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In ziua de astazi, orice om din Romania (sau oricare
alta tara cu acces nerestrictionat la internet) poate sa
ajunga in cativa ani sa aiba venituri mari facand ceva
de care-i pasa. 
 
Cea mai buna solutie e prin construirea (fara niciun
risc) a unei afaceri profitabile din ziua 1. 
Chiar daca poti ajunge si ca angajat sa ai o slujba care-
ti aduce satisfactii pe toate planurile, e mai dificil pentru
ca sunt mai multe lucruri pe care nu le poti controla la
fel ca in situatia in care ai propria afacere. 
 
Totusi, o sa te-nvat cateva strategii ce te vor ajuta sa-ti
creezi propriile conditii la o slujba: sa lucrezi cat vrei si
ce vrei, fara ca seful sa-ti spuna ce sa faci. 
Vei ajunge chiar sa-i spui tu sefului ce sa faca. 
 
Suna incredibil? 
 
E normal sa ai dubii. 
Ma bucur totusi ca ai o speranta ca poti ajunge intr-o zi
sa ai o asemenea viata. Altfel n-ai citi asta. 
 



Si ma bucur ca o faci, pentru ca astazi o sa-ti arat ca
vei putea sa castigi oricati bani vrei facand ceva ce-ti
place, si poti incepe chiar acum. 
 
In plus, o sa te invat doua lucruri esentiale despre
afaceri ce te vor face de zeci de ori mai competent si
pregatit sa conduci o afacere de succes. 
 
Majoritatea oamenilor se tem de afaceri si e de inteles. 
Scoala nu ne-a-nvatat ce inseamna sa pornesti si sa
gestionezi o afacere. 
Vedem in media tot felul de exemple oameni care au
esuat in afaceri si au pierdut tot (unii si viata). Auzim
despre multi oameni ingropati in datorii. 
Avand imaginea asta, multi nu fac nici cel mai mic efort
sa-nvete ceva despre afaceri. 
 
Unii sunt mai curajosi, dar sar peste pasul educatiei si
se arunca orbeste in joc. Sa spunem doar ca... sansele
nu sunt de partea lor. 
 
Daca esti la nivelul zero ca educatie in afaceri, acolo ai
de lucru in primul rand. Dar nu te speria. Nu trebuie sa
faci o facultate. E de-ajuns sa citesti cateva carti. Sau
chiar blog-uri.  
 
Pe strada pe care locuiesc, sunt zeci de afaceri: ABC-
uri, restaurante, pizzerii, shawormerii, covrigarii,
farmacii, banci, frizerii, outlet-uri, magazine de bijuterii,
etc. 
 



 
Aproximativ o data la doua luni, vad cate una cum
dispare si reapare pe geam afisul "Spatiu de Inchiriat".
De cele mai multe ori, e vorba despre cele nou
deschise. 
 
Asta ma intristeaza pentru ca n-ar fi greu ca lucrurile sa
stea altfel.  
 
Daca oamenii astia ar avea in cap o singura ecuatie, n-
ar ajunge in situatia de a-si inchide magazinele. 
 
 
 
 
Primul scop al unei afaceri e sa faca profit. 
Cat timp se intampla asta, ea nu poate sa dea faliment. 
 
Cei care dau faliment, cheltuiesc bani pe care nu-i au in
speranta ca-i vor produce in viitor. 
Greseala aceasta le e fatala. 
 
Asadar, cum pornesti o afacere fara niciun risc? 
E simplu. Te ocupi prima data de partea de
venituri/vanzari, si tii cheltuielile spre zero. 
 
La inceput, singura investite/cheltuiala trebuie sa fie
timpul tau.  
Folosind strategia asta, chiar si cel mai rau scenariu e
tot un CASTIG. 
 

Profit = Venituri - Cheltuieli



Nu se poate intampla altceva decat sa ajungi la
concluzia ca de fapt nu-ti place sa te ocupi de acea
afacere, sau ca nu e o idee buna. Ca oamenii nu sunt
interesati de serviciul, sau produsul pe care-l oferi si
asta inseamna ca acea afacere nu poate fi profitabila. 
 
In toata actiunea, ai pierde timpul investit, dar ai invata
o gramada de lucruri care ti-ar folosi in viitoarele
afaceri: cum sa vinzi, ce greseli sa nu repeti, cum se
gestioneaza o afacere si multe altele. 

Ce n-a stiut nimeni sa te invete 
despre marketing

Inainte sa-ti spun cum faci chiar astazi primii tai bani pe
cont propriu, vreau sa-ti mai spun o alta scurta lectie
despre afaceri.  
 
E cruciala pentru succesul tau (o sa vezi imediat ce
rezultate se obtin daca folosesti aceste invataturi). 
 
Cred ca pentru multi oameni, cuvantul marketing e ca o
ceata din aia deasa. Stiu sigur ca pentru mine asa era
inainte sa devin ucenic in domeniul acesta. 
 
Nici macar nu-mi puteam inchipui ce-ar putea insemna. 
Tot ce stiam e ca e o sectie de la facultatea de Stiinte
Economice. 



Nu-ti face griji. Nu o sa te plictisesc cu definitii lungi si
greoaie. 
Iti explic intr-un mod cum nu se poate mai simplu ce
inseamna marketing. 
Pentru ca e ceva esential pentu succesul tau in afaceri. 
 
Sa zicem ca ai doua magazine in care repari si
reconditionezi pantofi. 
Unul e pe o strada A, pe care trec 1000 de oameni pe
zi si altul e pe strada B, pe care trec 100 de oameni pe
zi. 
 
In fata celui de pe strada A, pui o pancarta pe care
scrie: "Readucem stralucirea pantofilor tai purtati".
Si o poza cu transformarea pe care o poti aduce unei
perechi de pantofi. 



La celalalt magazin nu ai niciun poster.  
 
Pe firma scrie sec: Reparatii Pantofi. 
 
In primul magazin ai un vanzator foarte placut, care stie
sa vorbeasca cu clientii, stie sa le raspunda la orice
intrebare si o face cu amabilitate, le zambeste si-i face
sa se simta bine in magazin. 
In celalalt, ai un angajat care nici macar nu-i saluta pe
clienti cand intra in magazin. Nu-l intereseaza sa-i ajute
cu nimic. Daca cumpara ceva bine, daca nu, sa fie
sanatosi. 
 
Sunt sigur ca deja ai inteles ca exista anumiti factori
care au impact direct asupra vanzarilor realizate de
aceste magazine. Si sunt niste factori importanti
indiferent de afacerea pe care ai avea-o. 
 
Hai sa-i vedem: 
 
1. Multimea de oameni care pot afla zilnic despre
afacerea ta. Cati oameni trec zilnic pe langa magazinul
tau? Sau daca lucrezi ceva de acasa, ar putea insemna
numarul de oameni carora le-ai dat niste fluturasi pe
care ti-ai scris numarul de telefon. 
 
2. Trafic. Numarul celor care intra la tine in magazin,
sau a celor care te suna dupa ce citesc fluturasul. 
 



3. Rata de conversie. Din cei care intra in magazin, sau
te suna, cati cumpara? 
 
Buuun. Acum hai sa vedem niste calcule pentru a
intelege ce impact au toti acesti factori. 
 
Magazinul 1 - din 1000 de oameni care trec pe strada
intr-o zi, intra in magazin 50 (5%), din care 35 (70%)
devin clienti si cumpara in medie de 15 RON. 
Magazinul 2 - din 100 de oameni, intra in magazin 2
(2%), din care unul (50%) cheltuieste 10 RON. 
 
Magazinul 1 produce 525 RON  / zi 
Magazinul 2 produce 10 RON / zi 
 
Asta trebuie sa fie prima lectie de marketing. 
 
Cand ai o afacere, activitatea de marketing, inseamna
sa intreprinzi diferite actiuni prin care: 
- sa afle despre afacerea ta cat mai multi oameni, dintre
care... 
- sa te viziteze cat mai multi,  
- sa le faci o oferta de nerefuzat, astfel incat cat mai
multi sa devina clienti,  
- sa cumpere de cat mai multi bani si....  
- sa se intoarca in viitor sa mai cumpere de la tine (sa
fie multumiti de produs/serviciu). 
 
 



De exemplu, daca ai fi proprietarul celor doua
magazine si ai sti lucrurile astea, ai putea pune posterul
si la Magazinul 2 si astfel ai creste traficul de la 2 la 5
oameni pe zi. Astfel ti-ar creste vanzarile de la 10 la 25
RON (cu 150%). 
 
Si daca l-ai invata pe angajatul tau cum sa discute cu
oamenii, vanzarile ar mai creste de la 25 RON, la 35
RON pe zi (inca 40%). 
 
Si in final, ai putea muta magazinul pe o strada pe care
trec 2000 de oameni pe zi in loc de 100. 
 
Sper ca nu e prea complicat si ca esti multumit pentru
ca in sfarsit ti-a explicat cineva pe romaneste ce
inseamna chestia asta misterioasa cu nume de
japonez. 
 
Dar nu te bucura prea devreme, pentru ca asta nu e tot. 
 
Inainte de toate astea, mai e un pas important despre
care nu ti-am spus si tine tot de marketing. 
 
Inainte sa pornesti o afacere, trebuie sa te asiguri
ca exista o piata pentru produsul/serviciul tau. 
 
Toata lumea are incaltaminte uzata si ar putea avea
nevoie de o reparatie sau reconditionare. 



Dar daca vrei sa incepi o afacere si sa vinzi sabii de
samurai, probabil sunt mult mai putini oameni
interesati. 
 
Si ultima chestie de baza legata de marketing… 
 
Dupa ce ti-ai ales un produs pentru care exista o
piata, trebuie sa te duci acolo unde sunt potentialii
tai clienti. 
 
In urma cu cateva luni, am fost la un food festival. 
Sper ca esti satul acum, pentru ca vreau sa-ti spun ce
se putea cumpara de acolo: burgeri, carnati nemtesti,
specialitati de seefood, specialitati din bucataria
romeasca, paste, costita de porc cu sos barbecue, tot
felul de deserturi cremoase si pline de culori: goffre,
clatite, inghetata, sau alte prajituri. 
 
Doamne si ce mirosuri... 
Lumea se-mbulzea. Peste tot trebuia sa stai la coada.  
 
Dar era o masa la care nu se-nghesuia nimeni: fructe
proaspete si spalate, gata de consum... 
 
Clar ca exista piata pentru fructe. Dar nimeni nu merge
la food festival pentru asta. Chiar daca te bucuri cand le
vezi acolo. “Uite. Sunt si fructe…” 
 
Dupa ce mananci un ditamai burger-ul si o clatita, n-ai
cum sa-ti mai cumperi si un mar sau o piersica. 
 



Versiunea completa a acestui ebook, contine inca trei
subiecte:  
 

Cum poti face chiar astazi primii tai bani pe cont propriu. O
sa-ti arat exact ce sa vinzi, ce anunt sa scrii, (copiezi exact
ce am scris eu in ebook si schimbi doar cateva cuvinte) si
unde sa-l publici pentru a gasi chiar astazi primul tau client
dispus sa plateasca pentru ceea ce oferi. 
Mi-ar placea sa-mi castig banii din (....), dar inca nu ma
pricep. Cum sa ajungi in timp sa castigi bani dintr-o activitate
pe care ti-ar placea s-o practici pentru tot restul vietii. 
Cum te ajuta creativitatea si o alta trasatura veche de pe
vremea romanilor sa devii de neinvins in afaceri 

 
Daca as sti ca oamenii care au platit pentru un an de acces in
programul Maiestrie nu s-ar supara, ti-as da cu cea mai mare
placere tot continutul. 
Dar cred ca esti de acord cu mine ca n-ar fi corect fata de ei. 
Sper ca ai invatat totusi niste lucruri folositoare despre afaceri,
iar daca esti interesat sa inveti mai multe despre: 
 

procesul prin care orice om poate sa devina printre cei mai
buni din lume la orice meserie, sport, sau arta. 
Ritualul de Practica ce te ajuta sa produci in maxim 30 de
minute mai mult decat o faceai pana acum intr-o zi
cum descoperi o activitate pe care ti-ar placea s-o practici
pentru tot restul vietii 
competentele de care ai nevoie pentru a-ti crea surse cat
mai mari de venituri 
multe alte lucruri despre afaceri, maiestrie, bani,,
comunicare, vanzari, negocieri, si multe altele...

 
Te astept cu cea mai mare bucurie in acest program care poate
sa-ti transforme viata astfel incat de azi inainte sa ai parte doar
de cele mai bune lucruri: in munca pe care-o faci, in rezultatele
pe care le obtii, in reputatia pe care ti-o construiesti, in
castigurile pe care le obtii, in averea pe care o acumulezi si in
nivelul de maiestrie la care ajungi. 
 

Poti vedea toate detaliile si te poti inscrie accesand pagina... 
 

MAIESTRIE 
 

P.S. Desi pretul e ridicol de mic, avand in vedere tot ce vei
invata si ca te poate ajuta sa-ti cresti veniturile cu cel putin
12.000 RON doar in primul an, pana pe 7 Noiembrie ai o
reducere de 110 RON/an. 
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