftsperson ar putea fi descris în mod similar,
producând bunuri fizice, precum și furnizând ateliere
consumatorilor.
Business-urile creative care se concentrează pe mai
multe dintre aceste activități ar putea capta o
valoare mai mare din activitățile lor cheie,
dezvoltând produse sau servicii care sunt legate de
activități-cheie, dar sunt mai puțin importante pentru
esența afacerii sau a valorilor sale. Activitățile noi pot
fi catalizate de noi activități.
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5
Resurse
cheie

În general, business-urile au la bază o serie de
resurse pentru a ajunge în piață. În funcție de
modelul de business, există diferite resurse care vor
fi utilizate. Resursele sunt împărțite astfel:

În general, business-urile creative se bazează pe o
gamă diversă de resurse interdependente, ceea ce
crește complexitatea și provocările gestionării
eficiente a resurselor într-o afacere creativă.

•
•
•
•

Resursele pot fi intangibile, cum ar fi rețelele de
cooperare dintr-o comunitate creativă în care
încrederea este construită în timp.

fizice (clădiri, aparatură)
intelectuale (mărci, brevete, baze de date)
financiare (numerar, linii de credit)
umane (profesioniști, specialiști)

Partenerii cheie pot, de asemenea, facilita obținerea
de resure.
Subcontractarea unor parteneri mai calificați într-un
anumit domeniu generează acces la resurse umane.
Resursele fizice pot fi accesate de la parteneri, cum
ar fi închirierea sau împrumutul de echipamente.
Schimbul de resurse pare a fi deosebit de important
în industriile creative periferice, deoarece
întreprinderile tind să fie mici, au expertiză specifică
și bugete limitate pentru investiții în resurse.
În industriile creative, resursele umane sunt deosebit
de importante.

Rețelele sunt, de asemenea, improtante pentru a
conecta persoane cu competențe complementare
pentru a genera conținut nou sau idei inovatoare
pentru rezolvarea problemelor.
Producerea de noi forme, cum ar fi conținutul sau
desenele, implică de multe ori dezvoltarea de idei cu
alte persoane ca un proces creativ colaborativ.

Resursele pot fi, de asemenea, legate de valorile
afacerii și de noțiunea de "economie circulară".
Aceasta promovează maximizarea eficienței utilizării
resurselor prin păstrarea resurselor în circulație cât
mai mult timp posibil.
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În cadrul fiecărui business există anumite
parteneriate cheie, care reprezintă nucleul businessului.
De cele mai multe ori, parteneriatele sunt constituite
în baza unor motive clare. Aceasta pot avea ca scop
achiziționarea de resurse cheie, prin furnizori
specifici.
Parteneriatele sunt importante pentru sectorul
business-urilor creative

Parteneriate

cheie

Alte tipuri de parteneriate se pot concentra, de
exemplu, pe reducerea concurenței prin formarea
unei alianțe cu un concurent, prin sporirea eficienței
prin subcontractarea muncii sau prin reducerea
costurilor prin împărțirea resurselor.
De exemplu, în domeniul arhitecturii, studiile arată
că parteneriatele ajută business-urile să își crească
ramurile de servicii pe care le livrează și să se
implice în noi activități, precum proiecte
internaționale.

În industria muzicală, dată fiind evoluția tehnologică,
parteneriatele au devenit o componentă cheie în
ajutorarea evoluției industriei muzicale.
Across sectors, partnerships are thought to be
particularly important for creative enterprises of
certain structure and size. For freelancers and micro
business, building strong networks can be important
with collaborative partnerships facilitating projects
and the co-production of content.
More broadly, cooperative methods of working and
relationships between creative enterprises are
growing increasingly important in the creative sector.
Organizațiile creative pot fi competitori și cooperatori în același timp și este important pt
business-uri să nu fie percepute astfel.
Competiția și cooperarea pot părea concepte
contradictorii, dar de fapt acestea lucrează mână în
mână, în avantajul sectorului creativ. (vezi Cazul 7
din Creative Business Model Toolkit , pg 12).
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Întreprinderile se adresează și comunică cu clienții
prin canale. Găsirea mixului potrivit de canale este
esențială pentru conectarea cu consumatorii.
Distribuția și canalele de vânzări sunt esențiale
pentru a ajunge la clienți, în timp ce branding-ul este
un canal important de comunicare.
Construirea unei mărci și a reputației poate crește
puterea de negociere a unui potențial creativ de
afaceri și de captare a valorii.

Canale

Industriile creative pot fi mai concentrate pe crearea
de conținut decât pe capturarea unei valori
financiare din acesta. Dar crearea de conținut de
calitate poate contribui, de asemenea, la construirea
unei reputații în cadrul comunității creative (vezi
Cazul 8 din Creative Business Model Toolkit, pg
13). Acest lucru poate contribui apoi la recompense
financiare, cum ar fi premii sau succes în obținerea
de subvenții. Valorificarea capturilor din acest proces
este totuși imprevizibilă și dificil de măsurat.
Utilizarea mai multor canale de distribuție pare
importantă în toate industriile creative. De exemplu,
producătorii adesea combină comerțul electronic cu
magazinele tradiționale de vânzare cu amănuntul.
Acest lucru este, de asemenea, gestionat diferit,
cum ar fi vânzarea prin intermediul platformelor de
comerț electronic (de exemplu, Amazon), ceea ce
înseamnă că stocul este păstrat în depozitele sale și

apoi distribuit sau gestionat in-house prin intermediul
unui site web de comerț electronic.
Utilizarea canalelor directe către consumatori
permite unei întreprinderi să păstreze o cotă mai
mare a veniturilor generate de vânzări, în loc de
canalele indirecte în care intermediarii operează
între producător și consumator. Deși canalele directe
către consumatori ar putea fi, în teorie, mai eficiente,
acest lucru este valabil numai dacă întreprinderile se
pot conecta cu succes la suficienți consumatori
folosind canale directe. De exemplu, internetul este
aglomerat, iar comercianții individuali online sunt
greu de găsit. Colaborarea cu alte întreprinderi
creative pentru a câștiga masa critică în piețele
aglomerate poate contribui la depășirea acestei
probleme.
Căile de distribuție gestionate în mod colectiv pot
forma o singură priză de distribuție ca parte a unui
mix general utilizat pentru a ajunge la consumatori
(vezi Cazul 9 din Creative Business Model Toolkit,
pg 13).
Intermediarii între producători și consumatori din
industriile creative includ, de exemplu, editori de
cărți, etichete de discuri, posturi de televiziune și
studiouri de film. Noii intermediari au devenit, de
asemenea, importanți, cum ar fi cei care furnizează
platforme online pentru conținut precum Apple și
Amazon
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Tehnologiile digitale au provocat schimbări
fundamentale în unele sub-sectoare creative (de
exemplu, jocuri, televiziune și muzică), ceea ce
înseamnă că companiile trebuie să răspundă
schimbărilor din industria lor pentru a rămâne
eficiente. În timp ce anumite provocări și oportunități
pot fi specifice sectorului, schimbările în tehnologia
digitală au implicații potențiale în subsectoarele
creative.
De exemplu:

Canale

• Tehnologia digitală a creat noi canale digitale de
vânzări și schimbări în procesul de producție.
Relațiile cu clienții pot fi îmbunătățite prin
facilitarea unor noi modalități de a ajunge la clienți
preexistenți și de a oferi ediții limitate sau servicii
personalizate.
• Tehnologia digitală poate oferi un canal pentru
colaborare și co-creare. De exemplu,
dezvoltatorii de jocuri cu o comunitate puternică
online pot distribui design-uri inițiale jucătorilor
pentru a testa și a oferi feedback.
• De asemenea, există potențial în unele ramuri de
extindere a gamei de produse prin dezvoltarea
unor aplicații digitale. Here we might consider
applications in music, TV and film, such as
streaming and downloads. But innovations and

opportunities are emerging in a number of
sectors, such as fashion and craft. For example,
Unmade, is a fashion technology business
providing software and tools for the fashion
industry to move to an on demand supply chain
model. Products are not manufactured until sold,
meaning customers can adapt products to suit
their needs (within a defined set of modifications
set by fashion brands).
• Digital technology offers potential new avenues
for the craft sector such as affording customers
the opportunity to design or customise their own
products, or to combine traditional craft skills with
new technologies, such as laser cutting a 3D
printing.
De asemenea, în industria creativă sunt importanți și
intermediari de informații, cum ar fi publicitatea,
premii independente și mass-media (cum ar fi
bloggeri, DJ-i radio și jurnaliști). În loc să fie implicați
în transferul de bunuri sau servicii fizice, acești
intermediari sunt importanți pentru a transmite
informații.
Acest lucru facilitează generarea unei valori
simbolice și culturale, importantă pentru generarea
unei valori economice în cadrul sectorului creativ.
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Fiecare afacere are costuri implicate în funcționarea
acesteia. Structura costurilor este legată de alte părți
ale unui model de afaceri, în special resursele cheie,
activitățile și parteneriatele. Două domenii largi ale
structurii costurilor pot fi observate:
• Unul în care se încearcă minimizarea costurilor
• Unul în care se încearcă maximizarea valorii.
Companiile pot combina aspecte legate de costuri și
de valoare.

Structuri de
costuri

9
venituri

Efectuate în mod eficient, aceste elemente nu
trebuie să se confrunte, ci se pot completa reciproc.
Concentrarea pe diferiți piloni ai modelului de
afaceri, în special value proposition, poate contribui
la echilibrarea cererilor concurente

Întreprinderile creative pot fi mai concentrate pe
crearea relațiilor de valoare și a relațiilor cu clienții,
decât pe structura costurilor și pe venituri / profit.

În funcție de sub-sectorul creativ, fluxurile de venituri
pot fi foarte diferite. O afacere se poate baza pe un
flux de venituri vital sau mai multe fluxuri de venituri
mai mici.
Fluxurile de venituri multiple sunt adesea utilizate în
afacerile creative. Pe cât posibil, este indicată o
diversificare a fluxurilor de venituri.

Flux de

De exemplu, artiștii și organizațiile culturale pot crea
o valoare care nu este ușor de recunoscut în
termeni economici și pot fi reticenți să se
concentreze pe capturarea valorii, deoarece ar
putea intra în conflict cu practica lor creativă.

De exemplu, nevoia de diversificare a fluxurilor de
venituri din zona artelor și a sectorului cultural mai
larg este în continuă creștere, combinând granturile
publice cu alte surse de venit, cum ar fi vânzările de
bilete, strângerea de fonduri și sponsorizarea.

O varietate de fluxuri de venit sunt disponibile pentru
întreprinderile creative. Noile fluxuri de venit, cum ar
fi crowdfunding-ul, pot avea relevanță pentru o gamă
largă de sectoare ale industriei creative, atât cu
puncte forte, cât și cu limitări (vezi Cazul 11 din
Creative Business Model Toolkit, pg 14).

Utilizarea unei game variate de fluxuri de venituri în
afacerea ta nu înseamnă că toate acestea trebuie
utilizate imediat și concomitent. În anumite
momente, când business-ul are obiective specifice,
anumite surse de venit ar putea fi mai aplicabile.

2 Template

Realizat de:

Parteneri cheie
Care ne sunt partenerii cheie?
Care ne sunt furnizorii cheie?
Ce resurse cheie ne livrează partenerii?
Ce activități cheie desfășoară partenerii?

Motivație pentru a face parteneriate
Optimizare și economie
Reducerea riscurilor și neclarităților
Achiziția de resurse și activități specifice

Activități cheie
Ce activități cheie ne solicită Value Proposition?
Care ne sunt canalele de distribuție?
Relațiile cu clienții?
Fluxul de numerar?

Categorii
Producție
Rezolvarea problemelor
Platformă/Rețea

Realizat pentru:

Value Propositions

Relațiile cu clienții

Ce valoare livrăm clienților?
Ce probleme ale clienților rezolvăm?
Ce pachete de produse și servicii oferim fecărui segment de
clienți?
Ce nevoi ale clienților satisfacem?

Ce tip de relație se așteaptă fiecare segment de clienți să
stabilim cu ei?
Ce relații am stabilit deja?
Cum s-au integrat în modelul de business?
Cât de costisitori sunt?

Caracteristici

Exemple

Noutate
Performanțe
Customizare
Design
Brand/Statut
Preț
Reducerea costurilor
Reducerea riscului
Accesibilitate

Asistență personală (dedicată)
Self-service
Comunități
Co-creare

Resurse cheie

Canale

Ce resurse cheie solicită Value Proposition?
Canalele noastre de distribuție?
Relațiile cu clienții?
Fluxul de numerar?

Prin ce canale doresc segmentele de clienți să fie contactate?
Cum le contactăm?
Cum sunt integrate canalele noastre?
Care funcționează cel mai bine?
Care sunt cele mai puțin costisitoare?
Cum le integrăm n rutina clientului?

Tipuri de resurse
Fizice
Intelectuale (drepturi de autor, date)
Umane
Financiare

Structura costurilor
Care sunt cele mai importante costuri frecvente în modelul de business
Care sunt cele mai scumpe resurse cheie?
Care sunt cele mai scumpe activități cheie

Modelul de business este:
-

Bazat pe costuri
Bazat pe valoare

Caracteristici
Costuri fixe
Costuri variabile
Economii de scară
Economii de gamă

Etape
1.
2.
3.
4.
5.

Informare. Cum informăm?
Evaluare. Cum ne evaluează clientul?
Achiziție. Cum ne achiziționează produsul?
Livrare. Cum livrăm?
După vânzare. Cum putem oferi suport după
achiziționare?

Flux de numerar
Pentru ce tip de valoare vor plăti clienții?
Pentru ce plătesc în acest moment?
Cum plătesc?
Cum ar prefera să plătească?
Cât contribuie fiecare flux de numerar la veniturile totale?

Tipuri

Prețuri fixe

Vânzare de active
Taxe de folosire
Chirii/Leasing
Publicitate
Licențieri

Lista de prețuri
Negociere
Segment de clientelă Real-time-market
dependent

Prețuri dinamice

Dată:

Segmente de clienți
Pentru cine creăm valoare?
Care ne sunt cei mai importanți clienți?
Piața largă
Piețe nișate
Piețe segmentate
Piețe diversificate

Versiune:
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3. Business Model Innovation - Teorie
• Orice business de succes are la baza avantajul
competitiv, creat prin procesul de elaborare al unui model
de business.
• Există doar 3 strategii de creare a unui avantaj competitiv
și odată aleasă una dintre aceste strategii, va trebui
evidențiată în întregul model de business.

implică cota de piață câștigătoare în afaceri prin atragerea

Strategia
Cost
Leadership

clienților care sunt conștienți de costuri sau sensibili la
prețuri. Acest lucru se realizează prin obținerea celor mai
scăzute prețuri pe segmentul de piață țintă sau cel puțin cel
mai mic raport preț / preț (preț în comparație cu ceea ce
primesc clienții). Pentru a reuși să ofere cel mai mic preț, în
timp ce atinge încă profitabilitate și o rentabilitate ridicată a
investițiilor, afacerea trebuie să poată funcționa la un cost
mai mic decât concurenții săi.

presupune că produsul tău este diferit și mult mai

Strategie de
Diferențiere

atractiv decât cele ale competitorilor. Felul în care faci

Companiile care adoptă acest tip de strategie se

acest lucru depinde de natura industriei în care îți

concetrează în special pe piețel nișate și, prin înțelegerea

desfășori activitatea și a produselor și serviciilor pe care
le oferi, dar și de trăsăturile, funcționalitatea,

Strategia de
focus

dinamicii pieței și a nevoilor unice ale clienților săi, dezvoltă
produse specifice și accesibile pieței. Dat fiind faptul că

durabilitatea, suportul și imaginea produsului, aspecte

satisfac corect și specific nevoile clienților lor, gradul de

care contează pentru clienții tăi. Folosește ca exemplu

loialitate al acestora față de produsul lor crește considerabil.

produsele de înaltă calitate ale Apple și R&D-ul sau

Acest lucru face ca segmentul lor de piață să fie mai puțin

strategia de marketing care susține modelul de

atractiv în fața competitorul, de exemplu franciza KFC.

business.
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Business Model Innovation - Teorie

• Descoperă câțiva pași ușori pentru inovarea modelului
tău de business, astfel încât să creezi un avantaj
competitiv, prin folosirea listei de scenarii și întrebări de
mai jos.
• De asemenea, acest material video îți va prezenta cele mai
comune prejudecăți în materia inovării modelelor de
business:
• Inovația vine din idei pe care nu le-a mai avut
nimeni înainte
• Succesul presupune resurse
• Descoperirile inovative sunt întotdeauna bazate pe
tehnologii fascinante
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4 Scenarii și întrebări
Răspunde la întrebările de mai jos și află cum îți poți inova
modelul de business:
•
•
•
•
•
•

Ce nevoi ale clientului putem satisface?
Cum putem îmbunătăți viața clienților noștri?
Cum putem imbunatati relatia cu clientii nostri?
Cum putem dubla veniturile totale?
Cum putem construi pe punctele forte?
Cum putem elimina costurile fixe?

Alte întrebări:

•
•
•
•
•
Întrebări ipotetice
•
•
• CUM AR FI: să oferim produsul gratuit?
•
• CUM AR FI : ca clientul săă aibă toată informația nevesară? •
• CUM AR FI : SĂ ATINGEM CLIENTUL FINAL
• CUM AR FI : SĂ VINDEM DOAR ÎN ONLINE
• CUM AR FI : să scumpim prețul de 10 ori?
• CUM AR FI : să vindem abonamente?

Unde mai putem vinde produsele noastre?
Ce segmente noi de clienți putem ajuta?
Cum putem să ne blocăm clienții?
Ce servicii de tip add-on putem oferi?
La ce alte modele de venituri ne putem gândi?
Ce parteneri pot adăuga și mai multă valoare?
Uitați-vă la resursele dvs. ...
Clasificați-le în funcție de importanță
Eliminați numărul doi! (Acum ce?)

1. Value Proposition Canvas Teorie
2. (Model) Value Proposition
Canvas
3. Prototipuri și experimente
4. (Model) Cum să conduci
experimente

C A P I TO L U L 3
Modul 2 – Value proposition pentru antreprenori
creativi
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1 Value Proposition Canvas - Teorie

Obiectivul Value Proposition Canvas este să ii ajute în
elaborarea unor Value Propositions de succes, care să se
potrivească cu nevoile clienților lor și care să îi ajute să
rezolve situațiile pe care le întâmpină.
Scena startup-urilor numește acest proces potrivire produspiață sau potrivire problemă-soluție.
Value Proposition Canvas ajută participanții să găsească
această potrivire într- manieră sistematică.
Următorul material video prezintă aspectele generale ale
Value Proposition Canvas
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Profilul clientului
Sarcinile clientului

communication, food, sex, ...)

În cazul de față, nu ne interesează cum își câștigă
existența, ci la ce îi ajută folosirea produsului. ―Nu ai nevoie
de o bormașină, ci de o gaură în perete‖. Poate fi vorba
despre îndeplinirea unei sarcini, rezolvarea unei probleme
sau satisfacerea unei nevoi.

Înțelegerea în primă fază a nevoilor consumatorului este
foarte importantă, pentru a putea pune întrebările corecte în
vederea elaborării celorlați piloni ai VPC. Acest examplu se
potrivește în speță, deoarece a fost ales de către clienți din
varii motive, dar nu cele obișnuite.

Următoarele întrebări pot ajuta la definirea corectă a
profilului clientului:
Ce sarcini funcționale încearcă clientul să îndeplinească?
(ex: îndeplinirea unei sarcini specifice, rezolvarea unei
situații specifice, ...)
Ce sarcini sociale încearcă clientul să îndeplinească? (ex:
de a arata bine, de a avea un statut bun, ...)
Ce sarcini emoționale încearcă clientul să îndeplinească?
(ex: estetică, stare de bine, securitate, ...)
Ce nevoi de bază încearcă clientul să își satisfacă? (e.g.
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Profilul clientului - Pierderi

Descriu emoțiile negative, costurile și situațiile nedorite și
riscurile pe care consumatorul le poate experimenta
înainte, în timpul sau după satirsfacerea nevoii
Următoarele întrebări pot ajuta în vederea definirii corecte a
neplăcerilor clientului:
• Ce înseamnă pentru clientul tău ―prea costisitor‖? (ex
consuma timp, consumă prea mulți bani, necesită
eforturi substanțiale, ...)
• Ce îi crează neplăceri clientului tău? (ex frustrari,
supărări, ...)
• De ce soluțiile curente nu sunt satisfăcătoare pentru
client? (ex performanțe scăzute, funcționare anevoioasă,
...)

• Care sunt pricipalele dificultăți și provocări cu care
clientul tău se confruntă? (ex. Înțelgerea a cum
funcționează lucrurile, rezistență...)
• Care sunt pricipalele dificultăți și provocări cu care
clientul tău se confruntă? (e.g. Pierderea încrederii, a
statusului, a puterii ...)
• Care sunt riscurile de care se teme clientul tău? (ex.
Financiar, social, riscuri tehnice ...)
• De ce nu doarme clientul tău noaptea? (ex. Probleme,
griji ...)
• Ce greșeli comune face clientul tău? (ex. Greșeli de
folosință, ...)
• Care sunt barierele care stau în calea adoptării de decizii
de către client? (ex obișnuița, costuri inițiale foarte mari,
...)

Profilul clientului – Câștiguri

Evidențiază beneficiile pe care clientul tău le așteaptă, și le
dorește și care l-ar suprinde. Acestea includ funcionalitatea,
avantajele sociale, emoțiile pozitive și reducerea costurilor.
Următoarele întrebări pot ajuta în vederea definirii corecte a
câștigurilor clientului :
• Ce economii ar face clientul tău fericit? (ex. Timp, bani,
efort, ...)
• Ce rezultate așteaptă clientul tău și ce ar depăși
așteptările sale? (ex nivelul de calitate, alte aspecte ...)
• Cum încântă soluțiile curente clienții ? (performață,
calitate ...)

• Ce ar ușura munca sau viața clientului tău? (ex. Mai
multe servicii, costuri scăzute, ...)
• Ce consecințe sociale pozitive îți dorește clientul
tău?(e.g. Să arate bine, statusul în societate...)
• Ce cauta clientii?(ex. Garanții, caracteristici specifice..)
• La ce visează clienții? (ex. realizări, ...)
• Cum își măsoară clientul realizările și eșecurile? (ex.
Performanțe, costuri, ...)
• Ce ar crește posibilitatea de a adopta o anume soluție?
(ex. Costuri scăzute, investiții mici, riscuri scăzute,
performață și calitate, ...)
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Value Map
Produse și servicii

Reprezintă lista de produse și servicii care în jurul căreia
gravitează value proposition. Produsele și serviciile pot fi fie
tangibile (ex. bunuri, relații cu clienții face-to-face),
digitale/virtuale (ex. Download-uri, recomandări online),
intangibile (ex: copyright, asigurări de calitate), sau
financiare (ex: fonduri de investiții, servicii financiare). Sunt
acestea trivale pentru clienți?
Cum scăpăm de pierderi
Descriu modul în care produsele și serviciile ușurează
neplăcerile clienților. Cum elimină sau diminuează emoțiile
negative, costurile și situațiile nedorite și riscurile pe care
clienții le întâmpină sau le-ar putea experimenta înainte, în
timpul și după efectuarea sarcinii? Următoarele întrebări vă
pot
ajuta
să
definiți
exactitatea
neplăcerii.

Ajută produsul:
• ... să economisești? (ex. Timp, bani, efort, ...)
• ... Să facă clientul să se simtă mai bine? (ex. Te scapă
de frustrari, supărări...)
• ... Clientul să depășească frica de riscuri? (ex. Pierderea
statutului, puterii, încrederii...)
• ... La eliminarea riscurilor de care se teme clientul tău?
(e.x. Financiare, sociale, riscuri tehnice ...)
• ... Clientul să doarmă liniștit? (ex. Eliminarea de griji,
rezolvarea unei probleme, ...)
• ... Clientul să elimine sau să limiteze greșelile comune
pe care le fac clienții? (ex. Greșeli de folosință, ...)
• ... Clientul să depășească barierele care stau în calea
adoptării de soluții (ex. Investiții mai mici, deschidere
către nou, ...)
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Value Map
Cum aducem câștiguri

Descriu modul în care produsele și serviciile creează
câștiguri ale clienților. Cum creează beneficii pe care clienții
le așteaptă, doresc sau ar fi surprinși să le descopere,
inclusiv utilitatea funcțională, câștigul social, emoțiile
pozitive și economiile?
Următoarele întrebări pot ajuta la definirea creatorilor de
câștiguri mai exact.
Ajută produsul
• ... clientul să economisească? (e.x timp, bani, efort, ...)
• ... Să atingă așteptările clientului sau chiar să le
depășească? (ex calitate și performanțe mai bune, ...)
• ... Să ofere clientului soluții cel puțin la fel de bune ca
pînă acum? (ex performață, calitate ..)

• ... Clientul să aibă o viață mai ușoară? (ex. Accesibilitate,
funcționalitate, mai multe servicii, costuri reduse...)
• ... În crearea impactului social pe care clientul îl
așteaptă? (ex. Creșterea statutului, puterii, încrederii, ...)
• ...... Clientul să îți îndepinească anumite dorințe? (ex.
Aduce mari câștiguri, ...)
• ... Produce rezultate pozitive? (ex. Performațe mai bune,
costuri scăzute, ...)

2 Model Value Proposition Canvas

CÂȘTIGURI

SARCINĂ?

PRODUSE ȘI
SERVICII

CE NE ADUCE CÂȘTIGURI
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CUM SCĂPĂM DE
DIFICULTĂȚI

DIFICULTĂȚI

3 Prototipuri și experimente
Value Proposition Canvas se bazează în principal pe ipoteze
și pe logică, și toate aceste ipoteze trebuie testate înainte de
a se investi bani și timp în business. Soluția: experimentele
Prototipări și experimente
• Testarea presupune o mulțime de lucruri, de la discutarea
cu clientul, la chiar încercarea de a vinde o versiune de test
a produsului etc.

• Totuși, pentru ca rezultatul testării să fie unul bun, este
important să se înțeleagă și respecte elementele unui tesst
bun.
• Regula de aur în testare este aceea de a fi clar și concis
în ceea ce privește așteptările tale. Altfel, odată început
testul, va interveni subiectivitatea și îți va fi mult mai greu
să cântărești rezultatele

Versiuni de test
OPTIUNEA

01

OPTIUNEA

03

Dovada conceptului
Orice poate clarifica clientului,
investitorului sau unui consultant ce încerci
să construiești. Poate fi chiar și o schiță.

Versiune funcțională
O versiune a produsului sau serviciului tău
care funcționează. Ambalajul este opțional,
funcționallitatea nu.

OPTIUNEA

02

OPTIUNEA

04

Prototip vizual
Ilustrație detaliată: wireframe pentru un
site; proiectare CAD a produsului.

Experiența clientului
Punerea clientului în contact cu produsul
sau serviciul pentru a vedea reacții,
rezultate așteptate, remedieri, valoare
percepută etc
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Prototipuri și experimente
Regulile de bază ale experimentării:

Elementele cheie ale unui experiment:

• Obiectivele experimentării ca parte a procesului de validare
a MVP-ului este să testezi cele mai importante ipoteze pe
care le ai în BMC și VPC, în viața reală.

•
•
•
•
•

• Un MVP valid nu necesită testarea întregului model de
business, însă testarea elementelor cheie este obligatorie.
Testarea celor mai riscante ipoteze din modelul de
business este următorul pas care trebuie făcut.
• Protagoniștii acestei povești sunt antreprenorul și membrii
echipei. Majoritatea, dacă nu chiar toți, trebuie implicați în
procesul de experimentare. Este obligatoriu ca aceștia să
primească roluri și sarcini clare.

Mai multe detalii despre prototipare și experimentare în
materialul video.

Acum folosește Modelul de plan de experimentare pentru
business-ul tău.

•
•
•
•

Produsul sau serviciul testat
Unde este implementat experimentul
Cine este publicul țintă al experimentului
Obiectivul clar al experimentului
Ipotezele ce urmează a fi testate – care parte a modelului
de business urmează a fi testată
Urmărirea indicatorilor – măsurarea indicatorilor KPI și cum
sunt urmăriți
Setup-ul experimentului și activitățile implicate
Rezultate cantitative și calitative
Puncte cheie de învățare – au fost validate ipotezele?
Cum? De ce? Ce ar trebui testat în continuare?
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4 Model plan de experimentare
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Care este produsul/serviciul pe care îl
testăm

RESPONSABIL EXPERIMENT
DATĂ DE ÎNCEPERE

Unde și pentru cine implementăm produsul?

DATĂ FINALIZARE

Care este obiectivul experimentului
Ce dorim să obținem

Care este setup-ul experimentului?
Cum îl implementăm?

Ce ipoteze ne dorim să testăm?
Care parte a modelului de business ne dorim să testăm?

Cum arată rezultatele, atât cantitativ, cât și calitativ?

Cum măsurăm succesul experimentului?
Care ne sunt KPI-urile?

Au fost validate ipotezele? Care sunt punctele de învățare?

1. Branding pentru startup-uri
Teorie
2. (model) Ghid de Branding
Narrative
3. Marketing Funnel
4. (model) Marketing Funnel

C A P I TO L U L 4
Modul 3 – Marketing pentru industrii creative
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Branding pentru startup-uri - Teorie(1)

Orice business de succes spune o poveste prin culorile, formele și
cuvintele pe care le folosește.
―The human mind is a story processor, not a logic
processor.‖ — Jonathan Haidt, psiholog și profesor.
Următorul material video îți va arăta diferențele dintre

marketing și branding, având în vedere că ambele
concepte urmăresc același scop final (să genereze leaduri) dar diferit și complementar.

Branding pentru startup-uri – Teorie (2)
• Branding-ul trebuie să preceadă și să evidențieze
eforturile de marketing. Branding-ul nu este de spre a
insista, ci despre a atrage.
• Branding-ul este expresia adevăratei valori sau esențe a
unei organizații, al unui produs sau serviciu. Presupune
comunicarea caracteristicilor, valorilor și atributelor care
clarifică ce anume este special și ce anume este general
la un brand.

• Brandul va încuraja o persoană să cumpere un produs și
sprijină orice activități de marketing sau vânzări sunt
puse în joc, dar nu spune explicit ―cumpără-mă.‖
• Spune, însă: ―Asta sunt. Pentru asta exist. Dacă ești de
acord și mă placi, mă poți cumpăra, susține sau
recomanda prietenilor tăi.‖ (mai multe detalii aici)
• Afișează tabelul și discută-l împreună cu participanții

Se compară

Marketing

Branding

Înțeles

O serie de activități
desfășurate de companie
pentru a reuni cumpărători și
vânzători pentru a promova
schimbul de bunuri și servicii

Practica de atribuire a unui
nume de marcă unui produs,
care ajută consumatorii să
recunoască și să identifice
compania care o produce.

De la cine?

Pentru business-uri

Pentru client

Ce face?

Cultivă clientul

Crește loialitatea clientului

Influențe

Decizia imediată a clientului
de a cumpăra

Decizia clientului de a cumpăra
și impactul ulterior

Prezintă

Beneficii

Vise

Strategie

Push

Pull

Valoare

Promovează valoare

Păstrează valoare

Drive

Vânzări perioadice

Reputație pe termen lung

Crează

Nevoi

Relații

Se adresează

Audienței urmărite

Emoțiilor
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Branding pentru startup-uri - Teorie (3)
• Anunță participanții că logo-ul, deși cea mai recunoscută
manifestare a unui brand, este doar una din multele.
Brandurile se prezintă sub diferite forme, culori, cuvinte
și chiar mirosuri
• Brand-ul, în esență, este imaterial. Povestea brandului
este spusă în culori, cuvinte, forme și chiar mirosuri.
• Caracteristicile abstracte și valorile care reies din brand,
prezintă la rândul lor brandul:

• Virgin America este despre calitate, distracție,
inovație, ipoteze. Îl recunoști după culoarea mov
a avioanelor și materialele video de securitate
• Honda

este

despre

încredere

și

calitate

permisibilă. Aceste caracteristici reies din modelul
simplu și de încredere al vehiculelor și în
design—ul clasic.
• Ikea este despre conștientizarea costurilor,
simplitare și unitate. Reiese din mobila la prețuri
decente, magazine orientate către familie și
desgin-ul atractiv.
• Explică participanților că în fază incipientă, brandul
startup-ului este o reflexie a moralității, valorilor și
credințelor fondatorului. Practic, este o extensie a
acestora.
• De aceea este important ca fondatorii să își cunoască
propria identitate și evenimentele care dus la formarea
identității lor.
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Ghid de Branding Narrative
Folosește-te de ghidul de mai jos pentru a crea propria poveste a
brandului tău.

Pasul 1: Spune-ți povestea

Spune-ți
povestea

În faza incipientă, brand-ul unui startup este o reflectare a sinelui, a valorilor și a convingerilor fondatorului. Este o extensie a
ta. De aceea este important să-ți înțelegi identitatea personală și evenimentele care au avut loc pentru a ți-o forma. Vedeți
lista de întrebări de pe site-ul original.
Pasul 2: Crează un nor

Crează
un
nor

După ce ți-ai spus povestea vieții, revizuiește-o și alege cuvintele care rezonează cel mai mult cu tine. Aceste cuvinte pot fi
valorile tale., cum ar fi onestitatea, integritatea și loialitatea sau pot fi cuvinte legate de produsul sau serviciul tău.
În acest pas, dorești să descarci toate cuvintele asociate brandului tău. Nu gândi prea mult, ci pur și simplu notează-le. Scopul
aici este de a obține toate ideile pe hârtie, pentru a le putea revizui mai târziu. Gândește-te la aceste cuvinte ca la blocurile
Lego pe care le vei folosi ulterior pentru a îți construi povestea brandului.
Pasul 3: Caută citate în care se regăsesc valorile tale

Alege
citate

De multe ori, brandul ne inspiră să urmărim lucruri mai mari decât noi înșine. (Nike vrea să ne găsim măreția
noastră, North Face ne inspiră să nu încetăm niciodată să explorăm, Airbnb ne face să simțim că putem
aparține oriunde).
Citatele te pot ajuta să aspiri la ceva mai mult.
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Ghid de branding Narrative

Caută
imagini

Pasul 4: Caută imagini care se potrivesc valorilor și viziunii tale

Analiză
competitivă

Pasul 5: Fă o analiză competitivă

În acest pas, dorești să vizualizezi cum ar arăta brandul tău, prin colectarea de imagini care ar evoca tipul de emoții pe
care dorești ca publicul să-l simtă.

Aceasta este ultima piesă de cercetare pe care o vei adăuga la arsenalul tău. Prin efectuarea unei analize competitive,
vei înțelege cum să îți poziționezi brandul unic față de concurenții tăi.
Pasul 6: Crează povestea brand-ului tău

Poveste
brand

Procesul creativ este dezordonat. Până în acest moment, ai cules idei și informații despre brandul tău și probabil vei simți
că nu ajungi nicăieri. E in regula. Ar trebui să te simți așa. Dar, dacă ți-ai făcut treaba, ideile vor veni la tine. Cheia pentru
a realiza o poveste a brand-ului începe cu fixarea valorilor de top pe care dorești să le transmiți.
Povestea ta poate fi cât de lungă și de simplă dorești. Totuși, trebuie să respecte un șablon al narațiunii care să răspundă
la următoarele întrebări: Care este convingerea brandului tău? De ce este atât de importantă pentru tine? Cum va
livra brandul tău această convingere?
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• Nu exită o practică unitară în ceea ce privește versiunea
pâlniei. Unele au mai multe ―nivele‖ ‖, pe când altele au
doar câteva, având diferite denumiri și mulându-se pe
modelul de business pe care îl descriu. În următorul slide
puteți vedea un astfel de exemplu:

Cultivarea
Lead-urilor

Ideea este că, precum într-o pâlnie, comercianții încearcă să
adune cât mai mulți potențiali clienți interesați de produsul lor,
pe care mai apoi îi educă ușor către decizia achiziționării
produsului, până la punctu final al pâlniei.

Vânzări

Marketing funnel este un vizual, pentru a ajuta la întelegerea
procesului de transformare a potențialilor clienți în clienți, așa
cum este înțeles din perspectiva de markting.

Generarea
Lead-urilor

3 Marketing Funnel

Informare
Interes
Atenție
Intenție
Evaluare
Achiziție
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Marketing Funnel
• Informare: este nivelul cel mai înalt al unui marketing funnel.
Potențialii clienți sunt atrași în această etapă prin campanii
de marketing și cercetarea clientelei. Se exprimă prin
evenimente, reclamă, conținut (blog, infografice etc),
webinarii, camoanii virale, social media etc.

produs. Acest lucru se poate întâmpla într-un studiu, după o
demonstrație de produs sau când un produs este plasat în
coșul de cumpărături pe un site web de comerț electronic.
Aceasta este o oportunitate pentru marketerii de a face un
caz puternic pentru produsul lor.

• Interes: Odată generate lead-urile, urmează nivelul de
interes, unde se pune mai mult accent pe companie,
produsele ei și orice informație necesară. Acest moment
este unul bun pentru branduri pentru a a dezvlta o relație cu
potențialii clienți. Lead-uri pot fi trimise chiar prin email,
newsletters etc.

• Evaluare: În etapa de evaluare, cumpărătorii iau o decizie
finală despre dacă să cumpere sau nu un produs sau servicii
ale unui brand. De obicei, marketingul și vânzările lucrează
împreună îndeaproape pentru a stimula procesul decizional
și pentru a convinge cumpărătorul că produsul brandului lor
este cea mai bună alegere.

• Atenție: În această etapă, lead-urile sunt calificate, și acum
pot fi percepuți ca și posibili clienți.
• Agenții de marketing pot trimite mai multe informații despre
produse și oferte prin intermediul campaniilor automate de email, continuând să le îngrijească cu conținut orientat, studii
de caz, studii gratuite și multe altele.

• Achiziție: Esti aici! Aceasta este ultima etapă a marketing
funnel, unde un potențial client a luat decizia de a cumpăra
și a deveni un client. Acesta este locul în care vânzările au
grijă de tranzacția de cumpărare. O experiență pozitivă din
partea cumpărătorului poate duce la lead-uri care
alimentează partea de sus a palniei.

• Intenție:
• Pentru a ajunge la stadiul de intenție, potențialii clienți
trebuie să demonstreze că sunt interesați să cumpere un
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4 Model Marketing Funnel
Folosește modelul pentru a crea propriul marketing funnel
pentru business-ul tău.

1. Ce este o campanie de
crowdfuning și cum să îi
stabilești obiectivele
2. (model) Strategia de
Crowdfunding – Secțiunea I
3. Dezvoltarea unei campanii de
crowdfunding
4. (model) Strategia de
crowdfunding – Secțiunea II

C A P I TO L U L 5
Modul 4 – Crowdfunding-ul
– instrument de testare a pieței –

1. Ce este o campanie de crowdfunding și
cum să îi stabilești obiectivele
Crowdfunding-ul este metoda de finanțare a unui proiect sau a
unui startup prin atragerea de contribuții de la alte persoane sau
companii.
Tipuri de crowdfunding

Crowdfunding bazat pe recompense, susținătorul
campaniei oferă un mic cadou/recompensă în
schimbul unei sume de bani
Crowfunding bazat pe donație, donatorii oferă o
mică sumă de bani în schimbul recoștinței și
sentimentului că au ajutat o cauză în care au crezut.

Crowdfunding de capital, investitorii aduc o
sumă mare de bani în companie în schimbul unor
acțiuni sau a unei părți a companiei.
Crowdfunding cu datorie, împrumutătorii fac un
împrumut în așteptarea recuperării banilor plus un
interes.

În cele mai multe cazuri, finanțarea se face printr-o platformă online.
Crowdfunding-ul se face în 3 etape principale. Inițiatorul proiectului
începe proiectul, oamenii din spatele proiectului sprijină ideea și
plaforma de crowdfunding aduce laolaltă investitori pentru a lansa
idea.. Materialul video va veni cu mai multe explicații.
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1. Ce este o campanie de crowdfunding și
cum să îi stabilești obiectivele
De ce și cum este o campanie de crowdfunding potrivită pentru
testarea pieței?
• Testează nivelul de pregătire al pieței pentru produsul tău: îți
faci o idee despre câți oameni sunt dispuși să plătească pentru
soluția pe care vrei să le-o furnizezi, chiar înainte de a îți lansa
produsul.
• Implică clienții în procesele de design și dezvoltare: prin
crowdfunding atragi oameni care sunt interesați ca produsul tău să
fie un succes.
• Implicarea acestora în proiectarea și dezvoltarea produsului va
aduce o mare valoare produsului, prin care se reduce efortul pe
care îl depui în faza de proiectare a produsului.
• Folosește-te de feedback-urile clienților pentru a îți proiecta
produsul: Prin crowdfunding, majoritatea susținătoruilor
proiectului tău sunt deja clienții tăi și susținători ai companiei tale.
• Când aceștia primesc un prototip sau un draft al produsului tău,
poți aștepta un feedback foarte constructiv și esențial asupra
părerii lor despre produsul tău

• Promovează produsul: Lungul proces de testare a pieței și a
studiului acesteia poate fi scurtat prin lansarea produsului final prin
campania de crowdfunding.
• Câștigi marketing gratuit, întrucât platforma de crowdfunding
promovează proiectul tău și crește vizibilitatea produsului, fapte ce
reduc cheluielile de advertising. Deci, crowdfunding0ul reduce și
costurile.

Mai jos găsești exemple de campanii de crowdfunding.

Dare to rug Romania

Morpheos Italy
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Ghid pentru strategii de crowdfunding
Input strategie
IDEE
NEVOI
SUSȚINĂTORI
TARGHETAȚI
OBIECTIVE SMART

Descriere
•
•

Stabilește care este scopul campaniei de crowdfunding.
Ai în vedere contextul – ce problemă încerci să rezolvi și care va fi impactul pe termen lung?

• Notează care sunt nevoie financiare care ți-ar aduce la viață produsul. Specifică tot ce este necesar.
• Definește tipul de susținatori pe care îi targhetezi- Care sunt persoanele care e cel mai probabil să îți devină clienți?
SMART este un acronim isteț folosit internațional pentru a stabili un set de obiective. is a clever acronym used all over the world
to set goals and objectives.

• Specifice: Ai șanse mult mai mari să atingi un obiectiv specific decât un obiectiv general. Deci, trebuie să traduci ideea ta
generală despre ceea ce dorești să realizezi în ceva foarte precis. Aceasta este în esență definirea termenilor.
• Măsurabile - Crează o riglă de sortare pentru măsurarea rezultatelor. Trebuie să stabilești un criteriu pentru succes. Acest
lucru îți va face mai ușoară urmărirea progresului și te va ajuta să știi când ți-ai atins obiectivul.
• Accesibile - Evaluați-vă limitările. Dorești să te asiguri că obiectivul pe care l-ai stabilit poate fi realizat.
• Realiste – Aici este simplu.
• Încadrate în timp – Alege o perioadă de timp. Setează-ți un deadline sau o dată de final.
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2 Model strategie de Crowdfunding
Secțiunea I
Input strategie
IDEE

NEVOI
SUSȚINĂTORI TARGHETAȚI

OBIECTIVE SMART

Descriere

Ghid pentru strategii de crowdfunding
Input strategie
STORYTELLING/
CONȚINUT
PITCH

Descriere
•Elaborează un text/pitch care să prezinte proiectul pe platforma de crowdfunding.
• Fii concret în legătură cu obiectivele și costurile proiectului tău
Imaginează-ți că ai la dispoziție 30 de secunde pentru a atrage un potențial suporter al campaniei tale. Ce i-ai spune? Scrie un
pitch de 30 de secunde
• Definește beneficiile, costurile și momentul acordării lor.

BENEFICII
VIDEO DE PROMOVARE
PENTRU CAMPANIE

• Include un beneficiu care să ofere susținătorului o experienșă unică, care îl va atrage cu siguranță în campania ta.

PLATFORMĂ DE
CROWDFUNDING
PLAN DE COMUNICARE

• Stabilește ce platformă vei folosi în campanie.

• Crează un material video de 2 minute.

• Stabilește-ți planul de comunicare - grupuri targhetate, calendar, canale de comunicare, mesajul cheie al campaniei
Stabilește-ți planul de comunicare în social media, hotărând:
• Ce site-uri de social media vei folosi.

SOCIAL MEDIA

• Ce pagini/grupuri/profiluri vei folosi în promovarea în social media.
• Ce tip de conținut vei folosi (materiale video, evenimente, hashtag-uri…)

IDENTITATE VIZUALĂ
(BRANDING)
CONȚINUT VIZUAL

• Oferă un exemplu de imaginez/vizual care să fie reprezentativ pentru identitatea vizuală a campaniei tale (de examplu,
logo).

CAMPANIE OFFLINE
LANSARE CAMPANIE
SUSTENABILITATE PROIECT

● Stabilește până la 3 activități care vor contribui la promovarea campaniei offline. Seri caritabile, evenimente publice etc

• Fă o listă cu cel puțin 5 vizualuri care să reprezinte diferite aspecte ale campaniei tale (ex. produs/cauză, echipă, calendar,
plan financiar, beneficii produs/cauză etc.)

•Stabilește data de lansare a campaniei și perioada de derulare
•Descrie cum proiectul tău va rămâne sustenabil după campanie
Definește potențialele riscuri, având în vedere:
Riscul reputației organizației tale în cazul în care campania eșuează

MANAGEMENTUL RISCULUI

Riscuri legate de resursele umane (schimbarea membrilor echipei)
Riscuri financiare (tranzacții etc..)
Risks linked to production and shipment of the rewards (beneficii) (probleme de livrare)
Riscuri de comunicare (mesaje politically incorrect)

ECHIPĂ

•Descrie-ți echipa și rolul fiecărui membru în business
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4 Model pentru strategii de crowdfuning
Secțiunea 2
Input strategie
STORYTELLING/
CONȚINUT
PITCH
BENEFICII
VIDEO DE PROMOVARE PENTRU CAMPANIE
PLATFORMĂ DE CROWDFUNDING
PLAN DE COMUNICARE

SOCIAL MEDIA
IDENTITATE VIZUALĂ
(BRANDING)
CONȚINUT VIZUAL
CAMPANIE OFFLINE
LANSARE CAMPANIE
SUSTENABILITATE PROIECT

MANAGEMENTUL RISCULUI
ECHIPĂ

Descriere

1. Costuri și buget - Teorie
2. (model) Previziuni financiare
3. Previziuni de vânzări și fluxul de
numerar
4. (model) Previziuni financiare

C A P I TO L U L 6
Modul 5 – Previziuni financiare

1. Costuri și buget - Teorie
• Planificarea financiară a unui business poate ajuta managerii să
își dea seama dacă își pot atinge obiectivele. Planificarea
financiară este unul dintre primele lucruri create pentru a ajuta
managerii să ia deciziile care sunt în interesul organizației lor.
• Planificarea financiară a unui business determină cum își va
permite organizația să își atingă obiectivele strategice. În
general, o organizație își construiește o planificare financiară
imediat după ce determină viziunea și obiectivele acesteia.
Planificarea financiară reprezintă fiecare activitate, resursă,
echipament și material de care este nevoie pentru ca organizația să
își atingă obiectivele propuse conform calendarului stabilit. Mai
multe detalii și exemple găsiți aici.
• Categorii de costuri:
• Costurile aferente startup-urilor sunt împărțite astfel:
• Active fixe
• Capital de funcționare
• Salarii și indemnizații
• Costuri fixe de funcționare
• Costuri variabile

• Fluxul de numerar reprezintă banii care se mișcă (curg) în și
din business-ul tau într-o lună. Deși uneori pare că fluxul de
numerar merge doar într-o singură direcție – în afara businessului - aceasta se desfășoară în ambele sensuri.

• Numerarul vine de la clienți sau cei care îți cumpără produsele
sau serviciile. În cazul în care clienții nu plătesc în momentul
cumpărării, o parte din fluxul tău de numerar provine din colecții
de conturi de încasat.
Numerarul iese din business-ul tău sub forma cheltuielilor și
costurilor, precum chiria sau ipoteca, credite, taxe și alte facturi.
Afișează Modelul pentru previziuni financiare (Anexa 11) și cerele participanților să deschidă modelul pe laptopurile lor, urmând ca
pe mai departe să discutați în baza acestuia.
Pune participanților în vedere că la finalul explicațiilor, vor completa
singuri Modelul pentru previziuni financiare
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Start-UP costs
Listează cheluileile pe achiziții fixe. Bunurile achiziționate de
business-ul tău sunt lucrurile pe care trebuie să le utilizezi în afacerea
ta pe termen lung. De exemplu, dacă începeți un business cu
cărămidă și mortar, printre bunurile necesare desfășurării businessului s-ar număra elemente precum rafturi, mese, case de marcat și
așa mai departe.
Un artist grafic ar putea avea nevoie de imprimante specializate și o
placă de redactare, printre altele.
Dacă produci sau vinzi produse, trebuie să te gândești la invetarul pe
care trebuie să îl faci la începutul business-ului. Cel mai simplu
exemplu îl reprezintă cărțile dintr-o bibliotecă.
Nu uita că întotdeauna poți să închirieri în loc să cumperi. Chiar și în
această situație, acest cost rămâne un cost de startup până începi să
vinzi. Apoi devine cost fix.

1
2
Imobiliare
Clădiri

Vehicule

6

Achiziții fixe
3
Îmbunătățiri
accize
Mobilier și
Instalații

Echipament

5

Pentru fiecare element din listă, estimează care este cheluiala. Dacă
nu poți estima valoarea, poți cerceta pe internet. De exemplu pentru
imobiliare, poți contacta un agent imobiliar care să îți ofere mai multe
informații.

4

Fișa 1 – Costurile unui startup

Capital de exploatare.

În general, o achiziție fixă se încadrează în următoarele categorii

Nu tot ce cumperi este o achiziție.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cheltuielile apar în orice context al unui business. De exemplu,
înființarea unei persoane juridice, a unui SRL sau a unui parteneriat.
Banii pe care îi cheltui pentru construirea site-ului web, costurile de
reparare a biroului și salariile pe care le plătești angajaților.
Ca și în cazul mijloacelor fixe, unele dintre cheltuieli, cum ar fi
livrările, salariile și bonusurile, vor deveni costuri fixe sau costuri
variabile odată ce afacerea dvs. începe să vândă.

Salarii și indemnizații în avans
Asigurări
Inventar
Taxe legale și financiare
Depozit chirii
Depozit utilități
Provizii
Publicitate și promovare
Licențe
Alte costuri
Capital circulant

*Folosește modelul de mai jos pentru a crea propria previziune
fianciară.
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Model de previziuni financiare Fonduri startup-uri
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Fișa 2 – Salarii și indemnizații
Diferența esențială dintre salariu și indemnizație este aceea că
salariul este un cost fix, un salariat fiind o persoană care este plătită
cu o sumă fixă pe o perioadă de timp, în timp ce indemnizația este
primită de o persoană care lucrează cu ora.
Nu există nicio legătură între suma plătită și rezultatele generate de
acel angajat.
Salariile sunt costuri fixe, iar indemnizațiile sunt costuri
variabile.
Cheltuielile fiecărei companii pentru agnajații săi sunt compuse
din:
• Salarii și indemnizații plătite angajaților
• Taxele platite la stat (asigurări sociale și medicale, taxe salariale,
alte taxe în funcție de țară)
• Alte beneficii pentru angajați (tichete de masă, tichete de
concediu, asigurare medicală privată etc.)

Atunci când bugetezi salarii și indemnizații, pune-te în locul
angajatului.
*Folosește modelul de mai jos pentru a crea propria previziune
financiară.
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Model previziuni financiare –
Salarii și indemnizații
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Fișa 3 – Costuri fixe de funcționare
Costurile de funcționare sunt cheltuieli zilnice legate de
întreținerea și administrarea unei afaceri.
Majoritatea cheltuielilor sunt costuri frecvente:
• Publicitate
• Costuri cu autoturisme
• Comisioane bancare
• Contracte de muncă
• Conferințe și seminare
• Reduceri și rambursări pentru clienți
• Abonamente
• Diverse
• Asigurări (răspundere și proprietate)
• Licențe/Taxe/Permise
• Taxe legale și profesionale
• Birotică
• Poștă și livrare
• Închiriere (pe proprietate comercială)
• Închirierea de vehicule și echipamente
• Vanzari & Marketing
• Impozite

• Telefon și comunicații
• Călătorii
• Utilități
În timp ce alte costuri sunt excepționale:
• Depreciere
• Interes
• Împrumut comercial
• Ipoteca comercială
• Linie de credit
• Datoria cardului de credit
• Credite pentru vehicule
• Alte datorii bancare

Într-o economie stabilă, cheltuielile frecvente cresc, de
regulă, cu o medie de 3% în fiecare an. Nu există o formulă
magică pentru estimarea acestor costuri. Pentru a fi cât mai
exact posibil, poți:
• Face o cercetare online
• Consulta un antreprenor experimentat
• Solicita oferte de la furnizori
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Model previziuni financiare –
Costuri fixe

3 Previzionare financiară

Fișa 4 – Previziuni financiare

această previziune.

Previzionarea în vânzări este procesul de estimare a
vânzărilor viitoare. Companiile își pot baza previziunile
asupra datelor din trecut privind vânzările, comparațiilor
la nivel de industrie și tendințelor economice.

Obiectivul departamentului de vânzări este stabilit în
baza acestei previziuni, iar aceste previziuni ajută și la
planificarea dezvoltării viitoare a preocupării. Prognoza
vânzărilor reprezintă o bază pentru obiectivele de
producție.

Este mai ușor pentru companiile deja înființate să
prezică vânzările viitoare în baza datelor anilor
anteriori. Firmele nou înființate trebuie să-și bazeze
previziunile pe informații mai puțin verificate, cum ar fi
cercetarea de piață și inteligența competitivă, pentru ași prognoze afacerea viitoare.
Prognoza înseamnă estimarea cantității, tipului și
calității viitoarelor vânzări. Pentru orice preocupare în
materie de producție, este foarte important să se
evalueze în timp suficient tendințele pieței. Acesta este
un angajament din partea departamentului de vânzări
și planificarea viitoare a întregii îngrijorări depinde de

Conform celor de mai sus, având în vedere importanța
acesteia, este esențial ca prognoza vânzărilor să fie
exactă, simplă, ușor de înțeles și economică.

Prognoza vânzărilor oferă o perspectivă asupra
modului în care o companie trebuie să își gestioneze
forța de muncă, fluxul de numerar și resursele.
În plus, pentru a ajuta o companie să-și aloce eficient
resursele interne, datele de predicție a vânzărilor sunt
importante pentru întreprinderi atunci când doresc să
obțină capital de investiții.
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Fișa 4 - Previziuni financiare estimate

Previzionarea în vânzări este procesul de estimare a
vânzărilor viitoare. Companiile își pot baza previziunile
asupra datelor din trecut privind vânzările, comparațiilor la
nivel de industrie și tendințelor economice.
Previzionarea în vânzări este o funcție foarte importantă
din punct de vedere al producției, fiind folositoare în
următoarele situații:
• Ajută la determinarea volumelor de producție în funcție
de disponibilitatea facilităților, cum ar fi echipamentele,
capitalul, forța de muncă, spațiul etc.
• Formează o bază pentru bugetul de vânzări, bugetul de
producție pentru bugetul natural etc.
• Ajută la stabilirea politicilor.
• Facilitează extinderea publicității etc.
• Prognoza vânzărilor este un angajament din partea
departamentului de vânzări și trebuie realizat în
perioada dată.
• Prognoza vânzărilor ajută la pregătirea programelor de

producție și de cumpărare.
• Previzionarea corectă a vânzărilor este un ajutor foarte
bun în scopul luării deciziilor.
• Ajută la îndrumarea activităților de marketing, producție
și alte activități pentru atingerea acestor obiective.
Relațiile sunt cele mai importante în vânzări, iar metoda
lead-urilor se bazează pe înțelegerea relației pe care leadurile tale o au cu compania ta și pe ce ar putea să facă în
baza acestei relații. În esență, analizați fiecare lead și
atribuie o valoare acestuia în baza a ceea ce au făcut în
trecut în trecut.
Cu ce vei începe:
• Lead-uri pe lună de la ciclul de vânzări anterior
• Rata de conversie a lead-urilor în clienți
• Preț mediu de vânzare
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Model previziuni financiare –
Previziuni de vânzări

Fișa 5 – Facturi, chitanțe și
decontări

Fișa 6 – Analiza punctului
de breakeven

Metodă de potrivire a încasărilor efective ale numerarului
cu utilizările reale ale numerarului pentru a determina în
mod direct fluxul de numerar în vederea bugetării
corecte; merită pentru perioade de șase luni sau mai
puțin.

Procesul de calcul al punctului de breakeve al stratup-ului tău este
destul de simplu în teorie. Problema este că acesta este greu de
anticipat pentru majoritatea întreprinderilor, deoarece procesul îți
cere să faci o serie de ipoteze. Dacă aceste presupuneri sunt greșite,
punctul de breakeven al business-ului tău se poate schimba drastic.

Elaborarea unui buget pentru numerar presupune a avea
toate chitanțele și decontările aferente celorlalte
bugete operaționale.

Punctul de breakeven pentru un produs reprezintă numărul de
unități pe care trebuie să-l vinzi pentru ca venitul total să fie egal
cu costurile totale, atât fixe, cât și variabile.

Informațiile sursă au un orizont de timp relativ scurt,
deoarece se bazează pe negocierile cu furnizorii și cu
clienții.
Din acest motiv, precizia metodei scade rapid după
câteva luni de prognoză.

Pentru a îți pregăti analiza punctului de breakeven pentru startup-ul
tău, trebuie să faci o estimare cât mai realistă cu privire la numărul
de unități pe care îl poți vinde, prețul de vânzare estimat pe unitate,
costurile fixe și costurile variabile. Această estimare se face pe baza
cercetărilor.
Punctul de breakeven = costurile fixe / (prețul unitar de vânzare costuri variabile)
Analiza punctului de breakeven este un instrument puternic pe
care îl puteți utiliza pentru a determina dacă ideea ta de
business va fi profitabilă. Ia în considerare faptul că această
analiză este doar unul dinre instrumentele din arsenalul tău. Chiar
dacă această analiză arată că puteți obține un profit, având în vedere
vânzările și costurile estimate, există alte instrumente pe care le vei
utiliza, care îți vor oferi oferi o imagine mai completă a previziunilor
tale financiare.
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Model previziuni financiar
– Numerar

Model de previziuni financiare –
Analiza punctului de breakeven
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1. Rolul mentorului
2. Găsirea mentorului.
3. Dos and donts în relația de
mentorat.
4. Întâlnirile de mentorat.

C A P I TO L U L 6
Modul 6 – Mentorat pentru antreprenoriat în
industrii creative
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1. Rolul mentorului
A face ceva pentru prima dată nu necesită doar
amestecul perfect de cunoștințe, abilități și atitudini, ci
și unele îndrumări. Participarea la training-ulCreative
Business Studio și folosirea acestui manual este foarte
importantă, dar cel mai probabil nu este suficientă
pentru a reuși. Aveți nevoie de un mentor care să vă
ajute să navigați în primii pași prin lumea afacerilor
business-ului cu mai multă încredere.
Prin mentorat, puteți beneficia de cunoștințele,
contactele și perspectivele pe care mentorul le are în
afaceri și pe piață. Mentorul vă poate oferi consultanță
financiară, juridică și operațională pe baza experienței
sale în afaceri.
Nu fi timid să rogi un profesionist din domeniul tău, cu
ani de experiență în spate, să vă ajute. Toți oamenii de
succes pe care îi admiri astăzi au avut un mentor la
începutul carierei lor și ar putea să știe deja ce este
mentoratul.

Înainte de a începe să căutați un mentor, luați ceva
timp pentru a vă defini așteptările. Acest lucru vă poate
ajuta să profitați la maximum de relația de mentorat.
Rolul mentorului este acela de :
● a defini împreună cu antreprenorul nevoile și
problemele sale și de a găsi soluții.
● a oferi sprijin și o viziune generală asupra
business-ului pe care îl asistă
● a oferi feedback și resurse specifice pentru
antreprenor
● a împărtăși din experința sa
● a extinde aria de resurse de care dispune
antreprenorul sau de a facilita interacșiunea cu alte
persoane care îi pot veni în ajutor.
● a fi responsabil de partea sa în proces și de a se
asigura că antreprenorul este independent.

2. Găsirea unui mentor
CE CĂUTĂM

relevantă.

● +7 ani experiență în antreprenoriatul în industrii
creative
● Mindset antreprenorial dovedit prin exepriența
anterioară în afaceri
● Disponibilitate și motivație de a petrece timpul și a
împărtăși cunoștințe cu un antreprenor tânăr

Gândiți-vă la abordarea fondatorilor și directorilor cheie
ai companiilor din spațiul dvs. pe care le admirați.
Acești oameni au de obicei mai multe șanse să
investească timp în afacerea ta decât cei cu cerere de
strivire de la străini.

Un mentor care se potrivește profilului de mai sus nu
garantează reușita în relația de mentorat, dar crește
semnificativ șansele de a găsi o pereche bună.
CUM GĂSEȘTI UN MENTOR
O greșeală comună este dorința de a lucra cu cei mai
aglomerați, cei mai cunoscuți mentori. Deși acest lucru
poate funcționa ocazional, este adesea mai productiv
să analizați propria rețea apropiată și să căutați pe plan
local pentru mentorii pe care îi respectați cu experiență

Pentru a realiza această primă conexiune, poți încerca
să trimiteți un e-mail scurt care să explice ce faci și
către ce țintești. Evitați e-mailurile "formale" și
întotdeauna faceți-le relevante și ușor de citit pentru
viitorul mentor. Luați câteva minute pentru a citi blogul
persoanei sau contul LinkedIn și pentru a afla mai
multe despre fundal pentru a vă personaliza nota.
Participarea la evenimente de networking și devenirea
unui membru al unui hub local de business, de
asemenea, să vă ajute să vă întâlniți mai ușor cu
viitorul dvs. mentor.
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3. Dos and donts în relația de mentorat.

Dos

Don’ts

Asigură-te că antreprenorul întelege de la început ce
reprezintă și ce nu reprezintă relația de mentorat

Nu permite antreprenorului să încalce regulile programului
sau regulile stabilite la începutul relației de mentorat.

Decideți cadrul în care se desfășoară mentoratul și rolul
fiecăruia (număr de întâlniri și, eventual, datele acestora,
când și dacă antreprenorul te poate contacta telefonic etc.)

Nu lăsa antreprenorul să creadă depinde de tine.

Dacă antreprenorul are întrebări tehnice referitoare la proiect
sau întrebări la care nu poți răspunde, notează-le și
transmite-le echipei de experți.

Nu oferi răspunsuri de care nu ești sigur
Nu lua decizii în locul antreprenorului.

Atunci când ajuți antreprenorul să își creeze conexiuni, nu
Pune antreprenorul în contact cu diferiți furnizori, dar lasă-l să este responsabilitatea ta să îl ajuți să le mențină.
decidă cu cine dorește să colaboreze.
Este responsabilitatea sa să se bucure de această
oportunitate și să învețe din ea.
Asigură-te că fiecare întalnire are un subiect și o agendă
prestabilite. Încurajează antreprenorul să propună agenda și
să ți-o trimită spre evaluare.
Discutați despre ce presupune înființarea unei persoane
juridice și asigură-te că planul de acțiune prevede procedurile
legale necesare.
Ajută antreprenorul prin a-i oferi informații și pune-i întrebări
care să îl ajute să își găsească propriile răspunsuri
Vino cu un follow-up după fiecare întâlnire.
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4. Întâlnirile de mentorat (1).
Prima întâlnire
Procesul de mentorat trebuie orientat cître rezultate. De
aceea este bine ca în prima întâlnire de mentorat să vă
cunoașteți, să stabiliți obiectivele relației de mentorat și
regulile care stau la baza acesteia.
• Introducere
• Mentorul se introduce și evidențiază cele mai
importante aspecte ale relației de mentorat.
• Antreprenorul se introce și evidențiază cele mai
improtante aspecte ale relației de mentorat.
• Evaluarea nevoilor antreprenorului și un scurt
rezumat al ideii de business
• Antreprenorul își prezintă ideea de business
• Mentorul ascultă și ia notițe, fără să ofere feedback
la acest moment.
• Mentorul cere antrerpenorului să îi spună care sunt
cele mai importante aspecte ale business-ului cu
care îl va ajuta.
• Setarea obiectivelor relației de mentorat
• Mentorul cere antreprenorului, în baza celor
discutate până la acest moment, să evidențieze cele

•
•
•
•
•
•

mai imporrtante 3-4 obiective ale mentoratului.
După discutarea obiectivelor, acestea vor fi notate.
Relația de mentorat – discuție generală
Ce este și ce nu este relația de mentorat
Dos and donts în relația de mentorat
Stabilirea următoarelor întâlniri, sau cel puțin a
următoarei.
Stabilirea canalelor de comunicare folosite între
întâlniri.

Când stabiliți datele următoarelor întâlniri, aveți în
vedere structura de mai jos. Totuși, aceasta nu este
suficientă.
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4. Întâlnirile de mentorat (2).
Structura recomandată pentru întâlniri

Ultima întâlnire de mentorat.

Mentorul cere antreprenorului:
• Să prezinte statusul progresului raportat la
obiectivele stabilite
• Să prezinte situațiile neașteptate care au intervenit.
• Să prezinte cele mai mari probleme și dificultăți,
nevoile și posibilele soluții.
• Mentorul oferă feedback și posibile soluții.
• Obiectivele mentoratului sunt regândite, dacă este
cazul
• Următorii pași pe care trebuie să îi urmeze
antreprenorul sunt prevăzuți în planul de acțiune.
• Următoarea întâlnire va începe prin discutarea
statusului antreprenorului raportant la planul de
acțune și obiectivele stabilite.

Ultima întâlnire de mentorat urmărește aceeași
structură ca cea precedentă. Diferența constă în faptul
că actualizarea obișnuită a statusului este înlocuită de
evaluarea finală a progresului realizată în raport cu
obiectivele și planul de acțiune.
Relația de mentorat se încheie la sfârșitul ultimei
întâlniri de mentorat. Depinde de mentor și de mentor
să decidă dacă și cum va continua relația lor. O discuție
despre modul în care se poate transforma relația ar
trebuie avută în ultima întâlnire de mentorat pentru a
preveni posibilele erori de percepție.

cluj@
creativebusiness.studio

lisbon@
creativebusiness.studio

siracusa@
creativebusiness.studio

lisbon@impacthub.net

siracusa.info@
impacthub.net

madrid@
creativebusiness.studio

vigo@
creativebusiness.studio

madrid@impacthub.net

vigo@impacthub.net

Contact
Vă mulțumim și sperăm că acest material vă va veni în ajutor. Orice fel de feedback este binevenit.
Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului Creative Business Studio, proiect finanțat de programul Erasmus,
Coordonat de Impact Hub Bucharest - bucharest@creativebusiness.studio, contact@impacthub.ro.

