
Ca sd poti construi o afacere de succes trebuie se
inlelegi ?n primul rand ce este o afacere. Definifia
pentru o afacere este: "o firme comerciale ti
rentabil; care functioneaze fEr5 tine, (adic6 fSrd
proprietar)".

lgi mal repet o datS: "o firmi comercialS fi rentabilS
care funclloneaze fErE tine." Lasi cateva minute sa
?ti intre bine in minte aceaste definilie. Stiu cA aceaste
definilie nu se regdsette in nici un dicfionar de
business gi nicl nu se lnvate la facultate. Dar
gandegte.te putin: De ce sE construieFti un loc de
munca pentru tine, dacA poti se ti construietti o
sursS de venit care sI creascl firE ca tu sE
trebuiasct s5 fii ln preajmS?
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Si ludm exemPlul oamenilor de
afaceri de succes. Au ei o afacere
comercialS ti rentabilS care

functioneazA fAra ei? Categoric'
Proorietarul de la IKEA" dl. lngvar
Kamoard st5 toate ziua la

masazinul din Bucuresti ca sA

inciseze banii sau sE defineascd
strategii de promovare? ln nici un

caz. Si-a construit o afacere care

functioneaz5 fer5 el (fArt
proprietar). Dace acest lucru este
posibil pentru unii de ce nu este
posibil 9i Pentru tine?

EFti prea implicat in afacerea ta?

Poti s5 oui mana Pe telefon acum,
sE suni la firma ta 5i st ii sPui

ansaiatului care iti rSspunde: "Paul,
m5'duc in concediu 6 luni' Nu voi

avea acces la internet ti nu este

semnal la telefon"... 5i se fii sigur ce

atunci cand te lntorci afacerea ta va

merge la fel de bine sau ti mai bine?

Dac5 rispunsul t5u este nu, se gtii

ce faci parte din marea majoritate a

oamenilor de afaceri care au un loc
de munc5 gi nu o afacere.
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Lucreaz6 ta aFacere
gi nu in aFacere

MaJoritatea firmelor din Romania ti
din lume s-au deschis ln felul
urm;tor: un bun ttmplar s-a
sdturat sa lucreze pentru geful lui,
aga c5 s-a gandit si l'i deschidS un
atelier de temp16rie. Darin loc sE Iti
conducl afacerea, petrece 12 ore
pe zi cu clocanul ti cuieleln m6ne,
Lucreazi ln afacere gi nu la afacere.
Tu lucrezi cu clocanul 9i cuiele sau
lucrezi la dezvoltarea afacerii tale?



gasiuI afacerii
Acest concept de "5asiu" sau "platforme" a afacerii iti
va 

-ichimba' 
modui de gAndire legat de afaceri' O

afacere, la fel ca o maginS, este construit5 pe un

sasiu. i5 vedem care este acest Sasiu al afacerii'

,r"pi+'"0 afacerea ta in cinci domenii care lin de

profitabilitate:

O sA explic fiecare aspect in parte,
dar inainte aS vrea sA te intreb: De
ce crezi ca am pus cu alt5 culoare
numdrul de clienli, cifra de afaceri gi
profitul? Pentru ce sunt cele mai
importante intr-o afacere?
Gandegte-te putin la acest aspect.
sunt aceste trei elemente cele pe
care te concentrezi cel mai mult in
afacerea la? Majoritatea
oamenilor de afaceri pe care i-am
cunoscut pun mare accent pe
strategii care sI le aduc5 mai mulli
clienil, se le creasce cifra de
afaceri pl sI aibE profitul mai mare
la sfertltul anului. AdevSrul e cE
nu putem schimba nici una dintre
acestea trei, dacd nu schimb5m
ceva la factorii care le
influenleaz!, Acestea trei sunt
rezultate, de aceea e semnul de
egal lnaintea lor. Asta inseamnE ca
cele trei cu negru sunt cel mai pufin
importante aspecte din afacerea ta
ti cA ar trebui sA te concentrezi pe
celelalte cu alb, Acest material se
numeFte "5 Pagi pentru a cre$e
afacerea ta" ti nu "3 PaSi pentru a
cre$te afacerea ta",



Acest concept se poate observa
foarte des in industria auto. ln
constructia "buburuzei" de la VW

din 1955 5i a Porsche-ului 356 din
1956, Ferdinand Porsche a folosit
acelagi gasiu. Totugi cele doui
masini au randamente comPlet
diferite. Acelasi lucru este valabil ti
in afaceri. Toate afacerile sunt
construite pe acelaFi Fasiu. Unii au

buburuze gi allii au Porsche-uri' Tu

ce fel de afacere i1i doregti?

gasiul aFacerii in ciFre

Sunt sigur cA vei inielege mai bine acest Sasiu dace
folosim ni$te cifre. Si lu5m un exemplu ipotetic, de
la un magazin de haine, folosind numere rotunde Fi
valori?n euro ca sE fie ugor de calculat. Calculele sunt
realizate pe o perioadi de un an.
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