


3

Predarea Antreprenoriatului în Şcolile Vocaţionale: O Abordare Experienţială.

Manual

Autori: dr. Tine Nagy şi dr. Blanka Tacer

Colectivul de redacţie: Jerneja Šibilja, Matteo Paradisi, Lia Codrina Contiu, Daniela Stefanescu, Paola
Matriciani, Luigi Giordano, Simona De Fabiis, Dimitri Dokić, André Westerhoff, Baris Gündüz, Georg
Hoehne, Gordana Kolenko, Mirela Abramović, şi Dejan Goljevački.

Octombrie 2018

Traducere şi corectură: Lia Codrina Conţiu, Daniela Ştefănescu
Design şi tipărire: Nikita Herman, Podoba Ltd. (Slovenia)
Editor: STEP Institute (Slovenia)
Anul publicării: 2018

This handbook has been produced with the financial support of the Erasmus+ programme of 
the European Union in the scope of the project CREATOR – “Experimental Approach to Teaching 
Entrepreneurship through Workplace Training”.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.



4

Cuprins

Prefața lucrării Predarea antreprenoriatului în școlile vocaționale – Abordare experiențială 6 

O abordare experiențială în predarea antreprenoriatului 8

Introducere în tendințele contemporane privind educația antreprenorială 9

Lecția 1: Antreprenoriatul este … 14

1.1 Icebreaker 14

1.2 Subiectul: Întreprinzător/antreprenor și antreprenoriat 14

1.3 Structura cursului de antreprenoriat 16

1.4 Tema pentru acasă: Interviu cu un întreprinzător sau un studiu de caz 17

1.5 Material suplimentar 18

Lecția 2: Tendințe contemporane 19

2.1 Icebreaker 19

2.2 Subiectul: Tendințele și oportunitatea inovării 19

2.3 Temă pentru acasă 21

Lecția 3: Gândire inovatoare și idei trăsnite 23

3.1 Exemplu 25

3.2 Icebreaker 27

3.3 Temă pentru acasă 27

3.4 Icebreaker –Nu aștepta să fii supărat 27

3.5 Lectură suplimentară: 27

Lecția 4: Să învățăm despre client 28

4.1 Icebreaker 28

4.2 Abordarea calitativă a unei cercetări 29

4.3 Observația 31

4.4 Interviul 32

4.5 Cercetarea de teren 36

4.6 Comportamentul cercetătorului 36

4.7 Tema pentru acasă: Află mai multe despre clientul tău 37

4.8 Exercițiu suplimentar 38

Lecția 5: Munca de teren 39

5.1 De ce este importantă munca de teren? 39

5.2 Instrucțiuni pentru munca de teren 39

5.3 Material suplimentar 40

Lecția 6: Să înțelegem datele culese și să înțelegem piața 41

6.1 Icebreaker 41

6.2 Procesul de interpretare 42

6.3 Caracteristici ale cercetătorului 45

6.4 Tema pentru acasă 45

Lecția 7: Generarea ideilor 46

7.1 Procesul generării ideilor 46

7.2 Brainstorming 46



5

7.3 Intrarea aleatorie 48

7.4 S.C.A.M.P.E.R. 49

7.5 Selectarea ideilor 49

7.6 Comportamentul cercetătorului 50

7.7 Tema de acasă 50

7.8 Material suplimentar 50

Lecția 8: Realizarea prototipurilor 51

8.1 Icebreaker 53

8.2 Realizarea rapidă a prototipurilor 53

8.3 Tema de acasă 56

8.4 Material suplimentar 56

Lecția 9: Storytelling 57

9.1 Icebreaker 60

9.2 Storytelling 60

9.3 Tema de acasă 61

9.4 Material suplimentar 61

Lecția 10: Modelul de afaceri și planificarea afacerii 62

10.1 Subiect: diferența dintre modelarea și planificarea afacerii 62

10.2 Icebreaker 64

10.3 Business Model Canvas 66

10.4 Tema de acasă 69

10.5 Comparație prin asocieri: 70

10.6 Material suplimentar 70

Lecția 11: Costuri și fluxuri de venituri 71

11.1 Icebreaker 73

11.2 Planificarea costurilor și a veniturilor 73

11.3 Tema de acasă 74

11.4 Lecturi suplimentare 74

Lecția 12: Echipa = Oamenii = Fac o „Companie” 75

12.1 Icebreaker 75

12.2 Roluri în echipă 77

Lecția 13: Prezentarea ideii de afacere 79

13.1 Icebreaker 79

13.2 Video 79

13.3 Prezentarea 80

13.4 Tema pentru acasă 81

13.5 Material suplimentar 81

Glosar de termeni importanți 82

Referințe 84



6

Prefața lucrării Predarea antreprenoriatului în școlile 
vocaționale – Abordare experiențială

Manualul de faţă este conceput și realizat ca un suport teoretic și un instrument pentru aprofundarea 
cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului, ca modalitate de înțelegere a mecanismelor economiei 
afacerilor. Fără îndoială, antreprenoriatul este foarte important; susținerea start-up-urilor,  lansarea 
de noi produse și tehnologii care să satisfacă mai bine pretențiile consumatorului și să crească 
productivitatea a reprezentat un element important în toate țările dezvoltate. În ultimi ani concepția 
publicului despre antreprenoriat s-a schimbat complet. Pe lângă noile tendințe tehnologice și 
economice de la sfârșitul secolului, reformele instituționale și dezvoltările culturale din câteva țări au 
jucat un rol semnificativ în stimularea acestei renașteri a afacerilor private. Numărul tot mai mare 
de proprietari de afaceri și ratele din ce în ce mai ridicate de succes ale celor care intră în activitate 
vor sprijini aceste schimbări culturale și instituționale în anii care vor urma.

Antreprenoriatul este unul dintre pilonii pe care se bazează strategiile europene în domeniul ocupării 
forţei de muncă, alături de îmbunătăţirea capacităţii de angajare (angajabilitatea), promovarea 
capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a angajaţilor acestora (adaptabilitatea).

Educația antreprenorială la toate nivelele – gimnazial, liceal, universitar sau formare profesională 
continuă - joacă un rol major în dobândirea competenţelor antreprenoriale cheie. Conform analizei 
cuprinse într-un studiu al Comisiei Europene (CE 2014), educaţia antreprenorială are un impact 
pozitiv asupra spiritului întreprinzător al tinerei generaţii, asupra atitudinii și disponibilitaţii pentru 
iniţiativa privată și în final asupra rolului ei în societate și în economie.

In acest manual, autorii au analizat abordarea antreprenoriatului ca o concepție modernă privind 
orientarea activităților economice în concordanță cu cerințele și specificul piețelor, în scopul 
satisfacerii necesităților actuale și viitoare ale acestora cu eficiență maximă. Altfel structura lucrării 
este prezentă sub forma activităților de tipul experențial, learning by doing, adaptate nevoilor de 
învățare ale elevilor/studenților pentru fiecare grupă de învățământ.

Obiectivele educaţiei antreprenoriale sunt legate de îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale ale 
tinerilor, stimularea creativitaţii şi încrederii în forţele proprii; încurajarea startup-urilor inovative; 
creşterea rolului antreprenorilor în societate şi în economie.

Pe parcursul celor 3 parți ale lucrării denumite generic ”zile”, autorii au identificat elemente care 
contribuie la îmbunătăţirea performanţelor antreprenoriale prin:

• auto-analiza ghidată;
• stimularea comportamentului antreprenorial;
• formarea competenţelor de afaceri. 

După parcurgerea acestor abordări experențiale participanții vor fi capabili să descopere acţiunile 
eficiente pentru depăşirea obstacolelor, în activităţile de conducere a unei afaceri.
Acest manual se recomandă în principal elevilor, studenților dar și practicienilor care doresc să 
aprofundeze studiul antreprenoriatului în domeniul afacerilor și să aplice cu succes principiile și 
instrumentele de start –up, dezvoltarea și menținerea afacerii.
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Lucrarea conține 89 de pagini și este structurată în 3 mari părți, denumite zile, pornind de la Ziua 
1 - Motivația, continuând cu Ziua 2 - Provocarea și finalizând cu Ziua 3 – Implementarea. Lucrarea 
este judicios sistematizată, fiecare parte conținând subcapitole denumite Lecții, care se succed 
într-o ordine logică pornind tendințele contemporane educației antreprenoriale. Toate lecțiile sunt 
structurate după  același model:

• Icebreaker;
• subiectul propriu zis;
• temă pentru acasa;
• exerciții și materiale suplimentare.

Redactarea manualului este realizată într-un limbaj adecvat, usor de ințeles și de urmărit, 
scheme, figuri, tabele, fotografii, abordarea aspectelor prezentate se face printr-o raportare 
permanentă experiența internaţională actuală de specialitate. Se face în permenență referire la: 
titluri bibliografice, cărți de specialitate, studii și articole, resurse web în special tutoriale foarte bine 
selectate. Metodologia utilizată este adecvată acestui demers experențial, folosindu-se instrumente 
moderne de analiză cum ar fi: modele de bune practici, studii de caz, analize comparative la nivel 
internațional, la nivel micro și macroeconomic.

Lucrarea conține și un glosar de termeni importanți folosiți în antreprenoriat pentru a fixa cu ușurință 
termenii specifici.

Educaţia antreprenorială în învăţământul superior are impactul cel mai mare asupra 
antreprenoriatului, având în vedere că cei mai mulţi antreprenori sunt absolvenţi de facultate, iar 
cunoştinţele antreprenoriale şi manageriale temeinice se pot dezvolta cel mai bine în această etapă. 
Mediul academic ar trebui să fie cel mai favorabil pentru formarea abilităţilor antreprenoriale, 
stimularea creativităţii şi inovaţiei şi de aceea pregătirea antreprenorială în universităţi este deosebit 
de importantă. Studiile europene arată că întreprinderile înfiinţate de studenţi sau tineri absolvenţi 
sunt cele mai inovatoare şi cele mai ambiţioase în termeni de cifră de afaceri şi număr de angajări 
(Barometrul start-up-urilor 2017).

Felicit autorii pentru realizarea acestui material ce utilizează metode moderne axate pe învăţarea 
experimentală, care se orientează pe accentuarea rolului de coach/moderator al profesorilor şi cu o 
mai bună conectare la mediul real de afaceri.

Data 24/ 09/2018

Decan, 
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Prof univ dr. Carmen Năstase
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O abordare experiențială în predarea antreprenoriatului

Importanța antreprenoriatului și a spiritului antreprenorial crește, atât pentru indivizi, organizații, 
companii, cât și pentru societate, în ansamblu. Impactul potențial al antreprenoriatului a crescut, 
iar companiile înființate și întreprinzătorii ambițioși au devenit o forță motrice importantă 
a inovării, a progresului, a economiei și a schimbărilor sociale. Având în vedere schimbările 
globale rapide la diferite niveluri, schimbările în tendințele globale și faptul că antreprenoriatul 
este definit ca o competență transversală, este chiar mai important să se construiască și 
să se îmbunătățească capacitatea antreprenorială a fiecărui individ. Vestea bună este că 
abilitățile antreprenoriale, cunoștințele și atitudinile pot fi învățate, se poate dezvolta spiritul 
antreprenorial și cultura, lucruri care sunt în beneficiul indivizilor și al societății în ansamblu. 
Spiritul antreprenorial poate ajuta indivizii să creeze și să dezvolte idei, să găsească oportunități, 
să-și asume inițiativa și riscurile, să facă față incertitudinilor și schimbărilor, să ia decizii 
ambițioase și să facă progrese, să mobilizeze resursele, să sporească cunoștințele financiare și 
economice, să încurajeze crearea de rețele, în mod semnificativ pentru creșterea personală și 
pentru creșterea potențialului de ocupare a forței de muncă. Nu este nevoie să spunem că este 
foarte important să începeți să învățați antreprenoriatul devreme, dacă nu în grădinițe, cel mai 
bine în școlile primare și secundare.

Educația antreprenorială s-a concentrat mult timp pe o abordare teoretică, pregătindu-și un 
plan de afaceri aprofundat și dezvoltarea unei companii stând la birou. În ultimul deceniu a avut 
loc și o schimbare în acest domeniu, spre o abordare mai experiențială, bazată pe dezvoltarea 
ideilor, a metodelor și instrumentelor practice, a muncii pe teren și a dezvoltării modelului de 
afaceri. Învățarea prin experiență a antreprenoriatului are potențialul de a crea o punte între 
lumea educației și a muncii.

Manualul următor este conceput ca un material didactic care le permite profesorilor și 
formatorilor să utilizeze metode și instrumente experimentale pentru a-și învăța elevii și discipolii 
cum să dezvolte și să înceapă să-și implementeze ideea de afaceri. Acesta este pregătit astfel 
încât fiecare să îl poată folosi pentru a ghida, instrui sau îndruma tinerii și solicitanții de locuri 
de muncă, pentru a-i ajuta să-și dezvolte mentalitatea antreprenorială și să le permită să intre 
pe piața muncii ca angajați mai calificați sau ca lucrători independenți, întreprinzători. Credem 
că tinerii au potențialul de a face față cu succes provocărilor actuale și viitoare din lume. Trebuie 
doar să le oferim asistență și orientare pe baza unei abordări practice și experimentale.

Acest manual a fost elaborat în cadrul proiectului “CREATOR - Abordare experiențială în predarea 
spiritului antreprenorial prin instruirea la locul de muncă”. Metodologia, activitățile practice și 
materialele didactice de predare ale antreprenoriatului prezentate în acest manual au fost 
testate și validate în cadrul workshop-lui de formare antreprenorială a formatorilor, condus 
de către Institutul STEP, în aprilie 2018, în Ljubljana, Slovenia. Aceasta a permis profesorilor 
și formatorilor să experimenteze practic întregul proces, pentru a se asigura că toți vor folosi 
aceeași abordare pentru instruirile locale cu profesorii și elevii din țările lor. Cu toate acestea, 
manualul este scris astfel încât să poată fi ușor înțeles și folosit de către oricine lucrează cu 
elevii/studenții (sau cu alte persoane) și este cât de puțin interesat de antreprenoriat.
Peter Drucker a spus: „Antreprenoriatul nu este nici știință, nici artă. Este o practică.” Și practica 
este perfectă. Vă dorim să exersați cu succes și să deveniți cel mai bun(ă) profesor/profesoară 
de predare experiențială a antreprenoriatului.
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Introducere în tendințele contemporane privind educația 
antreprenorială

            Exercițiul  1

            Asocieri corelate cu antreprenoriatul

Mulți profesori nu acceptă să predea antreprenoriat în școli deoarece consideră că antrepreno-
riatul se bazează prea mult pe valorile materiale. Pe de altă parte, angajatorii critică sistemul 
de învățământ pentru că se bazează prea mult pe teorie și nu pregătesc elevii pentru viața 
reală. Antreprenoriatul  este în schimbare. A crescut semnificativ în întreaga lume ca răspuns 
la schimbările tehnologice, globalizare și schimbarea valorilor în ceea ce privește munca. Ant-
reprenoriatul astăzi are forme diferite, cum ar fi antreprenoriatul social, eco-antreprenoriat, 
antreprenoriatul agrar, antreprenoriatul tehnologic. 

De când antreprenoriatul  este în schimbare, predarea antreprenoriatului a experimentat și ea 
o mică revigorare în ultimii ani. Această introducere își propune să prezinte unele dintre aceste 
schimbări. 

GÂNDURILE MELE 

POZITIVE REFERITOARE 

LA ANTREPRENORIAT 

SUNT 

GÂNDURILE MELE NEGATIVE DESPRE ANTREPRENORIAT SUNT …

ÎNTREBĂRILE MELE 
DESCHISE 

DESPRE ANTREPRENORIAT 
SUNT …

ANTREPRENORIAT
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1.  De la planificarea afacerii la experimentarea afacerii

Start-up-ul nu este o versiune mai mică a unei mari companii. Cu toate acestea, în trecut, 
educația antreprenorială s-a concentrat pe a învăța cum se poate elabora un plan de afaceri 
bun. Ipoteza din spatele motivației de a învăța cum se elaborează un plan de afaceri este faptul 
că viitorul este previzibil și că,  putem planifica  corect dacă avem cunoștințe de marketing, 
finanțe și despre produse. Profesorii care predau antreprenoriat au început să realizeze 
că de cele mai multe ori planurile de afaceri eșuează în practică.  Acestea eșuează întrucât 
elevii nu au oportunitatea de a testa ideile lor și să dezvolte treptat produse sau servicii prin 
testarea reacțiilor consumatorilor. Planul de afaceri reflectă mai mult creativitatea elevilor 
decât competențele reale antreprenoriale ale acestora. Au început să apară diferite variante 
de predare a antreprenoraiatului. Cea mai cunoscută este lean start-up (Blank & Dorf, 2012), 
business modelling (Osterwalder, Pigneur, & Clark, 2010)și design thinking(Brown & Katz, 2009).

2.  De la teorie la teorie bazată pe practică

Noi învățăm antreprenoriat prin a practica antreprenoriatul (Neck, Greene, & Brush, 2014). Elevul nu 
trebuie să parcurgă teoria; ea/el explorează pe baza exercițiilor. Antreprenoriatul este o metodă și 
înseamnă că:

• Oricine poate deveni întreprinzător (întreprinzătorul nu este înnăscut)
• Antreprenoriatul este corelat cu gândirea și comportamentul  (nu există trăsături de 

personalitate specifice care definesc întreprinzătorul)
• Diferite modele ne pot ajuta să formăm competențe antreprenoriale.

Antreprenoriatul ca metodă cultivă spiritul antreprenorial care presupune învățarea pe baza 
experimentării și reflectarea asupra experienței. 

Tabel 1. Metodă vs. proces

Antreprenoriatul ca metodă
(predare contemporană)

UN SET DE PRACTICI

FAZE DE ÎNVĂȚARE

ITERAȚIE

CREATIVITATE

ACȚIUNE FOCUSATĂ

INVESTIȚIE ÎN ÎNVĂȚARE

COLABORARE

INPUTURI CUNOSCUTE ȘI OUTPUTURI PREDICTIBILE

ETAPE DE PARCURS

LINIARITATE

PREDICTIBILITATE

CONCENTRARE PE PLANIFICARE

REZULTAT AȘTEPTAT

COMPETITIVITATE

Antreprenoriatul ca proces

(predare tradițională)
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3.  Cele cinci practici ale educației antreprenoriale

Educația antreprenorială contemporană, prin învățarea pe bază de experiență, asociază 
aptitudinile, cunoașterea și mentalitatea necesare pentru performanță antreprenorială. Neck 
et al. (2014) introduc cinci practici pentru predarea antreprenoriatului. Curriculumul nostru 
se bazează pe propunerea lor și integrează abordările de tip business modelling, design 
thinking și lean start-up într-un set holistic de lecții care facilitează formarea competențelor 
antreprenoriale.

Figura 1. Practicile  educației antreprenoriale Sursa: Neck et al. (2014)

Practica

reflecției
PRACTICA 

CREATIVITĂȚII

PRACTICA
 EXPERIMENTĂRII

PRACTICA

EMPATIEI

PRACTICA
JOCULUI
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4.  Rolul profesorului

În scopul de a ajuta elevii să aibă parte de o experiență antreprenorială valoroasă, profesorul 
trebuie să elibereze spiritul antreprenorial al elevului, să cultive un mod de gândire practic și să 
construiască contexte în care să predomine situațiile practice. (Neck et al., 2014).

Tabel 2. Rolul profesorului în predarea antreprenoriatului

5. EntreComp: definiția antreprenoriatului

Studiul EntreComp1 a fost lansat pentru a stabili cadrul european de referință pentru 
antreprenoriat ca și competență. In acest context, antreprenoriatul este înțeles ca o competență 
cheie transversală, aplicabilă de indivizi, grupuri și de organizații. 

Este definit astfel: Antreprenoriatul este atunci când acționezi pe baza unei oportunități sau 
a unei idei și le transformi în valoare pentru alții.  Valoarea care e creată poate fi de natură 
financiară, culturală sau socială  (FFE-YE, 2012). 

Această definiție se concentrează pe valoarea creată  (nu contează ce tip de valoare sau 
context) în sectorul privat, public în sectorul terțiar în orice combinație hibrid a celor trei. Poate 
include diferite tipuri de antreprenoriat, incluzând intraprenoriatul, antreprenoriatul social, eco- 
antreprenoriatul și antreprenoriatul digital. 

Antreprenoriatul ca și competență se aplică în toate sferele vieții și permite, încurajează 
dezvoltarea personală a indivizilor, contribuția lor socială activă la dezvoltarea socială, abilitatea 
de a intra pe piața muncii ca angajator sau întreprinzător și să inițieze sau să extindă firme care 
pot avea scop cultural, social sau comercial. 

Dacă doriți să citiți mai multe despre acest studiu, accesați link-ul de mai jos: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/ bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

1 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence 
Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; doi: 10.2791/593884.

COMUNICARE ÎN AMBELE SENSURI

FACILITAREA REFLECȚIEI

INOVARE ÎN MODELAREA AFACERII

SALA DE CLASĂ ȘI ÎN AFARA EI

BINEVENITE

EXPERIENȚĂ, CAZURI, REFLECȚIE

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE

ABORDAREA DE LA CATEDRĂ

OFERĂ  INSTRUCȚIUNI

CAPITOLELE PLANULUI DE AFACERI

SALA DE CLASĂ

PEDEPSITE/SANCȚIONATE

TEORIE, CAZURI

CALITATEA PLANULUI DE AFACERI

COMUNICARE

CONCENTRARE PE PREDARE

CONȚINUT

LOC

GREȘELI

SURSA DE ÎNVĂȚARE

EVALUARE

Conținut Antreprenoriatul ca metodă
(predare contemporană)

Antreprenoriatul ca proces

 (predare tradițională)
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Design-ul lecțiilor

În vederea practicării jocului, empatiei, creativității, experimentului și reflecției, fiecare lecție este 
alcătuită din trei părți consecutive. Prima parte constă într-un icebreaker corelat cu principala  
temă a lecției. În această primă parte a lecției, se verifică și tema pe care au avut-o elevii pentru 
acasă. A doua parte este cea mai lungă și de obicei este dedicată unui subiect antreprenorial 
și/sau pentru a dezvolta ideile de afaceri a elevilor. Echipele lucrează asupra propriului proiect 
de afacere pe întreaga durată a cursului. În ultima parte, profesorul prezintă tema pentru acasă 
care este legată de subiectul principal al lecției respective. În unele cazuri, tema pentru acasă 
poate fi referitoare la proiectul de afacere al elevilor, iar în alte cazuri, tema pentru acasă se 
poate referi la antreprenoriat în general și nu la cazul particular al ideii lor de afaceri. 

Profesorul facilitează reflecția prin intermediul întrebărilor și concentrează atenția elevilor asupra 
diferitelor fațete ale subiectului tratat. Reflecția este prezentă în toate cele trei părți ale lecției. 

Figura 2. Structura lecțiilor de antreprenoriat

Cum ar trebui să fie așezați elevii?
• Într-un cerc
• În grupuri mici
• Ei pot sta în picioare în jurul unui stand pentru a crea un poster 

Nu recomandăm:
• Să stea în rânduri
• Să stea într-un amfiteatru 

Nu uitați: Mesele reprezintă obstacole pentru o cooperare relaxantă între profesor și elevi!  

ICEBREAkER șI VERIFICAREA 
TEMEI PENTRU ACASă

SUBIECTUL
PRINCIPAL

TEMA PENTRU
ACASă

REFLECȚIA
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Lecția 1: Antreprenoriatul este …

La finalul lecției, elevii vor:
• Înțelege ce este antreprenoriatul
• Fac distincția dintre un start-up și o companie înființată
• Fi motivați pentru a fi implicați în proiect 
• Cunoaște structura cursului de antreprenoriat  

De ce?
• Pentru a crește gradul de conștientizare că oricine poate deveni un întreprinzător/ant-

reprenor, dacă își dorește! 
 

1.1 Icebreaker

            Exercițiul 2. 
            Hai să ne cunoaștem unii pe alții!

Descrie-te cu ajutorul numerelor! Elevii trebuie să se descrie cu ajutorul numerelor. Profesorul 
demonstrează mai întâi jocul. De exemplu, descrierea mea ar putea fi: 3, 42 și 1. Aceasta înseamnă:

3                  ziua mea de naștere e în luna martie

42                am alergat 42 km săptămâna trecută

1                  îmi place să citesc o oră pe zi 

Elevii scriu 3 numere pe o bucată de hârtie. După 3 minute, elevii se prezintă cu ajutorul numer-
elor. Dacă aveți destul timp, elevul prezintă cele 3 numere, iar ceilalți ghicesc cum pot numerele 
să-l descrie pe acel elev. 

Icebreaker-ul este important pentru antreprenoriat pentru că în antreprenoriat căutăm căi dif-
erite de a face lucrurile. 

1.2 Subiectul: Întreprinzător/antreprenor și antreprenoriat

            Exercițiul  3. 
            Cinquina

Scopul acestui exercițiu este de a introduce noțiunea de antreprenoriat. Mai întâi, elevii scriu 
răspunsurile și apoi împărtășesc răspunsurile cu restul clasei.
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5 adjective:  __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Cum funcționează? Ce fac întreprinzătorii? ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Ce sentimente au?: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Sinonim:   _ _____________________________________________________________________________

Profesorul încurajează elevii chiar dacă au atât aspecte pozitive cât și negative. Profesorul 
scrie răspunsurile, facilitează discuțiile și dă exemple. 

             Exercițiul  4. 
             20 €
 

Aveți în buzunar  20 €. Ce afaceri puteți dezvolta cu 20 €? Găsiți cel puțin 7 idei de afaceri în 7 minute.

         Întrebări pentru discuții:
• De ce ai nevoie pentru a iniția o afacere?
• Este întreprinzătorul/antreprenorul înnăscut sau format?
• Un mare talent atletic nu este egal cu un atlet grozav. De ce? Cum se aplică acest proverb 

în antreprenoriat? 

Scopul acestui exercițiu este de a crește gradul de conștientizare al elevilor că banii nu 
reprezintă  cel mai important lucru pentru a începe o afacere. Cel mai important este să fii 
proactiv, creativ și orientat spre a îndeplini un scop. Și să ai o echipă bună, bineînțeles.

Definiții pentru start-up:

Un start-up este o firmă care lucrează pentru a rezolva o problemă în care soluția nu este 
evidentă și succesul nu este garantat.
Neil Blumenthal

O companie start-up sau un start-up este o companie, un parteneriat sau o organizație 
temporară concepută pentru a căuta un model de afaceri repetabil și scalabil.

Wikipedia

Stadiul incipient al ciclului de viață al unei întreprinderi în care antreprenorul/întreprinzătorul 
trece de la stadiul de idee la asigurarea finanțării, stabilirea structurii de bază a afacerii și 
inițierea operațiunilor sau comercializării.                                             http://www.businessdictionary.com/   

Termen nou:  ANTREPRENORIATUL
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            Exercițiul  5. 
            Start-up-ul este …

Citește definițiile start-up-ului și creează propria ta definiție pentru un start-up:

Acest exercițiu poate fi realizat ca un exercițiu individual, în perechi sau în echipe de câte trei.

        Întrebări pentru discuții:
• Ce start-up-uri cunoști?
• Start-up-urile sunt de obicei înființate de persoane individuale sau de către o echipă?
• Care start-up-uri sunt mai de succes: cele înființate de către o echipă sau de către o 

persoană?
• Acum știi ce este antreprenoriatul. Poți să ne spui ce nu este antreprenoriatul?  

 

1.3 Structura cursului de antreprenoriat

Activități:
• 10-15 lecții (numărul este flexibil) 
• Proiectul de lucru în echipă unde se va crea și dezvolta ideea de afaceri
• Tema pentru acasă
• Fiecare lecție va consta în:  icebreaker, subiect despre antreprenoriat și tema pentru 

acasă  

Vom încuraja:
• Lucrul în echipă
• Scrierea de idei – fiecare idee este valoroasă
• Experimentarea – greșelile sunt admise pentru că învățăm multe din greșeli
• Atitudinea proactivă – este inima antreprenoriatului
• Munca de teren – antreprenoriatul se întâmplă pe teren nu în birou sau în sala de clasă
• Gândirea constructivă, creativă și productivă
• Contribuția elevilor.

Adaugă propriile tale așteptări:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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1.4  Tema pentru acasă: Interviu cu un întreprinzător sau un studiu de caz

Opțiunea 1: 

Găsește un întreprinzător local și ia un interviu. Invită-l să împărtășească povestea lui personală 
cu tine. Aici sunt câteva întrebări care te-ar putea ajuta pentru a lua interviul:

• Cum te-ai decis să începi o afacere?
• Ce a fost cel mai important pentru tine pentru a reuși în afaceri?
• Fără falsă modestie, ce apreciezi cel mai mult la tine, la munca ta sau la expertiza ta?
• Cum arată o zi obișnuită pentru tine?
• Ce apreciezi cel mai mult la faptul că ești întreprinzător?
• Care este cea mai valoroasă experiență din cariera de întreprinzător?
• Ce sfat ai putea oferi tinerilor care și-ar dori sa înceapă o nouă afacere? 

Pregătește un poster creativ despre întreprinzător și un scurt video de inspirație (3 min.) în 
care să-l prezinți pe întreprinzător.

Acest exercițiu poate fi realizat individual sau în perechi.

Opțiunea 2: 

Găsește un start-up de succes și realizează un studiu online despre acesta. Poți să cauți 
următoarele informații:

• Cu ce se ocupă? 
• Care îi sunt consumatorii?
• Cum și-au dezvoltat ideea, cum au inițiat afacerea?
• Care sunt punctele forte și avantajele? Ce i-a adus succesul? 
• Care sunt valorile, obiectivele, la ce visează? 
• Ce provocări a  avut de înfruntat sau vor avea potențial de înfruntat? 
• Cum se promovează?  

Pregătește un poster creativ despre start-up în care să-l prezinți.

Acest exercițiu poate fi realizat individual sau în perechi.
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1.5  Material suplimentar

            Exercițiul 6. 
            Crezul întreprinzătorului (pentru mai mult de  16 elevi)

Eu nu aleg să fiu un om obișnuit,
Este dreptul meu să fiu neconvențional ... dacă pot,

Caut o oportunitate ... nu o siguranță.
Nu doresc să fiu cetățean captiv.

Umilit și prostit, având
Statul care are grijă de mine.

Vreau să-mi asum un risc calculat;
Să visez și să construiesc.

Pentru a eșua și pentru a reuși.
Refuz să schimb stimulente pentru ajutorul de șomaj;

Prefer provocările vieții
Pentru existența garantată;

Fiorul de împlinire
Pentru calmul veșnic al Utopiei.

Nu voi schimba libertatea pentru bunăvoință
Nici demnitatea mea pentru un act de binefacere

Nu mă voi înjosi în fața niciunui stăpân
Nici să mă înclin în fața oricărei amenințări.

Este moștenirea mea să stau drept.
Mândru și fără teamă;

Pentru a gândi și a acționa pentru mine,
Pentru a mă bucura de rezultatul creațiilor mele

Și pentru a înfrunta cu îndrăzneală lumea și a spune:
Aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am făcut-o!

Toate acestea înseamnă
A fi un întreprinzător.

Thomas Paine: Common Sense, 1776

         Întrebări pentru discuții:
• În ce fel este relevantă poezia pentru un întreprinzător?
• Ce ați adăuga sau ați elimina din poezie?
• Creați un scurt crez de afaceri pentru echipa din care faceți parte.
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2.2   Subiectul: Tendințele și oportunitatea inovării

                                       
                                          

Figura 3. Heraclit

        Întrebări pentru discuții:
• Cum interpretați citatul? 

Potrivit unui studiu recent, Megatendințe 2030 de la Unternehmer positionen și Z-Punkccording, 
lumea, așa cum o cunoaștem astăzi, este rezultatul schimbărilor sociale, tehnice și economice 
produse în trecut. Numeroase inovații mai mici sau mai mari ne-au modelat și schimbat viața 
pentru totdeauna. Oamenii astăzi lucrează, comunică și călătoresc diferit față de acum câteva 
decenii. Un lucru este cert: lumea este în continuă schimbare. 

Lecția 2: Tendințe contemporane 

La finalul lecției, elevii vor:
• Avea cunoștințe despre tendințele viitoare
• Diferenția trendul, problema și oportunitatea 
• Reflecta asupra diferitelor subiecte și vor încerca să le coreleze
• Fi motivați să gândească inovativ când au de-a face cu tendințele actuale. 

De ce?
• Pentru a crește gradul de conștientizare că oportunitățile se află cu adevărat în jurul nostru. 

 

2.1 Icebreaker

             Exercițiul 7.  
             Terminați propozițiile …

Mergi prin clasă și solicită ca fiecare persoană să  termine una dintre propoziții sau una similară:

JOB-UL DE VIS SAU CEL MAI BUN PENTRU MINE ESTE...

CEL MAI GREU PROIECT îN CARE AM FOST IMPLICAT A FOST...

CEL MAI RISCANT LUCRU PE CARE L-AM FăCUT VREODATă A FOST...

BUNICA MEA îNTOTDEAUNA SPUNE…

INTERNETUL ESTE CEVA CARE…

REțEAUA SOCIALă POATE…

INDIVIDUALISMUL L-Aș DESCRIE CA…

DACă Aș FI MILIONAR Aș FI/Aș FACE

MIGRAțIILE SUNT…
 

Nimic nu este permanent în afară de schimbare. 
 Citat a lui Heraclit, Filozof grec, născut în  544 IC 
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Temele megatendințelor Domeniul potențial de inovare

SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE

• CREȘTEREA GLOBALĂ A POPULAȚIEI
• ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI
• CREȘTEREA FLUXURILOR DE MIGRAȚIE
• SCĂDEREA NUMĂRULUI POPULAȚIEI ÎN VESTUL EUROPEI
• DEPLASĂRI DEMOGRAFICE

INDIVIDUALIZAREA AJUNGE LA O 
NOUĂ ETAPĂ 

• INDIVIDUALISMUL CA FENOMEN GLOBAL
• SCHIMBAREA RELAȚIILOR UMANE
• IDENTITĂȚI ȘI BIOGRAFII COMPLEX 
• DE LA PIAȚA DE MASĂ LA MICRO-PIAȚĂ
• INDEPENDENȚĂ ECONOMICĂ 

SCHIMBĂRI ÎN ROLUL GENURILOR

• DEFALCAREA ROLURILOR TRADIȚIONALE ALE GENURILOR
• CREȘTEREA IMPORTANȚEI ROLULUI FEMEII LA LOCUL DE 

MUNCĂ
• APRECIEREA APTITUDINILOR SOCIALE ȘI DE COMUNICARE
• CREȘTEREA IMPORTANȚEI ECHILIBRULUI DINTRE MUNCĂ ȘI 

VIAȚA PERSONALĂ
• NOI STRUCTURI ALE FAMILIEI ȘI STILURILOR DE VIAȚĂ

UN NOU MODEL DE MOBILITATE

• MOBILITATEA CREȘTE ÎN ÎNTREAGA LUME
• CREȘTEREA BARIERELOR DE MOBILITATE
• REȚEAUA DIGITALĂ A TRAFICULUI
• CONCEPTE NOI DE VEHICULE 
• SOLUȚII LOGISTICE INTELIGENTE

CULTURA DIGITALĂ 

• TEHNOLOGIILE DIGITALE INVADEAZĂ ȘI CONECTEAZĂ TOATE 
ASPECTELE VIEȚII COTIDIENE

• DIFERENȚIERE SEMNIFICATIVĂ ÎN STILURILE DIGITALE DE 
VIAȚĂ

• NOI FORME ALE COMUNICĂRII, PARTICIPĂRII ȘI ORGANIZĂRII 
SOCIALE

• WEB 3.0

ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE

• CREȘTEREA NIVELULUI DE EDUCAȚIE ÎN ÎNTREAGA LUME
• INOVAREA - FACTOR CHEIE ȘI FACTOR DE CONCURENȚĂ
• CREAREA DE VALORI BAZATE PE DATE ȘI CUNOȘTINȚE
• NOUA ELITĂ GLOBALĂ BAZATĂ PE CUNOAȘTERE - CLASA DE CREATIVĂ
• ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII

ECOSISTEMELE DE AFACERI

• NOI PARTENERIATE ÎN LANȚUL VALORIC
• SISTEME DE INOVAȚII
• AFACERI BAZATE PE NOI COMBINAȚII DE ELEMENTE
• MANAGEMENTUL COMPLEXITĂȚII

SCHIMBĂRI ÎN DOMENIUL MUNCII

• PRACTICI DE MUNCĂ DINAMICE ȘI FLEXIBILE
• NOI MODELE MANAGERIALE ȘI ORGANIZAȚIONALE
• METODE COLABORATIVE DE LUCRU
• CREȘTEREA AUTOMATIZĂRII

NOILE MODELE DE CONSUM

• SCHIMBĂRI ALE CHELTUIELILOR DE CONSUM ȘI ALE 
PREFERINȚELOR CONSUMATORILOR

• LUMEA A TREIA SE BUCURĂ DE O MAI MARE PROSPERITATE
• AJUNGEREA DIN URMĂ A CONSUMULUI ÎN ȚĂRILE NOU-

INDUSTRIALIZATE
• CONSUMUL SUSTENABIL ÎN VEST (ECO, BIO, COMERȚ ECHITABIL)
• MODIFICAREA OBICEIURILOR DE CUMPĂRARE
• IMPORTANȚA CRESCÂNDĂ A CONSUMULUI COLABORATIV

        Întrebări pentru discuții:
• Care va fi următoarea schimbare?
• S-a întâmplat deja?
• Cum va arăta lumea peste 20 sau 50 de ani?  

Care sunt megatendințele și cum vor influența afacerile globale pe termen lung,  toate se află 
în raportul www.unternehmerpositionen.de. Un rezumat  al câtorva dintre acestea se găsește 
în tabelul următor.
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2.3   Temă pentru acasă

 

Figura 4. Vinod Khosla, Întreprinzător american, om de afaceri, fondatorul limbajului de programare Java, miliardar în re-
vista Forbes, Despre Vinod Khosla: https://en.wikipedia.org/?title=Vinod_Khosla 

       Întrebări pentru discuții:
• Cum interpretați citatul? 

Alegeți una dintre tendințe și corelați-o cu o oportunitate de afaceri:
1. TENDINȚA: Un nou model de consum – schimbarea obiceiurilor de cumpărare…Cumpărare 

pe internet
2. TENDINȚA: Schimbări demografice – îmbătrânirea populației și migrația în rândul țărilor UE
3. TENDINȚA: Societatea bazată pe cunoaștere  –  Ascensiunea clasei creative 

POTENȚIAL DE INOVARE sau OPPORTUNITATE DE AFACERE
1. Mobilier urban interactiv și ludic - încurajând cetățenii să fie activi în diferite domenii, 

la diferite niveluri și pentru diferite grupe de vârstă
2. Imprimante 3D - un potențial de imprimare a produselor proprii
3. Cultura digitală - puterea rețelelor sociale
4. Schimburi culturale - schimbarea și partajarea produselor și serviciilor ca o alternativă 

pentru creșterea constantă, producție și consum.

Figura 5. Potențialul de  inovare și oportunitățile de afaceri

POTENȚIAL DE 
INOVARE &

NOI OPORTUNITĂȚI 
DE AFACERI

SOCIETATEA BAZATĂ

 PE CUNOAȘTERE  –  

ASCENSIUNEA CLASEI 

CREATIVE

SCHIMBĂRI 
DEMOGRAFICE – 
ÎMBĂTRÂNIREA 

POPULAȚIEI ȘI MIGRAȚIA 
ÎN RÂNDUL ȚĂRILOR UE 

1. MOBILIER URBAN INTERACTIV ȘI LUDIC - ÎNCURAJÂND CETĂȚENII SĂ FIE 

ACTIVI ÎN DIFERITE DOMENII, LA DIFERITE NIVELURI ȘI PENTRU DIFERITE 

GRUPE DE VÂRSTĂ

2. IMPRIMANTE 3D - UN POTENȚIAL DE IMPRIMARE A PRODUSELOR PROPRII

3. CULTURA DIGITALĂ - PUTEREA REȚELELOR SOCIALE

4. SCHIMBURI CULTURALE - SCHIMBAREA ȘI PARTAJAREA PRODUSELOR 

ȘI SERVICIILOR CA O ALTERNATIVĂ PENTRU CREȘTEREA CONSTANTĂ, 

PRODUCȚIE ȘI CONSUM

UN NOU MODEL DE  
CONSUM – SCHIMBAREA  

OBICEIURILOR DE 
CUMPĂRARE… CUMPĂRARE 

PE INTERNET

Cu cât e mai mare problema, cu atât mai mare este oportunitatea. 
Oportunitatea inovării.

Citat a lui Vinod Khosla.
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            Exercițiul 8. 
            Schimbări

Ce vedeți în această figură?

 
Figura 6. O privire  în procesul de învățământ în secolul al XVI-lea sau în interiorul unei școli din secolul al XVI-lea, 

Știință și Literatură în Evul Mediu de Paul Lacroix, publicată la Londra, 1878.

Compară această figură cu cea de mai jos.

Figura 7. Educația în secolul 21, Facultatea de Economie, Universitatea din Ljubljana, în 2014

        Întrebări pentru discuții:
• Gândiți-vă la tendințele care înconjoară sectorul educațional și gândiți-vă la ultimele evoluții 

ale procesului educațional. Cum va arăta viitorul educației?

Adăugați propriile gânduri:

• Gândiți-vă la propria dvs. clasă de vis sau la un spațiu viitor de învățare la școală. Cum ar arata? 
Ce caracteristici, materiale și echipamente ar avea? Puteți să o descrieți, să faceți o schiță pe 
hârtie sau să folosiți programe online (e.g. Google SketchUp:  https://www.sketchup.com/).

Adăugați propriile gânduri:
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Lecția 3: Gândire inovatoare și idei trăsnite

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Explica  inovația
• Distinge  diferite surse de inovare
• Identifica exemple de inovare

De ce?
• Creșterea gradului de conștientizare că problemele reprezintă oportunități pentru inovare 

In teorie și potrivit Manualului OECD de la Oslo o inovație este implementarea unei îmbunătățiri 
semnificative a unui produs, bun sau serviciu; o nouă metodă de marketing; o nouă metodă 
organizațională aplicată în afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relațiile externe. 
(OECD/Eurostat, 2005).

            Exercițiul 9. 
            Inovație revoluționară

Gândiți-vă la o inovație revoluționară care schimbă cu adevărat lumea. 

Distingem inovația în funcție de gradul de noutate, dacă este nouă pentru firmă, nouă pentru 
piață sau nouă pentru lume. Modificările care nu sunt considerate inovații includ personalizarea, 
modificările regulate sezoniere și alte schimbări ciclice (de exemplu, o nouă colecție de modă 
de către un producător de îmbrăcăminte) și comercializarea de produse noi sau îmbunătățite 
semnificativ (de exemplu, în distribuția en gros și cu amănuntul, transport și depozitare). 
Inovarea poate fi caracterizată in următoarele modalități: 

• Tipul de inovație. Manualul de la Oslo  definește patru tipuri de inovație: inovații de 
produs, inovații de proces, inovații organizaționale și inovații de marketing (OECD/
Eurostat, 2005). Cu toate acestea, multe inovații pot avea caracteristici care acoperă mai 
mult de un tip de inovare și poate fi dificilă și înșelătoare, în ceea ce privește tipurile de 
activități de inovare întreprinse de firme, ca să clasifice aceste inovații într-un singur tip.  

• Impactul inovației. O inovație radicală sau perturbativă poate fi definită ca o inovație 
care are un impact semnificativ asupra piețelor și asupra activității economice a 
firmelor pe această piață; în timp ce inovația treptată se referă la un produs, serviciu, 
proces, organizație sau metodă existentă a cărui performanță a fost semnificativ 
îmbunătățită sau modernizată. Inovația incipientă este forma dominantă a inovării.  

• Sursa inovației.  Inovațiile tehnologice sunt de obicei asociate cu inovația de produs 
sau proces, în timp ce inovațiile non-tehnologice sunt în general asociate cu inovațiile 
organizaționale sau de marketing. Inovațiile tehnologice și non-tehnologice sunt 
interconectate într-o foarte mare măsură.
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• Obiectivul social al inovației. Nu există doar o singură definiție a inovației sociale, 
deși cele mai multe tind să pună accentul pe obiectivul său principal - atingerea 
obiectivelor sociale - și într-o mai mică măsură tipurile de actori implicați (de exemplu, 
non-profit, persoane fizice, universități, agenții guvernamentale și întreprinderi). 
Inovația socială caută noi răspunsuri la problemele sociale, prin identificarea și 
furnizarea de noi servicii care îmbunătățesc calitatea vieții indivizilor și comunităților 
și prin identificarea și punerea în aplicare a unor noi procese de integrare pe piața 
forței de muncă, noi competențe, noi locuri de muncă și noi forme de participare, care 
contribuie fiecare la îmbunătățirea poziției persoanelor în rândul forței de muncă.  

OCDE oferă de asemenea câteva exemple referitoare la ce nu este o inovație, întrucât uneori 
cerințele pot fi uneori foarte dificile. Și acesta este motivul pentru care marile companiile nu 
au o gândire inovatoare, deoarece acestea sunt obișnuite cu modul tradițional de realizare a 
inovației.

Cerința minimă pentru ca o schimbare a produselor sau a funcțiilor unei firme să fie considerată 
o inovație, este că e ceva nou sau o îmbunătățire semnificativă pentru firmă. În general, inovațiile 
se pot distinge prin faptul că sunt noi pentru firmă, noi pentru piață sau noi în lume. Nu toate 
modificările pot fi considerate inovații. De exemplu, următoarele nu sunt inovații:

• Stoparea unui proces. Încetarea utilizării unui proces, a unei metode de marketing sau 
a unei metode de organizare, chiar dacă oprirea acestuia îmbunătățește performanța 
unei firme.

• Simpla înlocuire sau extindere a capitalului. Achiziționarea de modele identice de 
echipamente instalate sau extinderi minore și actualizări ale echipamentului sau 
software-ului existent nu reprezintă inovații de proces. Echipamentele noi sau extinderea 
acestora trebuie să fie noi pentru firmă și să implice o îmbunătățire semnificativă a 
specificațiilor.

• Modificări cauzate de schimbări ale prețurilor factorilor. Modificarea prețului unui 
produs sau a productivității unui proces care rezultă exclusiv din schimbări ale prețului 
unor factori de producție, nu reprezintă inovație. 

• Particularizare. Întreprinderile implicate în producția personalizată fac elemente 
simple și adesea complexe conform comenzilor clienților. Cu excepția cazului în care 
elementul unic afișează atribute semnificativ diferite de produsele pe care firma le-a 
făcut anterior, nu este o inovație a produsului.

• Modificări periodice și alte modificări ciclice. În anumite industrii, cum ar fi 
îmbrăcămintea și încălțămintea, există schimbări sezoniere în tipul de bunuri sau 
servicii furnizate, care pot fi însoțite de modificări ale aspectului produselor în cauză. 
Aceste tipuri de schimbări de rutină în design nu sunt, în general, inovații legate de 
produs sau de marketing; de exemplu, nu există nicio inovație a produsului dacă un 
producător de îmbrăcăminte introduce hanorace ale noului sezon, cu excepția cazului 
în care acestea au, de exemplu, o căptușeală cu caracteristici semnificativ îmbunătățite. 
Cu toate acestea, dacă se folosește ocazia schimbărilor sezoniere pentru o schimbare 
fundamentală a designului unui produs care face parte dintr-o nouă abordare de 
marketing, folosită pentru prima dată de firmă, aceasta ar trebui considerată o inovație 
de marketing. 
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• Comercializarea de produse noi sau îmbunătățite semnificativ. Definirea inovării 
pentru produse noi este complicată atunci când ne referim la serviciile de distribuție 
a mărfurilor și la comerț (comerț angro, cu amănuntul, transport și depozitare). 
Tranzacționarea produselor noi sau îmbunătățite nu este, în general, o inovație a 
produsului pentru comerciantul cu ridicata, cu amănuntul sau pentru firma de transport 
și depozitare. Cu toate acestea, dacă o astfel de firmă începe să se ocupe cu o nouă linie 
de bunuri (adică tipuri de bunuri pe care firma nu le-a vândut anterior), atunci această 
activitate poate fi considerată o inovație a produsului, deoarece firma oferă un nou 
serviciu sau un produs.

În practică, start-up-urile și micii întreprinzători se concentrează de obicei pe inovațiile non-
tehnologice și încearcă să fie inovativi în gândirea sau modelarea afacerilor lor, decât să-și 
petreacă timpul și să-și cheltuiască banii pentru a descoperi tehnologii care să se potrivească 
definiției propriu-zise a inovației. 

 
3.1  Exemplu

Clubul de ras de milioane de dolari – fondatori Mike Dubin și Mark Levine. S-au întâlnit la o petrecere 
și au început să discute despre nemulțumirile lor legate de bărbierit. Nimic nou până aici. Oamenii 
s-au plâns de aparatele de ras ani de zile – prețurile exagerate, “descoperirile” tehnologice în domeniu 
de care nimeni nu are cu adevărat nevoie, bărbieritul dureros cu o lamă veche și aparatul de plastic 
nereușit pe care îl poți găsi în fiecare magazin. Mike și Mark au fost de acord că experiența bărbieritului 
este nereușită și s-au decis să o schimbe. 

Figura 8. Clubul de bărbierit

Au început prin a-și da seama ce anume doreau oamenii cu adevărat: un bărbierit excelent, 
fără o tehnologie oferită la suprapreț și fără neplăcerea de a mărșălui prin magazine. Ideea lor 
a fost pe cât de simplă pe atât de revoluționară: un club care îți oferă mașina de ras potrivită 
pentru tine. Prin parteneriatul cu unul dintre cei mai importanți producători de aparate de ras, 
s-a născut în iulie 2011 Dollar Shave Club.

Așadar, fără o inovație revoluționară, ei au reproiectat modelul de afacere și experiența 
utilizatorului în privința achiziționării unei mașini de ras. Potrivit unui articol recent din revista 
Wall street din 23 iunie 2015, compania a fost evaluată la 615 milioane de dolari...Și ei au început 
afacerea în 2011.                      
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Figura 9. Clubul de bărbierit

Mai multe informații: 
http://www.dollarshaveclub.com/ sau  https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI 

Atunci când o idee de start-up și o companie mică fac o schimbare majoră pe piață și dezvoltă 
piața respectivă.

O perspectivă importantă: Când căutați o idee năstrușnică/nebunească, discutați despre 
probleme și nu  despre dorințe ... Oamenii discută despre problemă, apoi despre dorințele lor. 
 
Aceste branduri (Uber, Airbnb, Facebook, Alibaba) n-ar fi existat dacă nu s-ar fi bazat pe idei 
năstrușnice:

Exemple suplimentare:
• Design de umbrelă în Croația:  Povestea lor de afaceri este prezentată în Infographic printr-o 

reprezentare vizuală a informațiilor. Ea face ca informațiile complexe să fie atractive, să 
capteze atenția, să fie împărtășite și ușor de înțeles http://hrvatskikisobran.com/o-nama/

• Mate Rimac – automobile electrice http://www.rimac-automobili.com/en/

• Madbarz – aplicație de fitness https://www.madbarz.com/
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3.2  Icebreaker

             Exercițiul 10. 
             Probleme și soluții

Opțiunea 1: 

Ce problemă observi? Poți găsi o soluție inovativă?

Figura11. Școala de ieri și de azi

Opțiunea 2: 

Gândește-te la o problemă pe care o ai în fiecare zi. Poți găsi o soluție nouă și inovativă?

Opțiunea 3:

Alege un produs pe care îl vezi zilnic. Cum îl poți folosi într-un mod diferit? Îl poți folosi pentru o 
cu totul altă destinație? Încearcă-ți ideea pe colegii sau prietenii tăi! 

3.3  Temă pentru acasă

Încearcă să găsești o soluție creativă pentru următoarea problemă: Grupul de profesori străini 
vin la ora 9 la workshop-ul tău, iar la 8:45 observi că nu ai materialul pregătit de tine pentru 
workshop și USB-ul cu prezentarea ta este acasă. Găsești în geanta ta un set de post-it-uri. 
Vino cu ideea pe baza căreia vei începe workshop-ul, cu o activitate creativă care va implica 
participanții în lucru în echipe și îți va permite să desfășori workshop-ul până vei intra în posesia 
materialului pregătit și a USB-ului. 

3.4  Icebreaker –Nu aștepta să fii supărat

Povestea mea: Cum să transformi o bere într-o barcă de navigat? Sau cum am transformat o 
vreme cu vânt intr-una în care m-am  plimbat pe un delușor, iar seara am făcut un tur al orașul? 
Povestea ta: Te rog, spune-mi povestea ta! Sunt sigur ca ai ceva de povestit!

3.5  Lectură suplimentară:

• OECD/Eurostat (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities—Oslo 
Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition.

•  https://www.youtube.com/watch?v=cW8S-QBKcq4
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Lecția 4: Să învățăm despre client

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Înțelege importanța cercetării consumatorului/clientului
• Diferenția diferite tehnici de cercetare în vederea dezvoltării ideii de afaceri
• Pregăti un plan de cercetare pentru ideea lor de afaceri. 

De ce?
• Pentru a înțelege că antreprenoriatul se are loc pentru  utilizatori și nu într-un laborator. 

4.1 Icebreaker

            Exercițiul 11. 
             Dezvoltarea empatiei pentru o cercetare semnificativă a clientului 

Elevii lucrează în grupuri de câte 4-5. Profesorul pregătește hârtii cu diferite profesii (după cum 
se poate vedea mai jos). Elevii au  3 minute să descrie sala de clasă din perspectiva oamenilor 
care lucrează într-o anumită profesie. Ce observă? Ce gândesc? Ce sentimente au/ce simt ei? 
Nu trebuie să menționeze meseria pe care o descriu. Ei trebuie doar să descrie sala de clasă. 
Ceilalți elevi trebuie să ghicească ce profesie reprezintă grupul respectiv.

        Întrebări pentru discuții:
• Empatia înseamnă să te transpui în locul altcuiva. Empatia înseamnă o înțelegere profundă 

a  problemelor și realităților oamenilor pentru care vrei să proiectezi ceva (un produs-
serviciu). Cum ne poate ajuta empatia în antreprenoriat? 

• Prin empatie putem învăța despre clientul/consumatorul nostru. Ce putem învăța? De ce 
este atât de important? 

• Cum putem să ne îmbunătățim abilitățile/competențele de empatie? 
• Ce poate împiedica procesul de empatie?

POMPIER BUCĂTAR
ARHITECT

HOȚ ORGANIZATOR DE NUNȚI FERMIER
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4.2  Abordarea calitativă a unei cercetări

Scopul studierii clientului/consumatorului este:
• să îi înțelegi nevoile
• să îi înțelegi obstacolele
• să îi înțelegi limitările  

Cum?
• Fără prejudecăți
• Fără evaluări
• Fără presupuneri
• Fără a judeca 

Vorbim despre CERCETAREA CALITATIVĂ. La sfârșitul acestei etape, vei avea mai multe 
întrebări decât răspunsuri.

            Exercițiul  12. 
             Cercetarea de teren

Cum a cercetat și explorat Indiana Jones? 
Cum a efectuat cercetări faimoasa antropolog Jane Goodall?

Cum îți imaginezi că abordează cercetarea și explorarea un copil de 7 ani?

Primul pas în provocarea privind ideea noastră de afaceri este de a crea o echipă. Cercetarea 
necesită un mediu special. Scopul este să recunoască un aspect specific al comportamentului 
uman și de a-l transforma într-un avantaj pentru clientul nostru, asigurând, în același timp, 
valoare comercială afacerii noastre.  De ce sunt atât de multe companii incapabile să folosească 
această cale spre succes și de ce companiile care au făcut-o cu succes în trecut consideră 
că este atât de greu să o faci din nou? Aceste procese nu sunt ușor de integrat spontan în 
procesul de lucru. Privind atent la diferitele etape ale cercetării și dezvoltării, este ușor de văzut 
că acestea necesită o combinație a două moduri de gândire: analitică și creativă. Este foarte rar 
să găsești o combinație a ambelor moduri de gândire; oamenii tind să utilizeze unul sau altul.
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Cu toate acestea, acest obstacol poate fi depășit prin crearea unei echipe eterogene. Diversitatea 
oamenilor într-o echipă va excede modul îngust de gândire al fiecărei persoane. Mărimea optimă 
a unei echipe este între 4 și 6 persoane. Încearcă să selectezi persoane diferite ca educație, gen, 
experiență și caracter. Singura trăsătură comună pe care trebuie să o aibă este abilitatea de a 
lucra în echipă.
În studierea nevoilor utilizatorilor, este important să se facă diferența dintre observație și 
interpretare. Interpretarea aparține etapelor următoare.  În prima etapă, atenția trebuie 
îndreptată strict pentru culegerea informațiilor, fără a le interpreta.

             Exercițiul 13. 
             Observația versus interpretare

Uită-te la imaginea de mai jos. Ce vezi dacă o supui doar observației? Ce vezi dacă o interpretezi?

În continuare, ne vom ocupa de trei tehnici de cercetare a nevoilor utilizatorilor: interviul, 
observația și cercetarea de teren.

Vom apela la această abordare a cercetării întrucât utilizatorii nu întotdeauna acționează așa 
cum declară. Nu sunt întru totul conștienți de dorințele și nevoile lor și chiar dacă ar fi, nu sunt 
întotdeauna capabili să le exprime în cuvinte.

Observație Interpretare

Dacă i-aș fi întrebat pe clienții mei ce vor, 
ar fi spus că vor un cal mai rapid..  

Henry Ford
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4.3  Observația

În primul rând, întrebați-vă ce știți deja despre provocarea dvs. de afaceri. Faceți acest lucru 
pentru a evita să mai colectați din nou, informațiile dobândite anterior.

Tehnici de culegere a informațiilor:
• Fotografia
• Înregistrarea video
• Notițe
• Schițe
• Colectarea de materiale, flyere, broșuri, ambalaje, decupări din ziare 

Ce anume trebuie să observi?
• Spațiu fizic: caracteristici fizice, , ce iese în evidență,  ce nu iese în evidență
• Ce oameni sunt implicați: utilizatori, angajați, producători, manageri, mass-media, 

administrația publică, comunități locale, grupuri de interes 
• Activități: activități  și comportamente individuale, activități secundare, secvențe de 

activități, similarități în activități, diferențe în activități
• Obiecte: : prezența obiectelor, absența obiectelor, caracteristici ale obiectelor
• Evenimente: ce se întâmplă, ce fac oamenii 
• Timpul: secvențe, începuturi, termene, etape individuale, durata, timpul în care apar 

comportamente, reacții sau activități specifice 
• Scopuri: ce încearcă oamenii să realizeze 
• Sentimente: ce sentimente experimentează și exprimă oamenii 

Observăm oamenii cu privire la :
• CE SPUN: Care sunt citatele sau cuvintele cheie pe care utilizatorii le-au spus?
• CE FAC: Ce acțiuni și comportamente ai observat?
• CE GÂNDESC: Ce ar putea gândi utilizatorul tău? Ce vă spune acest lucru despre 

credințele sale? 
• CE SIMT: Ce emoții crezi că simte utilizatorul tău? 

Notează gândurile/credințele și sentimentele/emoțiile care nu pot fi observate direct. Acestea
trebuie deduse prin acordarea unei atenții deosebite diferitelor indicii.  Acordați atenție limbajului 
corpului, tonului și alegerii cuvintelor.

  
            Exercițiul  14. 
             Atenția și observația

           Ce anume observi în această sală de clasă? Scrie într-un minut cât mai mult posibil.   
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        cât de mult poți. 

În care caz ai observat mai multe lucruri? De ce?

Observația este strâns legată de atenția noastră. Dacă ne concentrăm asupra unor părți mai 
mici la un moment dat, vom observa mai multe. Este important să ne schimbăm atenția din 
când în când. 

4.4  Interviul

Dacă ești un bun ascultător și știi cum să creezi o atmosferă de încredere, oamenii se vor 
deschide în fața ta. Poveștile lor te vor ajuta să găsești noi perspective, inspirație și idei. 

Folosește interviurile semi-structurate. Începe prin a formula câteva întrebări înainte de interviu, 
apoi urmează povestea intervievatului și formulează noi întrebări în concordanță cu acesta. 
Interviurile pot fi individuale sau în grup, pentru utilizatori sau experți, diverși alți participanți. 
Este întotdeauna util să găsești un consumator care folosește produsul sau serviciul într-un 
mod neobișnuit. 

Ai două urechi și o gură.
Folosește-le în aceeași proporție atunci când realizezi un interviu.

Acum concentrează-te pe o jumătate de clasă. Ce observi acum? Scrie în 30 de secunde cât de 
mult poți. 

Acum concentrează-te pe cealaltă jumătate de clasă. Ce observi acum? Scrie în 30 de secunde 
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Ascultă cu ochii așa cum o faci cu urechile!

Folosiți întrebări deschise. Întrebările deschise încurajează conversația și îl ajută 
pe utilizator să se deschidă. Întrebările deschise trebuie să reprezinte cea mai 
mare parte a interviului. Aceste întrebări, de obicei, încep cu litera “C”: Ce, Cine, 
Când, Ce fel, Cum, etc. 

     
       Iată câteva exemple de întrebări deschise:

• CE îMI PUTEțI SPUNE DESPRE...?
• CE ALTCEVA îMI MAI PUTEțI SPUNE DESPRE?
• CE Vă PLACE LA....?
• CE NU Vă PLACE LA ...?
• CE Vă LIPSEșTE?
• CUM FOLOSIțI ...?
• ÎN CE MODURI FOLOSIțI ACEST PRODUS?
• CE FACEțI ATUNCI CâND...?
• SPUNEțI-MI MAI MULTE DESPRE....
• PUTEțI Să DESCRIEțI...?
• PUTEțI Să îMI ARăTAțI...?
• CâT DE DES AJUNGEțI LA...?
• CE V-AțI DORI Să OBțINEțI?
• CARE ESTE PROCESUL?
• CARE SUNT PAșII PE CARE îI URMAțI?
• CE AU TOATE ACESTE LUCRURI îN COMUN?
• CE SE îNTâMPLă MAI îNTâI? DAR APOI?
• CE ESTE IMPORTANT PENTRU DVS?
• CE Vă ADUCE?
• CUM AțI EXPERIMENTAT?
• LA CE SUNTEțI ATENT?
• CARE ESTE EXPLICAțIA DVS.?
• CUM Vă FACE Să Vă SIMțIțI?
• CARE SUNT CONSECINțELE?
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Încurajați-l pe utilizator să gândească cu voce tare.

Cu toate că întrebarea “de ce” este una deschisă, ar trebui folosită cu grijă; întrebarea “de ce” 
poate să pară ca o interogare și îi poate pune în gardă pe cei intervievați. Deoarece determinarea 
motivelor pentru un anumit tip de comportament este foarte importantă în gândirea de tip design 
(design thinking), încercați să înlocuiți “de ce?” cu alte întrebări, cât mai des posibil.

        Iată câteva variante pe  care le poți folosi:
• Cu ce scop?
• Cum ați ajuns la această decizie?
• Ce este în spatele acestui lucru?
• Care sunt motivele pentru aceasta?

O altă întrebare deschisă interesantă este “Ce-ar fi dacă?”. Această întrebare se folosește 
pentru a încuraja gândirea creativă, deschide noi posibilități și permite testarea ipotezelor tale.

        Iată câteva exemple pentru întrebarea “Ce-ar fi dacă?”:
• Ce-ar fi dacă acest produs avea...?
• Ce s-ar întâmpla dacă...?
• Ce-ar fi dacă aceste obstacole nu existau? 

Întrebările închise termină conversația și conduc la răspunsuri scurte. Aceste întrebări încep 
cu “Îți...?”. Dacă îl întrebi pe intervievat “Îți place acest produs?”, el sau ea îți va răspunde da sau 
nu. Dacă, pe de altă parte, întrebi “Ce anume îți place la acest produs?” crești șansele ca cel 
intervievat să se deschidă în fața ta. Întrebările închise sunt într-o mică măsură potrivite pentru 
a începe un interviu, dar pot fi utile spre sfârșitul interviului, dacă sunt folosite pentru a verifica 
ce anume ai înțeles. Exemplu: Dacă am înțeles corect, acest serviciu durează prea mult timp E 
adevărat?

ARATĂ-MI

DE CE?

DESENEAZĂ

GĂNDEȘTE CU VOCE 
TARE

Selectează-ți utilizatorul cu înțelepciune. Mama, tata, prietenii nu sunt 
utilizatori.

Găsește utilizatori inovativi care  folosesc produsele în moduri noi și 
inovatoare.

Încurajează povestirea și împărtășirea experienței.

Nu îți prezenta ideea ta de afaceri și nu-i întreba pe utilizatori dacă le place, 
cum ar schimba-o și cât de mult ar plăti pentru ea!

Documentează interviul, folosind poze, imagini, scheme, notițe, înregistrări 
video, etc.
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            Exercițiul  15. 
             Practică pentru abilitățile de a lua interviu

Dorești să dezvolți un nou telefon inteligent și te decizi să realizezi un interviu cu colegul tău de 
clasă despre experiența avută cu telefonul pe care îl deține acum. 

În 3 minute să pregătești protocolul de interviu cu întrebări.

Acum ai la dispoziție 5 minute să desfășori și să documentezi interviul.

        Întrebări pentru discuții:
• Ce ai făcut bine?
• Ce abilități sunt importante pentru un interviu eficient?
• Ce anume ai schimba data viitoare?
• Cum îți poți îmbunătăți abilitățile pentru a realiza un interviu?

*Dacă nu este posibil ca elevii să desfășoare interviuri față în față (deși este foarte recomandabil), 
pot să îl realizeze și online (prin Skype, Zoom etc.). De asemenea, elevii pot să adune informații 
cu ajutorul chestionarelor și prin realizarea de sondaje online.  (https://www.surveymonkey.
com/, https://www.1ka.si/).
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4.5  Cercetarea de teren

Aceasta înseamnă studiul comportamentului și a experienței oamenilor în mediul lor natural. 
Dacă proiectați un nou restaurant, atunci observați oamenii în restaurante. Dacă lucrați la o 
nouă bicicletă, mergeți în locurile unde sunt bicicliști. Dacă dezvoltați un nou dispozitiv medical, 
alăturați-vă personalului medical care utilizează acel tip de dispozitive, etc.

Alăturați-vă utilizatorilor și deveniți umbra lor. Intrați în lumea lor. Purtați conversații relaxate 
cu ei. Puneți-vă în locul lor.

Treceți dincolo de contextele existente și căutați inspirație și în contexte noi. De exemplu: dacă 
încercați să îmbunătățiți logistica într-o afacere de distribuție, ar fi util să examinați sistemul 
logistic al unei companii aeriene sau al unei companii de distribuție.

Căutați anomalii și inspirație; puneți întotdeauna ceea ce vedeți în context. Cum diferă utilizatorii 
unul de celălalt? Se distinge cineva în utilizarea unui anumit produs sau serviciu? Folosesc 
produsul sau serviciul într-un mod neobișnuit?
Folosiți-vă toate simțurile: văz, auz, gust, miros, tactil. 

            Exercițiul 16. 
             Idei pentru cercetarea de teren

Intenționați să proiectați un nou automat. Generați 7 idei concrete privind modul în care veți 
aborda cercetarea de teren. Ce locații veți observa? Ce ați observa? Căror persoane le-ați lua 
interviu? Care va fi rolul Dvs. în această cercetare? Cum veți aduna informații? 

Aveți 10 minute pentru această sarcină.
    

4.6  Comportamentul cercetătorului

• Empatia – puneți-vă în locul utilizatorului
• Interes real pentru utilizator, curiozitate
• Stabilirea unei relații bazate pe încredere
• Ascultare 
• Observarea detaliilor în imaginea de ansamblu.
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             Exercițiul  17. 
             Planul de cercetare pentru ideea ta de afacere

Pregătește un plan de cercetare pentru ideea ta de afacere. Generează idei pentru cercetarea 
ta, fă-ți un plan privind modul în care se va desfășura cercetarea, împarte rolurile în echipa ta 
și stabilește termenele limită pentru fiecare activitate. De asemenea, stabilește modul în care 
îți vei documenta cercetarea.

Ce vom face? Cum vom face? Cine va face? Când? Documentare

4.7  Tema pentru acasă: Află mai multe despre clientul tău

Vei vedea în capitolul următor. Munca de teren este primul pas în dezvoltarea idee tale de afaceri. 
De calitatea acestui pas, depind toți ceilalți pași. Nu putem afla multe despre clientul nostru în 
sala de clasă. Trebuie să ieșim din clădire și să găsim surse relevante de cunoaștere a clienților 
noștri.

Această temă de acasă va reprezenta primul tău contact cu clienții. În dezvoltarea ideii tale de 
afacere, vei mai avea și alte contacte cu clienții, în căutarea feedback-ului despre ideea ta de afacere.
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4.8  Exercițiu suplimentar

Familiarizarea cu segmentarea pieței poate fi utilă elevilor în fiecare etapă de dezvoltare a ideii 
lor. Elevii se pot gândi la clienții lor potențiali prin abordarea de tip STP: 

     Segmentare                                                       Targetare                                                        Poziționare

Segmentare: Criteriile pentru segmentarea clienților pot fi: geografic (locație, unde trăiesc 
consumatorii, cumpără, învață, petrec timpul liber; locația are conexiune bună de trafic...), 
demografic (vârstă, gen, numărul membrilor familiei, interese, religie, venit ...) și caracteristici 
psihografice (stilul de viață, interese, activități, opinii ...).

Targetare: Alege cel mai bun grup de oameni cu aceleași caracteristici și concentrează-te 
asupra lor. După ce ți-ai făcut propria selecție, poți investiga nevoile target grupului ales de tine. 

Poziționarea: Dezvoltați poziționarea detaliată a produselor pentru segmentele de piață / clienții 
selectați. Elaborați strategia de marketing pentru fiecare segment / grup țintă.

EXEMPLU:

Segmentare:
Proprietarul unei cafenele crede că principalele criterii de segmentare sunt: vârsta și preferințele 
muzicale, prin urmare el a creat 4 grupuri țintă:

1. Tineri până la 25 de ani care preferă muzica tehno
2. Tineri până în 25 de ani cărora nu le place muzica tehno
3. Persoane peste 25 de ani care preferă muzica tehno
4. Persoane peste 25 de ani cărora nu le place muzica tehno

Targetare:
Proprietarul crede că cele mai mari venituri le va realiza dacă alege primul grup, așadar acesta 
devine grupul/segmentul țintă (ceea ce nu înseamnă că celelalte categorii nu vor veni în barul 
său).

Poziționare:
În scopul de a obține cele mai mari venituri, proprietarul trebuie să facă tot posibilul pentru a 
satisface grupul țintă (prin decorarea barului într-o manieră adecvată, să se cânte doar muzică 
tehno, să pregătească o bună strategie de marketing pentru ca tinerii iubitori de muzică tehno 
să știe că barul acesta este pentru ei ...). 
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Lecția 5: Munca de teren

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Experimenta diferite tehnici de cercetare
• Deține informații despre clienții lor

De ce?
• Pentru a obține o imagine despre piață,  pe baza experienței directe 

5.1  De ce este importantă munca de teren?

Prin munca de teren transformăm presupunerile, ipotezele și dorințele noastre în fapte 

Întreprinzătorii au o mulțime de presupuneri despre consumatorii lor. Deseori, acele presupuneri 
reflectă perspectiva întreprinzătorului și nu pe cea a consumatorului. De exemplu, în proiectarea 
unui nou supermarket, poți presupune că clienții vor avea nevoie de asistență. Cu toate acestea, 
este adevărat sau este doar o generalizare a experienței din alte supermarketuri? Prin realizarea 
unei cercetări aprofundate de teren, pot fi identificate alte nevoi ale consumatorului atunci când 
cumpără produse pentru viața de zi cu zi. 

Obținem distanța emoțională față de ideea noastră inițială de afaceri 

Da, antreprenoriatul este despre pasiune. Totuși, să nu schimbi pasiunea pe orbire. Uneori, 
întreprinzătorii sunt atât de convinși de ideea lor de afaceri, încât nu mai caută informații 
despre clienții lor. De fapt, ei chiar resping feedback-ul, dacă, din întâmplare obțin unul. Să nu te 

îndrăgostești de ideea ta de afaceri. Fii deschis și învață să-l înțelegi pe consumator..

5.2  Instrucțiuni pentru munca de teren

Ia în considerare planul de cercetare de la exercițiul precedent. Fii ambițios și adună cât de 
multe informații posibil. 

Ia aminte că ai nevoie de documentație pentru a o împărți cu membrii echipei tale: înregistrări 
video, fotografii, notițe, schițe ...

Realizează cel puțin 15 interviuri, observă cel puțin 10 situații, încearcă să joci cel puțin 3 roluri, 
încearcă produsul sau serviciul dacă este posibil, găsește cel puțin 7 surse de informații.
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Cum să depășești unele dificultăți inițiale? 
• Dacă ești nesigur în privința luării interviurilor, realizează interviul cu un coleg.
• Dacă nu știi unde să găsești 15 persoane pentru interviu, începe cu 1 sau 2 iar aceștia 

îți pot spune unde mai poți găsi și alți oameni.
• Același aspect și referitor la observație. Dacă nu știi ce să observi, încearcă mai întâi  cu 

o situație și vei găsi idei referitoare la ce să observi în continuare. De asemenea, poți săți 
schimbi centrul de interes și să te axezi numai pe emoții, altă dată pe comportamente, etc. 

• Ideea ta se bazează pe web și crezi că nu poți realiza munca de teren? Domeniul tău este 
în acest caz internetul. Poți analiza diferite comunități web sau să observi utilizatorii în 
interacțiunea cu portalurile web.

5.3  Material suplimentar

• Blogul lui Steve Blank despre lista celor 9 greșeli capitale ale start-up-urilor:  
http://steveblank.com/2012/05/14/9-deadliest-start-up-sins/ 
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Lecția 6: Să înțelegem datele culese și să înțelegem piața

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Realiza procesul de interpretare a datelor
• Evalua sensul datelor
• Crea oportunitatea de afaceri orientată spre client

De ce?
• Pentru a înțelege clientul în vederea personalizării ideii de afaceri în funcție de nevoile clientului.

6.1  Icebreaker

            Exercițiul  18. 
             Să dăm sens datelor noastre

Arătați elevilor una dintre picturile lui Salvador Dali și rugați-i să scrie mai întâi ce văd în pictură 
și apoi să găsească cel puțin 3 titluri pentru pictura respectivă. Câte 3 minute pentru fiecare 
sarcină. Elevii pot lucra în perechi.

Figura 15. Lebede reflectând elefanți (stânga) și Apariția feței și a fructelor pe plajă (dreapta) de Salvador Dali

        Întrebări pentru discuții:
• Cum te-ai decis în privința titlurilor?
• Care sunt posibilele mesaje ascunse ale picturilor?
• De asemenea, consumatorii au pentru tine, unele mesaje deschise iar altele ascunse. De ce 

ai nevoie pentru a afla mesajele ascunse? 

Eu văd … Posibile titluri …
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6.2  Procesul de interpretare

Numai în această etapă poți începe să interpretezi lucrurile. Etapa anterioară era destinată 
exclusiv pentru a aduna informații și conținut. Scopul etapei de interpretare este:

• De a da sens conținutului rezultat din etapa anterioară  – sinteza
• De a obține informații și de a învăța câte ceva despre nevoile consumatorilor
• De a defini oportunitățile pentru a dezvolta un nou produs sau serviciu 

Întreaga echipă ar trebui să se întâlnească în același loc.

1. Împărtășiți-vă poveștile
• Colectați notițele, fotografiile și alte materiale de la toți membrii echipei 
• Împărtășiți-vă poveștile, discutați unul cu altul  
• Fiți specifici
• Scrieți, scrieți, scrieți 
• Cine, ce, când, unde, de ce, cum 

Figura 16. Înțelegerea începe cu colectarea de informații în echipă 

2.   Identificați modele
• Extrageți semnificațiile cheie
• Lăsați deoparte informațiile cheie
• Definiți ideile primordiale, conectate cu tema
• Luați lucrurile pe rând, unul câte unul,  nu săriți peste niciunul, fiți sistematici 

Figura 17. Concentrați-vă asupra semnificației din spatele datelor 



43

3.   Găsiți teme
• Explorați asemănările, diferențele, corelațiile
• Definiți categoriile
• Examinați legăturile dintre diferite categorii
• Divizați-vă în grupuri mai mici, reorganizați-vă de câteva ori

Figura 18. Categoriile te ajută să vezi mai clar provocarea ta

4.   Prezentarea grafică
• Pregătește o prezentare grafică a interpretărilor tale 
• O prezentare grafică bună te va ajuta să vezi mai clar provocările 

Figura 19.Categoriile te ajută să vezi mai clar provocarea ta

5.   Creează hărți ale consumatorului
• Harta consumatorului reflectă înțelegerea ta referitoare la consumator
• Este o hartă a empatiei care te ajută să sintetizezi observațiile tale 
• SPUNE: Care sunt câteva citate și cuvinte definitorii pe care utilizatorul tău le-a spus?
• FACE: Ce acțiuni și comportamente ai observat?
• GÂNDEȘTE: Ce ar putea gândi utilizatorul tău? Ce ar spune acest lucru despre cred-

ințele sale?
• SIMTE: Ce emoții ar putea avea subiectul tău? 
• Rețineți că gândurile/credințele și sentimentele/emoțiile nu pot fi observate în mod 

direct. Acestea trebuie deduse prin acordarea unei atenții deosebite diferitelor indicii. 
Acordați atenție limbajului corpului, tonului și alegerii cuvintelor.

Figura 20. Exemple ale hărții consumatorului
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Figura 21. Harta consumatorului pregătită pentru a completa percepțiile tale

6.   Oportunități
• De la condițiile existente la posibilitățile viitoare 
• Un pas spre noua etapă (ideația)
• Reformularea problemelor și nevoilor 
• Formulează o propoziție cu: “Cum am putea să ... “

DURERI NEVOI

FACE

VORBEȘTEGÂNDEȘTE

AUDE

SIMTE

VEDE
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Propoziția “Cum am putea ...”

Această propoziție este crucială în gândirea tip design deoarece permite reformularea provocării 
inițiale. Problema este definită din punctul de vedere al utilizatorului. Formulați propoziția cu 
o voce tare; un punct de pornire activ vă va ajuta să generați noi idei mai târziu. Propoziția 
pronunțată cu voce tare poate fi considerabil diferită față de provocarea inițială - până acum 
provocarea a fost analizată în detaliu, iar esența ei a fost definită din punctul de vedere al 
utilizatorului. Să presupunem că provocarea inițială a fost aceea de a stimula vânzarea unei 
mașini agricole. Poate că gândirea tip design ne va aduce la cunoștința că utilizatorii nu sunt 
mulțumiți de sprijinul disponibil atunci când vine vorba de serviciile post-vânzare, ceea ce îi 
determină să aleagă o mașină diferită. În acest caz, noua propoziție “Cum am putea ...” ar putea 
fi: Cum am putea să îi ajutăm pe cumpărători în utilizarea mașinii noastre agricole? 

        Iată câteva exemple de propoziții “Cum am putea  ... “:
• Cum am putea facilita locuitorilor să găsească cu ușurință idei noi pentru mese?
• Cum am putea crea un mediu care să încurajeze locuitorii să cultive legume? 
• Cum am putea ajuta vizitatorii centrelor comerciale să aibă grijă de copiii lor? 
• Cum am putea face pentru șoferi lungile ore de stat la volan mai ușoare? 

6.3  Caracteristici ale cercetătorului

• Gândire analitică
• Gândire sintetică
• Categorisire
• Căutarea modelelor de bază
• Ascultarea
• Scrierea
• Desenarea

6.4  Tema pentru acasă

Întreabă cel puțin 3 persoane diferite din mediul tău local (desigur, în afară de rude sau prieteni, 
du-te pe teren) cum poți să fii mai creativ. Adu răspunsurile lor la următoarea lecție. 
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Lecția 7: Generarea ideilor

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Aplica mai multe tehnici de creativitate 
• Avea atitudini pentru încurajarea creativității 
• Evalua diferite idei 

De ce?
• Pentru a fi persistenți în dezvoltarea ideii de afaceri și să nu fie mulțumiți cu  soluțiile 

cele mai evidente 

Icebreaker

            Exercțiul  19. 
             Plimbarea prin galerie 

Se lucrează în grupuri de 4 până la 5 elevi. Ei își aduc răspunsurile despre creativitate din 
temele anterioare. Profesorul le dă materiale: 1 hârtie de flipchart, 3 reviste diferite sau hârtii 
cu fotografii, lipici, foarfece și markere. Elevii pregătesc postere despre cum să ne îmbunătățim 
creativitatea. Au 10 minute pentru această sarcină. După 10 minute au montat posterul pe 
perete. Următoarele 10 minute le alocăm pentru o plimbare prin galerie, toți elevii se plimbă în 
jurul sălii de clasă pentru a se uita la posterul celuilalt. 

7.1  Procesul generării ideilor

Tabel 5. Inductori și inhibitori ai creativității

Scopul acestei etape este de a găsi cât mai multe idei posibil pentru provocarea exprimată 
în propoziția „cum am putea”. Cel mai important lucru în această etapă este concentrarea pe 
cantitatea, nu pe calitatea ideilor. 100, 200, 300 de idei - nu există limite.

Inductori

AȘTEPTĂRILE ALTORA DE A FI CREATIVI
ATENȚIE CONCENTRATĂ

SCRIEREA IDEILOR

CĂUTAREA DELIBERATĂ A CONEXIUNILOR ÎN 
COINCIDENȚE

EMPATIA PENTRU ALTE PERSOANE
UMOR

TEHNICI DE CREATIVITATE 

JUDECATA
DA, DAR …

CRITICAREA IDEILOR
SUBESTIMAREA PERSOANELOR

PASIVITATEA
FRICA DE ERORI

SATISFACȚIA PREMATURĂ OFERITĂ DE 
PRIMELE IDEI

Inhibitori
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Există diferite tehnici de generare a ideilor pe care le puteți utiliza în stadiul de generare a ideilor:
 
• Brainstorming
• Tehnicile de gândire ale lui Edward de Bono:

• De Bono, E. (1988). De Bono’s thinking course. London: BBC Books. 
• De Bono, E. (1998). Simplicity. London: Viking. 
• De Bono, E. (2010). Lateral thinking. London: Viking. 
• De Bono, E. (1986). Six thinking hats. Harmondsworth, Middlesex, England; New York, 

N.Y., U.S.A: Viking. 

• Tehnicile de gândire ale lui Michael Michalko:
• Michalko, M. (2001). Cracking creativity: the secrets of creative genius. Berkeley, Calif.: 

Ten Speed Press. 
• Michalko, M. (2006). Thinkertoys: a handbook of creative-thinking techniques. Berkeley: 

Ten Speed Press. 

Vom analiza mai atent procesul de generare a ideilor folosind 3 metode diferite: brainstorming, 
intrarea aleatorie și SCAMPER.
                

7.2  Brainstorming

            Exercițiul   20. 
             Principiile Brainstorming-lui

Faceți o listă a principiilor de brainstorming. În grupuri de 4 până la 5, elevii pregătesc ghiduri 
pentru un brainstorming eficient. Oferiți cel puțin 7 principii în 7 minute.

• Evitați evaluarea.
• Încurajați ideile nebunești.
• Alimentați ideile altora.
• Rămâneți concentrați pe subiect.
• Vizualizați.
• Notați-vă ideile.
• O persoană vorbește, ceilalți o ascultă.
• Lucrați asupra cantității ideilor.

Principiile Brainstorming-lui …
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Figura 22. Cantitatea în generarea ideilor este esențială

Punctul dvs. de plecare este propoziția „cum am putea”.

Amintiți-le tuturor celor din echipă principiile  brainstorming-ului. Generați cât mai multe idei 
posibil. Cantitatea este importantă. Fiți persistenți și acordați-vă suficient timp. Durează până 
la 20 de minute până când creierul dvs. începe să producă cele mai bune idei; până atunci, vă 
gândiți doar la cele mai evidente asociații. 

7.3  Intrarea aleatorie

Autorul tehnicii de intrare aleatorie este Edward de Bono. Iată clipul său despre o tehnică de 
intrare aleatorie:  https://www.youtube.com/watch?v=dQbxUSF7ZS8 

Avem nevoie de un nou mod de a rupe de acel „cerc”, un nou stimul care ne va arăta o altă „cale”. 
A face asta înseamnă folosirea unei tehnici care este aleatorie, fără legătură cu experiențele 
noastre și în mod inevitabil cu judecata.
Nu puteți obține idei noi, uitându-vă urât la cele vechi, așa că aduceți ceva care este întâmplător 
sau nu are legătură cu situația.
Desenul de pe această carte de lucru arată cum gândirea continuă de-a lungul traseului obișnuit 
până când se aduce ceva aleatoriu și acest fapt conduce gândirea într-o nouă direcție.

Intrare aleatorie: exemplu

Țigarete PO de săpun. Săpunul sugerează prospețime, iar prospețimea sugerează primăvara, și 
asta înseamnă flori. Poate că fiecare țigară ar trebui să aibă semințe de flori în filtru, astfel că 
atunci când este aruncat, o floare va înflori din el și, prin urmare, va face parcurile mai frumoase.

             Exercițiul  21. 
             Exercițiu de intrare aleatorie

Muncă individuală. Încercați să inventați un nou detectiv numit James Cooper. Pentru a obține 
câteva idei noi, utilizați o intrare aleatorie și spuneți:
“James Cooper PO înghețată”.
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7.4  S.C.A.M.P.E.R.

Michael Michalko a analizat stilurile de gândire ale unor oameni celebri: Einstein, Leonardo da 
Vinci, Freud, Darwin, Mozart ... A strâns și a publicat diferite tehnici de creativitate. Una dintre 
ele este S.C.A.M.P.E.R.

Iată un videoclip despre S.C.A.M.P.E.R. 
https://www.youtube.com/watch?v=G8w0rJhztJ4

Procedura de aplicare a tehnicii S.C.A.M.P.E.R. este simplă:

1. Izolați provocarea sau subiectul la care doriți să vă gândiți 
2. Răspundeți la  întrebările SCAMPER:

• Cu ce pot substitui? 
• Cum pot combina?
• Ce pot adapta de la altcineva?
• Cum pot modifica la modul meu de acțiune? 
• Ce pot mări sau completa la modul meu de acțiune? 
• Cum pot folosi provocarea în alte scopuri? 
• Ce pot elimina din modul în care fac lucrurile? 
• Care este reversul metodei mele? 
• Ce rearanjare ar putea fi mai bună? 

7.5  Selectarea ideilor

După ce ați terminat cu generarea ideilor, restrângeți ideile și faceți o listă. Evaluați avantajele 
și dezavantajele fiecărei idei de pe listă și alegeți un set de idei pe care veți continua să lucrați.
Deoarece proiectăm oportunități de afaceri, ideile selectate ar fi  conectate și ar reflecta 
împreună o poveste.

Dot-mocracy

Fiecare elev primește 3 - 6 puncte de lipire. Fiecare distribuie acum puncte între favoritele sale 
(nu mai mult de 2 puncte per idee).

Substituie
Combină 

Adaptează 

Modifică / Mărește 

Pune

Elimină 

Revers / Rearanjează

Ce pot folosi ca intrări aleatorii? Cuvinte, imagine, sunet ...
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PMI: plus, minus, interesant

PMI este o cristalizare a unei atitudini deschise într-un instrument care poate fi folosit în mod 
deliberat. Aceasta este o lecție elementară care este introdusă chiar la început, astfel încât, 
procesul PMI însuși poate fi folosit ca un instrument în cursul lecțiilor ulterioare. În loc să decideți 
dacă vă place sau nu o idee, această operațiune de gândire a făcut să încercați să găsiți punctele 
bune (P = PLUS), punctele negative (M = MINUS) și punctele interesante (I = INTERESANT). 
Punctele interesante sunt cele care nu sunt nici bune, nici rele, dar merită observate.

PMI este o modalitate de a trata idei, sugestii și propuneri. Reacția naturală la o idee este să-ți 
placă sau să nu-ți placă, să o aprobi sau să o dezaprobi. Îți place o idee; este foarte nefiresc să 
cauți aspectele negative sau minusurile. Dacă nu îți place o idee este foarte neobișnuit să cauți 
aspectele pozitive sau plusurile. Este la fel de nefiresc să alegem doar aspectele interesante ale 
unei idei. Realizați PMI pentru fiecare idee selectată cu dot-mocracy.

7.6  Comportamentul cercetătorului

• Gândire deschisă, creativă
• Gândire nestăpânită
• Ascultă ideile celorlalți oameni
• Comunicarea ideilor într-un mod în care ceilalți le pot înțelege (desen, vizualizare, 

scriere)

7.7  Tema de acasă

Găsiți o altă tehnică creativă de Edward de Bono sau Michael Michalko și aplicați-o pentru 
provocarea dvs. de afaceri. Această sarcină este o sarcină individuală.

7.8  Material suplimentar

• Despre Edward de Bono:  https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
• Edward de Bono pe YouTube:  https://www.youtube.com/results?search_

query=edward+de+bono
• Un set de instrumente pentru stimularea creativității colectate de Michael Michalko:   

http://creativethinking.net/#sthash.6Aj5OFBF.dpbs

PLUS MINUS Interesant
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Lecția 8: Realizarea prototipurilor

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Înțelege rolul realizării prototipurilor în antreprenoriat
• Știi cum să transpună ideile în produse tangibile
• Realiza un prototip al ideii lor de afaceri

De ce?
• Pentru a învăța cum să își îmbunătățească ideea de afaceri 

Greșește repede și frecvent...și ieftin...așa că experimentează, realizează 
prototipuri și testează-le înainte de a deveni prea scump. 

 Tom Kelley, directorul executiv al companiei IDEO, 2011    

„Nu am eșuat. Doar am găsit 10.000 de căi care nu vor funcționa.” 
 Thomas Edison, inventator

Următorul pas în dezvoltarea ideilor de afaceri este de a face prototipuri pentru a testa și a 
învăța. Foarte important este faptul că vizualizarea ideilor și a conceptelor începe să crească din 
perspectiva 2D la 3D. De obicei, sesiunile de realizare a prototipurilor sunt conectate la prototipul 
produsului, dar în ultimul timp realizarea de prototipuri se folosește și pentru prototipuri de servicii, 
cum ar fi planificarea experienței pentru viitorii utilizatori finali. Există descrieri diferite în ceea ce 
privește sensul realizării prototipurilor, dar un lucru este comun tuturor, prototipul este conceput 
pentru a testa și a dezvolta în continuare ideea, produsul, serviciul sau experiența noastră.

Un prototip este un eșantion timpuriu, model sau lansare a unui produs construit pentru a testa un 
concept sau un proces sau pentru a acționa ca un lucru care trebuie reprodus sau învățat. Acesta este 
un termen folosit într-o varietate de contexte, inclusiv programarea semantică, design, electronică și 
software. Un prototip este conceput pentru a testa și a încerca un nou design pentru a spori precizia 
pentru analiștii și utilizatorii sistemului. Realizarea de prototipuri servește la furnizarea de specificații 
pentru un sistem de lucru real, mai degrabă decât unul teoretic. În unele modele de flux de lucru, crearea 
unui prototip (un proces numit uneori materializare) este pasul dintre formalizarea și evaluarea unei idei.

Wikipedia 2015

Potrivit principiilor de la Stanford D.school, prototipul pentru testare este generația iterativă de artefacte 
cu rezoluție scăzută care probează diferite aspecte ale soluției de proiectare sau ale spațiului de 
proiectare. Modul fundamental în care ne testăm prototipurile este acela de a le permite utilizatorilor să le 
experimenteze și să reacționeze la acestea. În crearea de prototipuri pentru a fi testate de utilizatori, aveți 
posibilitatea să examinați deciziile dvs. de soluționare, precum și percepția utilizatorilor și a nevoilor acestora  
(Stanford D.school, 2011)

Un prototip este o versiune-proiect a unui produs care vă permite să explorați ideile dvs. și să arătați 
intenția din spatele unei caracteristici sau al conceptului general de design utilizatorilor înainte de a 
investi timp și bani în dezvoltare. Un prototip poate fi orice, de la desene de hârtie (fidelitate scăzută) la 
ceva care permite să navigați doar prin câteva fragmente de conținut până la un site pe deplin funcțional 
(de înaltă fidelitate). Usability.gov, 2015
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În timp ce realizezi prototipuri, este important să te gândești la ceea ce încerci să înveți cu 
prototipurile tale și să creezi obiecte și scenarii cu rezoluție scăzută, care să probeze aceste 
întrebări. Conceptul de rezoluție scăzută vă permite să urmăriți multe idei diferite pe care le-
ați generat fără să vă angajați într-o direcție prea devreme. Scopul prototipului nu este doar 
de a crea un model machetă sau la scară a soluției conceptului dvs.; este de a crea experiențe 
la care utilizatorii pot reacționa. Îndreptați rezolvarea asupra aspectelor importante pentru 
ceea ce încercați să testați și salvați-vă eforturile asupra altor aspecte. De asemenea, trebuie 
să vă gândiți la contextul și scenariul de testare pe care îl veți crea pentru a obține feedback 
semnificativ. Nu este întotdeauna cazul în care poți să dai un obiect cuiva pe stradă și să primești 
un feedback real. Testați în contextul în care soluția dvs. ar fi efectiv utilizată (sau aproximați 
părțile importante ale acelui context). De exemplu, dacă creați un sistem de stocare a alimentelor 
pentru consumatori, permiteți-le utilizatorilor să le testeze în bucătăriile lor acasă - unele dintre 
aspectele nuanțate, dar importante, vor apărea doar acolo.

Pe baza scopului, prototipul poate fi împărțit în 5 categorii:  

• Prototipurile cu rezoluție scăzută prezintă în primul rând vizualizare și design 

 
 
 
 
 
 
 

• Prototipuri care dialoghează cu utilizatorii  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prototipurile arată funcționalitatea  
 
 
 
 
 
 
 

• Prototipurile testează diferite materiale 

TESTEAZĂ 

DIFERITE 

MATERIALE

CONVERSEAZĂ 

CU UTILIZATORII 

ȘI TESTEAZĂ 

EXPERIENȚA 

FUNCȚIONALITATE

VIZUALIZAREA & 
DESIGN-UL IDEII
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• Prototipul testează diferite concepte 

8.1 Icebreaker 

            Exercițiul   22. 
             Ziua de naștere

Ați ajuns la locul de muncă și colegul dvs. își serbează ziua de naștere. În loc să spuneți doar La 
mulți ani, încercați să faceți un cadou creativ sau cel puțin o amintire frumoasă a zilei la serviciu. 
Deschideți sertarul de la birou și găsiți materiale diferite care vă aduc idei nebunești. Alegeți 
unul și veniți cu un cadou.

Agrafă de hârtie                    Post-it                     Creion               Bandă adezivă

8.2 Realizarea rapidă a prototipurilor 

            Exercițiul   23. 
             Prototipul Website 

Căutați site-ul pe care îl vizitați destul de des sau zilnic în scopuri diferite. Analizați aspectele 
și posibilitățile de îmbunătățire sau idei pentru un nou conținut / serviciu. După ce terminați 
analiza, începeți să realizați prototipul noii pagini web, care este modernizată pentru ideile și 
îmbunătățirile dvs. Nu complicați prea mult. Acest lucru se face cu ajutorul hârtiei și a creionului. 
Consultați exemplul de mai jos. 

Aveți 5 minute pentru analiză și 5 minute pentru prototipuri.

Dacă doriți, puteți crea și un web site prototip online (https://wordpress.com/).

GÂNDEȘTE PRIN 
EXERCIȚIU & 
TESTEAZĂ 

CONCEPTUL  
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Unele sfaturi pentru sesiunea de prototipuri:

• Începeți construirea.  Chiar dacă nu sunteți sigur de ce faceți, actul de strângere 
a unor materiale (hârtie, bandă și obiecte găsite reprezintă o modalitate bună de a 
începe!) Va fi de ajuns pentru a vă stârni.

• Concentrați-vă pe poveste  - estetica nu este importantă
• Mărimea nu este importantă - conceptul unei case noi nu construiește o casă, ci 

arăta un model (de exemplu, folosirea cărămizilor de LEGO în locul celor reale ...).
• Nu mai pierdeți timpul cu detalii 
• Nu petreceți prea mult pe un prototip. Deplasați-vă, înainte să vă atașați 

emoțional, la un alt prototip.
• Nu vă îndrăgostiți de ideea dvs.  evitați atașamentul emoțional
• Nu luați o decizie finală cu privire la produs / serviciu înainte ca prototipul să fie 

completat.
• Evitați gândirea distructivă  de exemplu „e imposibil, nu e pentru noi...”
• Construiți având utilizatorul în minte Ce sperați să testați cu utilizatorul? La ce 

fel de comportament vă așteptați? Răspunsul la aceste întrebări vă vor ajuta să 
concentrați prototipul și să primiți feedback semnificativ în faza de testare.

• Identificați puncte importante / variabile importante Identificați ce se testează 
cu fiecare prototip. Un prototip trebuie să răspundă la o anumită întrebare atunci 
când este testat. 
 

Prototipul poate fi:

          Model de hârtie                                                    Software
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           Modele Digitale 3D                                             Cărțulie pe post-it – Scenarii

           Simulare                                                                   Scheme, tabele

           Machetă                                                                   Animație

           Modele mecanice                                               Desene, schițe
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8.4 Material suplimentar 

Cărți:
• Brown, T., & Katz, B. (2009). Change by design: how design thinking transforms organi-

zations and inspires innovation (1st ed.). New York, USA: HarperBusiness. 
• Kelley, T., & Littman, J. (2001). The art of innovation. London: HarperCollinsBusiness. 

Video:
•  http://www.youtube.com/watch?v=VTyvnLQUP1c&feature=related)

Pagini web:
•  https://popapp.in/
•  http://www.creativebloq.com/ux/how-prototype-websites-paper-31514246
•  https://en.wikipedia.org/wiki/Prototype
•  http://dschool.stanford.edu/

8.3 Tema de acasă

Gândiți-vă la Café magazinul sau barul pe care doriți să-l vizitați cel mai mult. Sau gândiți-vă la 
restaurantul vegetarian, unde puteți lua la prânz cutii cu salate la pachet / sau pentru a mânca 
în altă parte. În timp ce vă imaginați locul, puteți să veniți cu idei pentru serviciile sau jocurile 
interactive, care pot fi oferite înainte de a veni la locul respectiv sau chiar când sunteți acolo 
sau mai târziu când părăsiți locul? Utilizați șablonul gol de mai jos și arătați-ne creativitatea / 
povestea dvs.!

Verifică:  https://popapp.in/

Sfaturi pentru prezentare: arătați-ne prototipul dvs. prin imagini diferite - în cazul în care o 
imagine este o suprafață vizibilă a unei pagini mobile
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Lecția 9: Storytelling

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Înțelege punctele de contact
• Aplica storytelling ideii lor de afaceri 

De ce:
• Pentru a implementa eficient idea lor de afaceri 

Faza de implementare într-un proiect antreprenorial 
 

„Nu este vorba despre idei. Este vorba de a face ideile să se întâmple.”    
Scott Belsky, co-fondatorul companiei Behance.

Dacă faza de inițiere înseamnă începutul proiectului, în cazul în care ideea pentru proiect este 
explorată și elaborată, faza de implementare este momentul în care proiectul ia forma finală. În 
această fază, proiectul devine vizibil pentru cei din afară, cărora li se pare că proiectul tocmai 
a început. Faza de implementare este faza de „a face” și este important să menținem impulsul.

Figura 24. Procesul antreprenorial

Analiza și găsirea problemei

Interpretare

Generarea 
ideilor

Realizarea 
prototipurilor

Creați o experiență pentru 
consumator care merită!    

Thomas Lockwood, 2010

Implementarea
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TOUCHPOINT 10!

TOUCHPOINT 11

TOUCHPOINT 12

TOUCHPOINT 5

TOUCHPOINT 9

TOUCHPOINT 2

TOUCHPOINT 3

TOUCHPOINT 7

TOUCHPOINT 5

TOUCHPOINT 6

TOUCHPOINT 1

TOUCHPOINT 8
TOUCHPOINT 4

               MAGAZIN                              BUTTON                 iSTORE

Figura25. Exemplul punctelor de atingere Apple 

Un punct de contact (contactul cu clienții, Momentul Adevărului) descrie interfața unui 
produs, serviciu sau marcă cu clienții / utilizatorii, cei care nu sunt clienți, angajații și alte 
părți interesate, înainte, în timpul și după o tranzacție. Acest lucru poate fi aplicat atât în 
mediile B(usiness)2B(usiness), cât și în mediile B2C(ustomer).                                                                                                 

Wikipedia, 2015

Punctele de contact sunt punctele de atingere ale brand-urilor cu clienții, de la început până 
la sfârșit. De exemplu, clienții pot găsi afacerea dvs. online sau într-un anunț, pot vedea 
ratinguri și recenzii, pot vizita site-ul dvs., pot cumpăra din magazinul dvs. de vânzare cu 
amănuntul sau pot contacta serviciul dvs. pentru clienți. Pare o listă lungă, dar acestea sunt 
doar câteva dintre punctele dvs. de contact!                       

            www.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints, 2015

Punctele de contact și satisfacția clienților
Fiecare afacere dorește să îmbunătățească satisfacția clienților, de aceea este important să 
aveți în minte utilizatorul dvs. la fiecare punct de contact. S-ar putea să oferiți întotdeauna 
un produs minunat, la timp, cu un zâmbet, dar un punct de atingere necontrolat, cum ar fi 
publicitatea fără o țintă, greșelile de facturare sau un web site greoi poate speria utilizatorul. Din 
fericire, majoritatea acestor puncte de contact sunt sub controlul dumneavoastră. Tot ceea ce 
trebuie să faceți este să le identificați – pe toate - și să începeți să obțineți feedback.
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Construirea brand-lui și storytelling

Storytelling-ul este una dintre cele mai puternice metode de a aduce viață în brandul dvs. și este, 
adesea, numită una dintre principalele componente ale unei abordări de marketing de conținut. 
Oferind produselor și serviciilor dvs. o identitate prin capturarea și împărtășirea poveștilor pe 
care le reprezintă într-adevăr, puteți să luați publicul țintă într-o călătorie pe care își doresc 
să o experimenteze. Pentru ca și consumatorii să creeze o legătură personală cu marca dvs., 
povestirile companiei trebuie să fie autentice, creative și care inspiră.

Marketingul emoțional este o strategie de marketing progresivă care are potențialul de a 
aduce venituri și de a crește retenția clienților. Modul în care o persoană se simte în legătură 
cu marca dvs. determină, în general, dacă cumpără produsul sau nu. O marcă este o chestiune 
de percepție. Când spuneți o poveste care întruchipează provocările umane, creați o experiență 
care rezonează cu clienții dvs.
Atunci când realizați povestea mărcii dvs., trebuie să fiți specific legat de ceea ce le cereți 
cititorilor să facă și să ilustrați de ce este important pentru viața lor. Descrieți pașii efectivi 
care trebuie făcuți și arătați cititorilor cum pot recunoaște recompensa. Vânzarea trebuie să fie 
creativă, dar subtilă și deseori indirectă. Storytelling-ul nu inventează o poveste. De fapt, motivul 
pentru care există afacerea dvs., de ce ați dezvoltat produse și servicii și de ce faceți ceea ce 
faceți este plină de povești. Vreți să îndepliniți nevoi și modul prin care ați dezvoltat soluții 
pentru a face acest lucru sunt povestirile. Este posibil chiar să transformați un kit de soluții 
pentru vânzările interne într-o carte narativă, spunând povești la care oamenii se pot raporta.

Storytelling-ul poate fi o abordare într-un proiect specific, dar și o modalitate de a scrie și de a 
crea conținut, prin legarea povestirilor personale și a celor existente cu povestea brandului. Unii 
oameni spun că tot conținutul bun îl reprezintă povestirea. E un mit. Uneori conținutul trebuie 
doar să fie pur informativ. Povestirea bună nu este chiar despre dvs., brandurile dvs. și soluțiile 
/ produsele dvs. Este vorba despre emoții, nevoi și imagini scrise și nescrise asociate cu aceste 
emoții și nevoi, în relație cu ceea ce evocă marca dumneavoastră.

Punct de vânzare unic 

Un punct unic de vânzare - PUV -  (de asemenea, propunere unică de vânzare) este un factor care 
diferențiază un produs / serviciu de concurenții săi, cum ar fi cel mai mic cost, cea mai înaltă calitate 
sau primul produs vreodată de acest gen. Un PUV ar putea fi considerat ca fiind „ceea ce aveți și 
pe care concurenții nu îl au.” Fiecare publicitate trebuie să facă o propunere pentru utilizator – nu 
doar cuvinte, produse sau publicitatea din vitrine. Fiecare publicitate trebuie să spună fiecărui cititor 
o poveste despre avantajul lui. Propunerea trebuie să fie una pe care competiția nu o poate oferi 
sau nu o oferă. Trebuie să fie unică- fie prin marcă, fie printr-o revendicare pe care restul zonei 
respective de publicitate nu o face.

Motive pentru a spune povestea:
• Storytelling construiește credibilitate 
• Storytelling declanșează emoții puternice și ajută echipele să se unească 
• Povestirile oferă permisiunea de a explora subiecte controversate sau inconfortabile 
• Storytelling creează eroi 
• Povestirile îi invită pe utilizatori să se alăture noului stil de viață 

Echipa antreprenorială ar trebui să continue să colecteze și să spună povestiri pe de o parte și să adune 
feedback de la utilizatori pe de altă parte. Povestirile colectate de la oameni vor ajuta echipa să creeze 
o bază pentru a urmări modul în care soluțiile afectează viața persoanelor. Colectarea feedback-ului 
continuu va ajuta echipa să repete ideile, pentru a le face mai eficiente, mai adecvate și mai rentabile.
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9.1 Icebreaker

             Exercițiul   24. 
             Inventează o poveste.

Povestirea vizuală este cazul clasic al spectacolului și exprimă conținutul tematic în școala el-
ementară. Copiii învață într-un ritm mai rapid când văd și simt obiectul, mai degrabă decât să 
învețe despre el în cărți. În mod similar, noi, ca adulți, percepem o imagine vizuală a unei povești 
mult mai bine prin videoclipuri și imagini pe mediile digitale. Și prin mijloacele digitale, aici mă 
refer în mod special la mediile sociale care utilizează pe scară largă imaginile pentru a trans-
mite un mesaj.

Acum, finalizați povestea adăugând cuvintele dvs. la următoarea propoziție:

Când eram tânăr, îmi amintesc că... sau
Richard are 17 ani și îi place să ...

9.2  Storytelling

             Exercițiul  25. 
             Storytelling.

Imaginați-vă, inventați sau creați o poveste pentru produsul (scaunul design) din imagine. 

Exemplu: Paletul european este un palet cu specificații de la Asociația Europeană a Paleților 
(EPAL) și este fabricat din lemn. Fiecare palet are o istorie de călătorie în jurul lumii ... de aceea 
... folosim informații despre ultima călătorie ...
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9.3 Tema de acasă

Alegeți un produs din imagine și încercați să-l utilizați ca punct de contact în povestea unei 
campanii de publicitate a unui nou magazin de pantofi în centrul orașului (imaginați-vă, uitați-vă 
la exemplele de mai jos). Pregătiți un clip video scurt (maxim 2 minute), spunând povestea din 
jurul acestui scaun special și a acestei experiențe deosebite cu magazinul.

sau 

Magazin:

sau 

9.4  Material suplimentar

Cărți:
• Lockwood, T. (2009). Design thinking: integrating innovation, customer experience and 

brand value. New York, USA: Allworth Press; Design Management Institute. 
• Kelley, T., & Littman, J. (2005). The ten faces of innovation: IDEO’s strategies for beating 

the devil’s advocate & driving creativity throughout your organization. New York: 
Currency/Doubleday. 

Video:
•  http://www.referralcandy.com/blog/storytelling-in-marketing-11-examples/
•   http://blog.linkbird.com/en/content-marketing/4-top-storytelling-examples-inspire- 

optimize-content-marketing/

Pagini web:
•  https://www.surveymonkey.com/mp/identify-customer-touchpoints/
•  http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing-strategy/branding/ten- 

ways-to-build-a-brand-for-your-small-business
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Lecția 10: Modelul de afaceri și planificarea afacerii

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Deosebi modelarea afacerilor și planificarea afacerilor
• Aplica Modelul Business Canvas

De ce?
• Pentru a dezvolta sistematic propria lor idee de afaceri

Odată ce înțelegeți modelele de afaceri, puteți să începeți realizarea de prototipuri ale 
modelelor de afaceri la fel cum realizați prototipurile produsele dvs. 

Alexander Osterwalder, 2009

10.1 Subiect: diferența dintre modelarea și planificarea afacerii 

Definiții ale modelului de afaceri:

Business Model Canvas este un instrument de management strategic și antreprenorial. Acesta vă 
permite să descrieți, să proiectați, să provocați, să  inventați și să  pivotați modelul propriu de afaceri.

Business Model Generation, 2011

Un model de afaceri este „o reprezentare abstractă a unei organizații, fie ea conceptuală, 
textuală și / sau grafică, a tuturor aranjamentelor arhitecturale, cooperaționale și financiare 
interconectate, proiectate și dezvoltate de o organizație în prezent și în viitor, precum și toate 
produsele și / sau serviciile de bază pe care organizația le oferă sau le va oferi pe baza acestor 
aranjamente necesare pentru a-și atinge scopurile și obiectivele strategice.”

Wikipedia, 2015

Conceptele sau dimensiunile principale ale modelului de afaceri sunt propunerea de valoare, 
arhitectura valorii, finanțarea valorii și rețeaua de valori articulate ale modelelor de afaceri.

Al-Debei si Avison 2008

Un model de afaceri descrie rațiunea modului în care o organizație creează, oferă și captează 
valoare în contexte economice, sociale, culturale sau de altă natură. Procesul de construcție a 
modelului de afaceri face parte din strategia de afaceri.

Investopedia 2015

Planul pus în aplicare de o companie pentru a genera venituri și a face profit din operațiuni. 
Modelul include componentele și funcțiile afacerii, precum și veniturile pe care le generează și 
cheltuielile pe care le implică.

Pagini web diferite, citate în cartea Marginality, Von Braun & Gatzwailer, 2014.

Oamenii obișnuiți ar putea spune că modelul de afaceri este un cuvânt „special” și nu ar fi atât de 
greșit, deoarece un model de afaceri este o scuză comună atunci când afacerea nu funcționează 
sau o companie intră în faliment.



63

Există câteva exemple foarte ilustrative:
• „Modelul de afaceri al unui restaurant este de a face bani prin gătit și servirea de alimente 

pentru clienții înfometați.”
• „Modelul de afaceri al unui site web ar putea să nu fie atât de clar, deoarece există multe 

modalități prin care aceste tipuri de companii pot genera venituri - unii fac bani (sau cel 
puțin încearcă) prin oferirea de servicii gratuite și apoi să vândă publicitate altor companii, 
în timp ce altele ar putea vinde un produs sau serviciu direct clienților online.”

 Veniți cu propria definiție:

Definiții ale planului de afaceri:

Un document scris care descrie în detaliu modul în care noile afaceri își vor atinge obiectivele. Un 
plan de afaceri va expune un plan scris din punct de vedere comercial, financiar și operațional. 
Uneori este pregătit un plan de afaceri pentru o afacere stabilită care se mișcă într-o nouă 

direcție.                                                                                                                            Investopedia, 2015

Un document scris care descrie natura afacerii, strategia de vânzări și marketing și contextul 
financiar și care conține un cont de profit și pierdere previzionat.

Entrepreneur.com, 2015

Un plan de afaceri este o declarație formală a obiectivelor de afaceri, motivele pentru care 
acestea pot fi atinse și planurile de atingere ale acestora. De asemenea, poate conține informații 
de fond despre organizația sau echipa care încearcă să atingă aceste obiective. Planurile de 
afaceri pot viza modificările în percepție și branding de către client, contribuabil sau o comunitate 
mai mare. Atunci când afacerea existentă presupune o schimbare majoră sau când planificați o 
nouă afacere, este necesar un plan de afaceri de 3 până la 5 ani, deoarece investitorii vor vrea 
să vadă recuperarea investiției lor anuală în acest interval de timp.                                                                      

Wikipedia, 2015

Un set de documente pregătite de conducerea unei firme pentru a rezuma obiectivele sale 
operaționale și financiare pentru viitorul apropiat (de obicei, unul până la trei ani) și pentru a 
arăta cum vor fi realizate acestea. Servește ca un plan pentru a ghida politicile și strategiile firmei 
și este modificat în mod continuu, pe măsură ce se schimbă condițiile și apar noi oportunități și / 
sau amenințări. Când este pregătit pentru publicul extern (creditori, potențiali investitori), acesta 
detaliază performanța trecută, prezentă și prognozată a firmei. De obicei, conține, și bilanțul 
pro-forma, situația veniturilor și situația fluxurilor de trezorerie, pentru a ilustra modul în care 
finanțarea căutată va afecta poziția financiară a firmei.

businessdictionary.com, 2015
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           Veniți cu propria definiție:

           Care este diferența dintre planul de afaceri și modelul de afaceri?

10.2 Icebreaker

Ce vezi în imagine? Încercați să definiți toate cele 9 imagini și să le dați un nume!

Figura 12. Business model canvas
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           Veniți cu ideile dvs. și notați-vă acestea:

Ce vedeți în imagine? Încercați să definiți câteva dintre imagini...

           Notați-vă ideile:
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10.3  Business Model Canvas

Există o mare schimbare prin atenția centrată pe utilizator, mai degrabă decât cea pe organizație. 
Aceasta este consecința puterii rețelelor sociale care au permis oamenilor să devină mai 
puternici decât companiile din întreaga lume. În tabel sunt prezentate întrebări elementare pe 
care le răspund cu plăcere oamenii antreprenoriali.

Modelul de afaceri este reprezentat de 9 elementele-blocuri , care poate fi descris ca un șablon 
de lean start-up pentru dezvoltarea de noi modele de afaceri sau de documentare a unor modele 
existente. Este o diagramă vizuală cu elemente care descriu propunerea de valoare a firmei 
sau a produsului/serviciului, infrastructura, clienții și finanțarea. Ea ajută viitorii întreprinzători 
și întreprinzătorii consacrați, reali, în alinierea activităților lor prin ilustrarea eventualelor 
compromisuri.

Figura 14. Business model canvas

Fiecare element poate fi descris ușor prin răspunsul la următoarele întrebări. În practică, acest 
lucru înseamnă că, în timp ce răspundeți la toate întrebările, puteți să prezentați cu ușurință 
modelul dvs. de afacere pentru o firmă deja existentă sau viitoare. Vă rugăm să încercați să 
răspundeți la toate întrebările atunci când vă gândiți la modelul dvs. de afaceri.

Concentrarea pe organizație
• CE PUTEM SĂ LE VINDEM 

CLIENȚILOR?

• CUM PUTEM SĂ ȚINTIM MAI BINE 

SPRE CLIENȚI?

• CE FEL DE RELAȚIE STABILIM CU 

CLIENȚII NOȘTRI? 

• UNDE ȘI CUM SĂ CÂȘTIGĂM BANI?

• CE TEHNOLOGIE SĂ FOLOSIM?

• CARE SUNT NEVOILE REALE ALE 

CLIENȚILOR ȘI CUM PUTEM SĂ ÎI 

AJUTĂM? 

• CUM VOR CLIENȚII SĂ FIE ABORDAȚI?

• CE FEL DE RELAȚIE SE AȘTEAPTĂ 

CLIENȚII SĂ STABILIM CU EI? 

• CARE ESTE VALOAREA PENTRU CARE 

SUNT DISPUȘI CLIENȚII SĂ PLĂTEASCĂ?

• TEHNOLOGIA DEJA EXISTĂ ȘI ESTE 

ACCESIBILĂ TUTUROR– CUM PUTEM SĂ O 

FOLOSIM?

Segmente de clienți

Activități cheie Propunerea de Valoare

Relațiile cu clienții

Clienți

Canale

Parteneri cheie

Costuri Resurse cheie Venituri
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Cine sunt clienții dvs.? 
• Cum sunt ei integrați în restul modelului dvs. de afaceri? 
• Cât de costisitori sunt?
• Ce activitate faceți pentru clienți? Ce nevoie le satisfaceți?
• Piața de masă, piața de nișă, segmentată, diversificată ...

Ce propunere de valoare oferim: 
• Ce valoare putem livra pentru client (i)?
• Pe care dintre problemele clienților noștri îi putem ajuta să le rezolve?
• Ce pachete de produse și servicii oferim noi fiecărui segment de client?
• Pe care dintre nevoile clientului le satisfacem?

Figura14. Experiența de utilizare în ierarhia nevoilor. Design de interacțiune seducatoare (Andersen 2011)

Care sunt canalele noastre de distribuție:
• Prin ce canalele vor segmentele noastre de clienți sa fie abordați?
• Cum ajungem acum la ei?
• Cum îi integrează canalele noastre? 

Cum ne planificăm / gestionăm / construim relațiile cu clienții: 
• Ce tip de relație se așteaptă fiecare segment de clienți să stabilim și să menținem cu ei? 
• Pe care dintre ele le vom stabili?

Semnificativ
- are o semnificație personală

Plăcut 
 - experiență de neuitat

Convenabil 
-  ușor de utilizat, lucrează cum crezi

Utilizabil 
    poate fi utilizat fără dificultate

Fiabil 
- disponibil și exact

Funcțional (folositor) 
-  lucrează după program
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Care sunt resursele noastre cheie:
• Care sunt resursele noastre cheie pentru a sprijini activitățile noastre?
• Sunt ușor de copiat? 

Care sunt activitățile noastre cheie:
• De ce activități cheie au nevoie valorile noastre propuse?
• Canalele noastre de distribuție?
• Relații cu clienții?
• Fluxuri de venituri?

Care sunt partenerii (parteneriatele) noștri(noastre) cheie:
• Care sunt partenerii noștri cheie?
• Care sunt furnizorii noștri cheie? 
• Care sunt resursele cheie pe care le cerem de la parteneri? 
• Ce activități cheie fac partenerii noștri mai bine și mai ieftin decât noi?  

Ce costuri avem? (structura costului): 
• Care sunt costurile cele mai importante și inerente modelului nostru de afaceri?
• Care resursă cheie este cea mai scumpă?
• Cere Activități cheie sunt cele mai scumpe?

Care sunt veniturile noastre (fluxuri de venituri):
• Pentru ce valoare sunt clienții noștri dispuși să plătească?
• Pentru ce plătesc în prezent?
• Cum plătesc ei în prezent?
• Modul în care ei ar prefera să plătească?
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10.4  Tema de acasă

        Scrieți într-o propoziție care este modelul de afaceri Google Corporation?

Definiți modelul de afaceri Google Corporation folosind modelul Canvas 

Parteneri cheie Resurse cheie Propunerea de 
valoare

Relațiile cu Clienții Segmente de 
clienți

Activități cheie Canale

Structura costului Fluxuri de venituri
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10.5  Comparație prin asocieri:

10.6  Material suplimentar

Video:
• Osterwalder explicând Business Model Canvas 

 https://m.youtube.com/watch?v=RzkdJiax6Tw

Citiți mai mult:
•  http://www.businessdictionary.com/definition/business-plan.html#ixzz3e3pP8CMS

brainstorm

regândește

realizează

gândește

construiește

privește

Modelul de 

afaceri

analizează

schimbă

planifică

calculează

scrie

citește

Planul de 

afaceri
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Lecția 11: Costuri și fluxuri de venituri

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Distinge între tipuri diferite de costuri
• Înțelege fluxurile de venituri

De ce?
• Pentru a învăța cum să facă modele de afaceri sustenabile

În producție, cercetare, comerț cu amănuntul și contabilitate, un cost este suma de bani care a fost 
folosită pentru a produce ceva și, prin urmare, nu mai este disponibilă pentru utilizare.

Diferite tipuri: 

1. Costuri de producție vs. Costuri non-producție 
Costurile de producție sunt acele costuri care sunt implicate direct în fabricarea produselor / 
serviciilor. Exemple de costuri de producție includ costurile materiilor prime și taxele aferente 
angajaților. Costul de producție este de obicei împărțit în: costul materialului, costul forței de 
muncă, costul de producție. Costurile non-producție sunt acele costuri care nu sunt suportate 
direct în procesul de fabricare a produselor / serviciilor. Exemple de astfel de costuri sunt 
salariul personalului de vânzări și cheltuielile de marketing. În general, costurile non-producție 
sunt clasificate în costurile de vânzare și distribuție, costurile administrative.

2. Costuri directe vs. Costuri indirecte
Un cost direct este costul materialului, de muncă, de cheltuieli sau de distribuție asociat cu 
producerea unui produs. Acesta poate fi urmărit cu precizie și ușor la un produs, un departament 
sau un proiect. De exemplu, să presupunem că un lucrător petrece opt ore construind o mașină 
pentru o companie de producție de mașini. Costurile directe asociate cu mașina sunt salariile 
plătite lucrătorului și piesele utilizate pentru construirea mașinii. Pe de altă parte, costul indirect 
reprezintă o cheltuială fără legătură cu producerea unui bun sau a unui serviciu. Un cost indirect 
nu poate fi urmărit cu ușurință la un produs, un departament, o activitate sau un proiect. De 
exemplu, o companie de semiconductori închiriază spații de birouri într-o clădire și produce 
microcipuri. Salariile plătite lucrătorilor și materialele utilizate pentru producerea microcipurilor 
sunt costuri directe. Cu toate acestea, energia electrică utilizată pentru alimentarea întregii 
clădiri este considerată un cost indirect, deoarece apare pe o singură factură și este dificil de 
urmărit doar pe compania de semiconductori.

Lucrurile mele preferate în viață nu costă niciun ban. E 
clar că cea mai prețioasă resursă pe care o avem cu toții 
este timpul. Așa stând lucrurile, eu plătesc un preț prin 

faptul că nu am o mare parte din viața personală.  
Steve Jobs, 1985



72

Costuri Variable vs. Costuri Fixe
Costul fix nu variază în funcție de numărul de bunuri sau servicii pe care le produce o companie. 
De exemplu, să presupunem că o companie închiriază o mașină pentru producție timp de doi 
ani. Compania trebuie să plătească 2 000 de dolari pe lună pentru a acoperi costul contractului 
de închiriere. Plata de leasing pe care o plătește compania pe lună este considerată un cost 
fix. Contrar unui cost fix, costul variabil fluctuează odată ce volumul producției crește. Acest 
tip de cost variază în funcție de numărul de produse pe care le produce o companie. Un cost 
variabil crește odată cu creșterea volumului producției și scade pe măsură ce volumul producției 
scade. De exemplu, un producător de jucării trebuie să-și împacheteze jucăriile înainte de a 
expedia produsele către magazine. Acesta este considerat un tip de cost variabil deoarece, dacă 
producătorul produce mai multe jucării, costurile de ambalare cresc. Cu toate acestea, dacă 
nivelul producției producătorului de jucării scade, costul variabil asociat ambalajului scade.

Venitul

Venitul este suma de bani care este adusă într-o companie prin activitățile sale comerciale. În cazul 
guvernului, veniturile sunt banii primiți din impozite, taxe, amenzi, subvenții interguvernamentale 
sau transferuri, vânzări de valori mobiliare, drepturile asupra exploatărilor miniere și drepturile 
asupra resurselor, precum și orice vânzări efectuate.

Un flux de venituri este o formă de venit. Fluxurile de venituri se referă în mod 
specific la metodele individuale prin care banii intră într-o companie.

Investopedia, 2015

Clasificarea clasică a veniturilor este: Venituri din exploatare și Venituri din alte activități. 
Veniturile din exploatare reprezintă orice venit provenit din activitatea principală a companiei, 
cum ar fi vânzarea sau servirea produselor sale. Drepturile de autor, banii primiți din drepturile 
de acordare a licențelor pe care le acordă compania sunt, de asemenea, considerate ca fiind 
parte a veniturilor din exploatare. Veniturile care nu sunt operaționale sunt venituri care nu 
provin din activitatea principală a întreprinderii, ci din surse secundare de venit.                                                                                    
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Figura27. Un exemplu de venit total al companiei după tip / nume

Știți care este principalul tip de venit de la Google? 

Figura28. Veniturile Google se bazează pe marketing… 97% in 2011.
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* Când discutați despre costuri și venituri, puteți explica elevilor și metodele de determinare a 
prețurilor. Citiți mai multe despre aceasta aici: 
http://www.businessmanagementideas.com/pricing/price-determination-6-factors-affecting-
price-determination-of-product/2267
http://www.yourarticlelibrary.com/marketing/pricing/price-determination-cost-competition-
and-demand-based/49117

11.1 Icebreaker

             Exercițiul  26
             Calculația

Încercați să calculați care sunt costurile 
totale de transport (de grup) de a veni la 
școală / birou / întâlnire? După ce obțineți 
suma finală, aflați apoi cine are cel mai 
mare și cel mai mic cost. Efectuați un plan 
conform căruia costul total de transport 
pentru următoarea întâlnire va fi mai mic 
decât cel din lecția de astăzi ...

* Elevii pot face acest exercițiu și pentru propria lor idee de afaceri în locul exemplului de mai sus. 

11.2  Planificarea costurilor și a veniturilor

             Exercițiul  27. 
             Costurile și veniturile pentru o companie pe care o știți.

Planificați costurile și veniturile pentru o companie cu profit mare precum Apple și ONG-uri 
precum Greenpeace. Utilizați șablonul de mai jos: 

* Elevii pot face acest exercițiu și pentru propria lor idee de afaceri în locul exemplului de mai sus. 

Care este costul?  Cum l-ați numi?  Care sunt veniturile? Tipul?

Tipul?

Structura costului Fluxuri de venituri
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11.3  Tema de acasă

fiverr.com challenge
Veniți cu o idee de a vinde orice tip de serviciu sau produs pentru 5 $. Platforma web fiverr.com 
a publicat zeci de mii de oferte, care sunt văzute zilnic de peste un milion de utilizatori. Sarcina 
este de a publica o reclamă pentru un anumit serviciu / produs pe care îl inventați. Fiți creativi 
pe cât posibil și în timp ce vă logați, încărcați oferta dvs. Provocarea este deschisă pentru o 
săptămână, iar câștigătorul va fi o persoană cu venituri maxime, dacă nimeni nu vinde nimic, 
verificăm numărul de vizionări. Câștigătorul va fi persoana cu numărul maxim de vizionări.

Sfaturi: 
• utilizați conturi de social media pentru a răspândi cuvântul despre postarea dvs. pe fiverr.com
• anunțul trebuie să fie cât mai unic posibil (o ofertă interesantă, copywriting bun, atractiv, 

poate puteți face o scurtă prezentare video).
• Verificați o pagina web interesantă cu sfaturi suplimentare, cum ar fi  http://money.

usnews.com/money/personal-finance/articles/2013/08/07/the-secret-to-making-money-
on-fiverr. 

11.4  Lecturi suplimentare

Cărți:
• Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Clark, T. (2010). Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, USA: Wiley.

Video:

•   https://www.youtube.com/watch?v=bgp_AAxUJpQ

•   https://www.youtube.com/watch?v=tRaEOYvmBmA 

Pagini web:

•    http://www.investopedia.com/ask/answers/041415/what-are-different-types-costs-cost 
     accounting.asp

•   http://www.investopedia.com/ask/answers/010915/what-types-revenue-are-taxable.asp
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Lecția 12: Echipa = Oamenii = Fac o „Companie”
  

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Înțelege rolul echipei în lumea afacerilor
• Distinge între diferite tipuri de roluri în echipă 

De ce? 
• Pentru a construi o echipă start-up de succes 

12.1 Icebreaker

             Exercițiul   28. 
              Provocarea bezelelor

În optsprezece minute, echipele trebuie să construiască cea mai înaltă structură liberă din cele 
20 de bastoane de spaghete, 1 m de bandă, 1 m de sfoară și o bezea. Bezeaua trebuie să fie 
partea de sus.

        Întrebări pentru discuții:
• Cum v-ați simțit în timpul exercițiului?
• Cum ați găsit ideile?
• Care a fost rolul fiecărui membru al echipei în acest exercițiu?
• Ce ați învățat din exercițiu?
• Ce ați schimba în abordarea dvs., dacă va trebui să repetați acest exercițiu? 

Mai multe despre provocare: http://marshmallowchallenge.com 

             Exercițiul   29. 
             Grup și echipă

Care este diferența dintre grup și echipă?

GRUP:
ECHIPĂ:
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Care propoziție este adevărată?
• Toate grupurile sunt echipe.
• Toate echipele sunt grupuri.

Figura29. ECHIPĂ= ÎMPREUNĂ FIECARE CÂȘTIGĂ MAI MULT

Pentru a reuși, fiecare echipă de start-up trebuie să exceleze în 3 aspecte ale afacerii: produs, 
marketing și finanțe. Cu toate acestea, individul nu poate excela în toate cele trei domenii. Prin 
urmare, echipa are o probabilitate mai mare de a reuși. Nu este o coincidență faptul că start-
up-urile finanțate de o echipă au, de obicei, succes mai mare decât start-up-urile finanțate de 
persoane fizice.

Figura30. Produs, marketing, finanțe – aspecte esențiale ale unui start-up.

             Exercițiul   30. 
             Echipele Start-up 

Ce companii finanțate de echipe știți? Ce companii finanțate de persoane fizice știți? 

PRODUS

FINANȚEMARKETING

Companii finanțate de echipe                         Companii finanțate de 
                                                                                            persoane fizice
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12.2  Roluri în echipă 

Rolul în echipă este o „tendință de a se comporta, de a contribui și de a se interconecta cu 
ceilalți într-un anumit mod” (Belbin). Belbin a identificat 9 roluri de echipă. O echipă este efi-
cientă dacă membrii echipei acoperă toate rolurile.

             Exercițiul   31. 
              Rolurile în echipă ale lui Belbin 

Utilizați figura de mai jos și discutați care sunt rolurile dvs. naturale atunci când lucrați în echipă. 
În ce roluri nu vă potriviți? Este mai ușor să cooperați cu persoane similare sau diferite?

Rolul în echipă Contribuția Puncte slabe admisibile

Fabrica
Creativ, original, plin de imaginație. 
Generează idei și rezolvă 
problemele dificile.

Ignoră lucrurile incidentale. Prea 
preocupat să comunice eficient.

Investigatorul de resurse
Prietenos, entuziast, comunicativ. 
Explorează oportunitățile și 
dezvoltă contacte.

Prea optimist. Îți pierde interesul 
când a trecut entuziasmul.

Coordonatorul Matur, încrezător, identifică talente. 
Clarifică scopurile. Delegă eficient.

Poate fi văzut ca manipulativ. Se 
supraîncarcă cu muncă.

Formatorul
Provocator, dinamic, înflorește 
sub presiune. Are determinarea și 
curajul de a depăși obstacolele.

Înclinat spre provocare. Ofensează 
sentimentele oamenilor.

Monitorul – Evaluatorul 
Serios, prudent, gânditor critic 
si analitic. Vede toate opțiunile și 
judecă clar.

Îi lipsește determinarea și 
abilitatea de a-i inspira pe ceilalți. 
Poate să fie foarte critic.

Coechipierul Cooperant, subtil și diplomat. 
Ascultă și înlătură conflictele.

Indecis în situații critice. Evită 
confruntarea.

Implementatorul 
Practic, de încredere, eficient. Pune 
în practică ideile și organizează 
munca care trebuie realizată.

Oarecum inflexibil. Reacționează 
lent la noi posibilități.

Finalizatorul 
Minuțios, conștiincios, anxios. 
Caută erorile. Cizelează și 
perfecționează.

E înclinat să își facă prea multe 
griji. Ezită să delege.

Specialistul 

Se concentrează pe un singur 
scop, începe singur, dedicat. Oferă 
cunoștințe și abilități în cantități 
reduse.

Contribuie doar pe o zonă 
restrânsă. Se ocupă mai mult de 
partea tehnică.

Figura31. Rolurile în echipă ale lui Belbin
Sursa: http://www.traininggearasia.com/psychometrics/1936-2/
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*Puteți discuta despre rolurile echipei și faceți chestionarul la începutul formării și împărțiți elevii 
în echipe în funcție de rolurile lor specifice. De asemenea, ei pot forma grupuri pe baza preferinț-
elor și a punctelor forte (de exemplu, echipa poate avea un membru interesat în dezvoltarea de 
idei, unul în domeniul cercetării, unul în domeniul finanțelor, unul în dezvoltarea produselor etc.).

Figura32. Cum să comunici eficient cu oameni diferiți?  Sursa: http://www.belbin.com/media/1489/things-to-do-
and-not-to-do.pdf

Investigatorul 

de resurse
Coechipierul Coordonatorul

Fabrica 
Monitorul – 

Evaluatorul
Specialistul

Formatorul Implementatorul Finalizatorul

lesiți în afara grupului pentru 
a iniția noi contacte. Dezvoltați 
ideile FABRICII. Utilizați 
entuziasmul pentru a construi 
entuziasmul altor persoane. 
Căutați noi piețe.Negociați cu alții.

Promovați o atmosferă de 
echipă bună prin reacția la 
nevoile celorlalți. Sprijiniți 
membrii grupului când e nevoie. 
Sunteți cel care sparge cearta și 
împrăștiați ostilitatea.

Stabiliți un aer de autoritate în 
echipă prin abordarea matură. Îi 
aduceți și pe alții în discuție când 
pot contribui. Mențineți grupul 
unit. Vă perfecționați continuu 
expertiza și abilitățile.

Veniți cu idei și sugestii pentru 
rezolvarea problemelor și găsiți 
soluții. Inventați un nou mod de 
a aborda problemele în cauză. 
Creați o lucrare originală. Priviți 
lucrurile dintr-un unghi diferit.

Oferiți o opinie echilibrată asupra 
tuturor ideilor și opțiunilor. Fiți gata 
să explicați acțiunile pe care le 
preferați și de ce. Opriți gândurile 
rele legat de cursurile de acțiune. 
Nu vă grăbiți asupra deciziilor dvs.

Arătați-vă entuziasmul pentru un 
subiect particular. Cultivați profe-
sionalismul și încurajați membrii 
echipei dvs. să aibă încredere în 
cunoștințele dvs. Perfecționați-vă 
expertiza și abilitățile continuu.

Puneți lucrurile în mișcare. 
Încetați cu automulțumirea și 
lenea. Fiți cinstit, direct și deschis 
cu ceilalți. Fiți sigur că echipa 
își atinge obiectivele. Împingeți 
lucrurile înainte.

Organizați sistemele. Asigurați-vă 
că dvs. și ceilalți urmați procedurile 
stabilite. Aplecați-vă asupra aspectelor 
practice. Încercați și transformați ideile 
în acțiune. Fiți loiali față de organizația 
dvs. și de oamenii din cadrul acesteia.

Încercați să ridicați standardele 
în tot ceea ce faceți. Vă ocupați de 
detalii. Vă utilizați abilitatea în a-i 
ajuta pe ceilalți membri din echipă 
care poate nu sunt așa de abili în 
precizie. Promovează excelența.

Nu dezamăgiți oamenii, neglijând 
să urmăriți aranjamentele. Vorbiți 
prea mult, așa că ceilalți nu au 
timp să respire.

Evitați situațiile care presupun 
presiune. Luați partea celui mai 
dominant pentru a-i face plăcere.

Profitați de efortul comun al 
echipei. Vă supraimpuneți rolul 
în echipă. Neglijați să vă realizați 
partea de muncă.

Evaluați propriile idei. Țineți 
puternic la ideile proprii, când 
colaborarea cu alții ar aduce 
rezultate mai bune.

Să fiți văzut(ă) de către echipă 
ca un cinic(ă). Aveți o reacție 
negativă la tot ce auziți. Atenuați 
abordarea pozitivă a echipei.

Reduceți importanța factorilor din 
afara zonei proprii de competență. 
Deveniți foarte protectori în ceea ce 
privește limitele zonei dvs. de lucru.

Țineți dușmănie, deveniți arogant. 
Vă pierdeți simțul umorului când 
evoluția lucrurilor devine dură.

Împiedicați schimbarea. Fiți 
rezistent la ideile noi ale echipei. 
Să fiți văzuți ca un „băț în baltă”.

Permiteți perfecționismului să se 
transforme într-un comportament 
obsesiv. Împărțiți firul în patru 
legat de probleme banale.
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Lecția 13: Prezentarea ideii de afaceri
  

La sfârșitul acestei lecții, elevii vor:
• Capabili să realizeze un video pentru a-și promova afacerea 
• Crea o prezentare eficientă  

De ce?
• Pentru a-și exersa abilitățile de prezentare 

13.1 Icebreaker

             Exercițiul  32. 
             Prăjitură cu răvaș

Scrieți un mesaj pozitiv pentru colegii dvs. pentru a le da curaj pentru o prezentare eficientă. 
Scrieți un mesaj pe o bucată de hârtie, lipiți hârtia pe o ciocolată pusă într-o cutie. Fiecare elev 
ia o ciocolată cu un mesaj din cutie.

        Întrebări pentru discuții:
• Cum te-ai simțit când ai citit mesajul?
• Care este legătura dintre mesajele pozitive și încrederea noastră în sine? 

13.2  Video

Un scurt videoclip al ideii dvs. de afaceri va face ideea vizibilă și gata de promovare. În realizarea 
videoclipurilor, trebuie să fiți conștienți de faptul că mai puțin este mai mult. Videoclipurile lungi 
nu atrag atenția, așa că să fie scurt, adică maximum 3 minute.

Scopurile videoclipului sunt:
• A atrage potențiali investitori pentru ideea dvs. de afaceri 
• Să promovați ideea clienților dvs.
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Iată câteva sfaturi în crearea videoclipurilor bune: 
• Videoclipul dvs. trebuie să spună în mod clar despre cine sunteți. Oamenii vor avea încredere în dvs. dacă se 

pot raporta la un individ care are o istorie.

• Povestea din spatele proiectului este întotdeauna destul de interesantă. Aspecte legate de cum ați găsit ideea, 

cât de mult a fost finalizată și cât de pasionat(ă) sunteți de campania dvs.

• Pentru a genera fonduri, va trebui să explicați de ce aveți nevoie de ele și cum veți utiliza aceste fonduri în 

timpul proiectului. 

• Videoclipul dvs. ar trebui să se concentreze asupra intereselor publicului.

• Dacă participați la filmare, îmbrăcați-vă decent.

• Prezentați persoanele cu care lucrați.

• Folosiți umorul, dacă puteți, în mod corect.

• Oferiți o demonstrație-prototip pentru o concentrare clară.

• Imaginile de tip thumbnail ale videoclipului ar trebui să fie de natură strategică, să trezească curiozitatea 

spectatorului.

• Nu plasați muzică cu copyright în videoclipul dvs. fără a cere mai întâi permisiunea. 

Sursa:  http://thestartupvideos.com/video-tips/tips-to-create-video-kickstarter-campaign/

13.3  Prezentarea

Fiecare prezentare are 2 elemente: conținutul și livrarea mesajului. Pentru a face o prezentare 
eficientă, trebuie să luați în considerare ambele elemente.

Figura 33. Două elemente ale prezentării

Structura prezentării
Cu toate că prezentarea este scurtă (5 minute maximum), trebuie să oferiți răspunsuri la câteva 
întrebări (Gray, Brown, & Macanufo, 2010):

• Cine este clientul țintă? Nu spuneți tuturor. Aveți o idee clară despre profilul dvs. de 
client.

• Care este nevoia clientului? Spuneți care este problema clientului și ce soluție veți 
oferi cu produsul / serviciul dvs.

• Care este numele produsului? Nu doar numele, ci și întregul brand, inclusiv logoul și 
sloganul, sunt importante.

• Care este categoria de piață? Aceasta este o descriere a ideii, de exemplu, portalul 
angajaților, programul de instruire, comunitatea angajaților.

• Care este beneficiul cheie? Acesta este răspunsul la motivul pentru care clientul ar 
cumpăra produsul dvs.

• Cine sau ce este competiția? Există întotdeauna o competiție. Recunoașteți-o și 
spuneți în ce fel este soluția dvs. mai bună.

• Care este diferențiatorul unic al produsului? Spuneți cu cine sau cu ce compară 
clientul dvs. țintă această idee și ce este unic în legătură cu ideea dvs. 

CONȚINUT: soluția pentru 

o problemă, propunerea de 

valoare, modelul de afaceri ... 

LIVRARE: contact vizual, limbajul corpului, tonul vocii, îmbrăcămintea ...

PREZENTAREA
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Evaluarea prezentării

Tabelul de mai jos poate fi utilizat de către profesori sau elevi  pentru a oferi feedback pentru 
ideea de afaceri.

Categoria Descrierea Puncte

Idea

Ce este? Cum funcționează? 
(descriere clară și bine 
înțeleasă a produsului sau 
serviciului)

1       2       3       4       5

Clienții
Pentru cine este? (piața țintă 
inițială este clar descrisă și 
dimensionată)

1       2       3       4       5

Nevoia 

De ce au nevoie de ea? 
(problema sau posibilitatea de 
potrivire este clar afirmată și 
înțeleasă)

1       2       3       4       5

Modelul de afaceri
Cum faceți bani? (diferitele 
elemente ale modelului de 
afaceri sunt clar înțelese)

1       2       3       4       5

Diferențierea

Ce o face unică și diferită? 
(anumite aspecte unice care 
rezonează cu grupul țintă au 
fost identificate și justificate)

1       2       3       4       5

Oamenii
Echipa are sau a identificat 
abilitățile, contactele și 
experiența necesară

1       2       3       4       5

Întrebarea
Planul de finanțare este 
logic și se identifică o sumă 
specifică de finanțare

1       2       3       4       5

Tabel6. Evaluarea prezentării Babson Rocket (Neck și a., 2014)

13.4  Tema pentru acasă

Găsiți și urmăriți cel puțin 3 dintre cele mai bune videoclipuri pentru promovarea ideii de afaceri 
pe Kickstarter  (www.kickstarter.com) si Indiegogo (www.indiegogo.com).

13.5 Material suplimentar

Amy Cuddy: Power poses
•  https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are 
•  https://www.youtube.com/watch?v=zmR2A9TnIso
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Glosar de termeni importanți

1. Active - valoarea a tot ceea ce deține o companie și utilizează pentru a-și desfășura activitatea.

2. Afacere - o organizație care operează cu intenția de a realiza un profit. 

3. Amortizarea - valoarea degradabilă  în timp a unui activ.

4. Business to Business (B2B) –o afacere vinde bunuri sau servicii unei alte întreprinderi. 

5. Business to Consumer (B2C) – o afacere vinde bunuri sau servicii direct către utilizatorul final.

6. Capitalul propriu - bani obținuți de la investitori în schimbul dreptului de proprietate asupra unei 

societăți. 

7. Cheltuieli - banii cheltuiți pe bunuri, echipament sau alte investiții.

8. Concentrarea - măsura în care faceți afaceri cu un anumit client sau partener (a te baza pe unul 

sau pe un mai mulți clienți și parteneri este supraconcentrarea). 

9. Contabilitate - un sistem care oferă informații cantitative despre finanțe. 

10. Contract – un acord formal de a munci în schimbul unei plăți.

11. Cost variabil - cheltuieli care se modifică proporțional cu activitatea unei întreprinderi. 

12. Costul achiziției clientului (CAC) - costul achiziției unui client. Adunați costul de marketing și 

vânzări și împărțiți cu numărul clienților pe care îi achiziționați într-un anumit interval de timp. 

Cheltuiți 200 $ și achiziționați 10 clienți, iar CAC este de 20 $. 

13. Costul fix - o cheltuială unică, care nu variază în funcție de volumul afacerilor.

14. Datorii - împrumuturi de la bănci (sau alte organizații) care trebuie rambursate în timp.

15. Finanțe - gestionarea și alocarea banilor și a altor active.

16. Furnizor - o organizație care furnizează bunuri unei întreprinderi. 

17. Grupuri de interese - O persoană, grup sau organizație care are un interes, preocupare în ceea ce 

privește o organizație / companie și poate afecta sau poate fi afectată de acțiunile, obiectivele și 

politicile companiei. Exemple: creditori, directori, angajați, guvern, proprietari (acționari), furnizori, 

sindicate și comunitatea din care își alocă resursele.

18. Industrie - o categorie de afaceri asemănătoare.

19. Întreprinzător - cineva care organizează, gestionează și își asumă riscul de a începe o nouă 

afacere.

20. Investitor - orice persoană care investește capital așteptându-se la rentabilitate financiară. 

Acesta folosește investițiile pentru a-și crește banii și / sau pentru a furniza un venit într-o 

anumită perioadă de timp. Investitorii efectuează de obicei analize pentru a determina 

oportunitățile de investiții favorabile și, în general, preferă să minimizeze riscul în timp ce 

maximizează randamentele.

21. Management - actul de organizare și desfășurare a unei afaceri pentru realizarea scopurilor și 

obiectivelor. 

22. Marja brută: procentul din totalul veniturilor din vânzări pe care o companie le reține după 

scăderea costului de producere a bunurilor sau a serviciilor sale. Cu cât este mai mare 

procentajul, cu atât mai mult își reține compania din fiecare dolar din vânzări (dacă marjele brute 

ale unei companii sunt de 25% pentru fiecare dolar al veniturilor generate, compania va reține 

0,25 USD înainte de a plăti salariile, chiria etc.).

23. Marja de profit - raportul profitului împărțit la venituri, exprimată ca procent. 

24. Marketing - procesul de promovare, vânzare și distribuire a unui produs sau serviciu.
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25. Obligații - valoarea a ceea ce o afacere datorează altcuiva.

26. Perioada de returnare - perioada de timp necesară pentru recuperarea investiției inițiale a unei 

întreprinderi. 

27. Piața țintă - un grup specific de clienți cărora o companie le propune produsele și serviciile. 

28. Produs – ceva produs sau fabricat pentru a fi vândut; un bun. 

29. Prospect de vânzări - un potențial client. 

30. Rata de reținere a clienților (RRC) - un indicator cheie care indică ce procent dintre clienții dvs. au 

rămas cu dvs. într-o anumită perioadă de timp și pot fi calculați anual, lunar sau săptămânal. Un 

mod adecvat de calcul este: CRR (în %) = ((numărul de clienți la sfârșitul perioadei - numărul de 

clienți noi achiziționați în perioada) / numărul clienților la începutul perioadei) x 100 .

31. Rentabilitatea investiției (ROI) – cât de mulți bani recuperează o afacere dintr-o investiție. 

32. Serviciu – munca realizată pentru o plată, beneficiul fiind al unei terțe persoane.

33. Valoarea de viață a clientului (VVC) - un procent dintre clienți devin clienți repetați. Cu cât aveți 

mai mulți clienți repetați și cu cât aceștia cheltuiesc mai mult, cu atât vă puteți permite un CAC 

mai mare. VVC este adesea dificil de calculat și presupune realizarea unor supoziții, cel puțin în 

faza de pornire. Dar, odată ce ați construit o mică istorie, puteți începe să identificați tendințele în 

menținerea clienților și cele de cheltuire. 

34. Valoarea netă - valoarea totală a unei afaceri.

35. Venit / profit net - venituri minus cheltuieli. 

36. Venituri – totalitatea veniturilor înainte de deducerea cheltuielilor.
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Resurse suplimentare: 
• http://futureofstuffchallenge.org/download/business/breaker-glossary.pdf
• https://www.economist.com/economics-a-to-z/a
• https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wx__T-

hReTMJ:https://hcc.instructure.com/courses/30097/files/878559/
download%3Fwrap%3D1+&cd=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si
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