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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, chair 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" 



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. 
Ce spui? Nu e complicat deloc? 
Imi multumesti ca am aprins beculetul? Ca in sfarsit ti-a
explicat cineva pe romaneste ce inseamna chestia asta
misterioasa cu nume de japonez? 
 
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: 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. 
 



Anuntul ce-ti va aduce prima 
vanzare

Ce zici? Suna bine pentru tine sa ai o viata in care sa
faci ceva de care-ti pasa si sa castigi oricati bani vrei? 
 
Daca da, de ce n-ai face primul pas chiar acum? 
 
Uite despre ce-i vorba. 
Astazi vei face rost de primul tau client. Vei face primii
tai bani pe cont propriu. 
Sper ca esti incantat. 
 
Primul lucru, gandeste-te ce serviciu ai putea sa oferi
pentru un client. Dintre toate lucrurile la care te pricepi,
alege ceva ce ti-ar placea sa faci pentru tot restul vietii:
programare, design, fotografie, arta culinara, scris,
contabilitate, pescuit, consultanta in afaceri, orice. 
 
Sa zicem ca esti foarte bun la pescuit la musca si vrei
sa castigi bani din asta. 
Buuun. 
Acum urmeaza procesul de mai jos. 
 



Pasul 1: 
Alege serviciul specific pe care vrei sa-l oferi si pretul.
Poate fi o lectie de lansat, o lectie de facut muste
artificiale, o partida demonstrativa de pescuit, cativa
pastravi proaspeti, sau o prezentare a tuturor sculelor
necesare pentru a incepe sa pescuiesti la musca. 
 
Sa zicem ca ai ales o lectie de lansat care va dura o
ora, vrei 100 RON de la fiecare participant si accepti
maxim trei. 
 
Pasul 2: 
Scrie un anunt ca cel de mai jos si posteaza-l pe
Facebook. Prin reteaua personala de prieteni ai sansa
cea mai mare sa gasesti un client pentru ca ei deja te
cunosc si te plac. Toata lumea stie ca esti un super-
pescar si sunt dispusi sa te recomande altora. 



Daca faci pasul acesta ca un mic experiment sunt
sanse mari sa gasesti primul client. 
Iar daca vrei sa-ti cresti sansele, stii ce-ai de facut din
lectiile de marketing de mai sus. 
 
Trebuie ca anuntul sa fie vazut de cat mai multi
oameni, asa ca roaga-ti cunoscutii care au cele mai
mari retele de prieteni pe Facebook sa dea share si
posteaza anuntul in grupuri interesate de pescuit. 
 
In cazul tau, anuntul va fi putin diferit si e usor de scris. 
Asigura-te ca incluzi toate aceste elemente si esti gata
sa apesi Post. 
 
1. O scurta descriere pentru serviciul oferit, include
care va fi beneficiul pentru cumparatori. 
2. Pretul si cat timp va dura pana la finalizare. 
3. Toate detaliile despre modul in care se va executa si
livra serviciul/produsul, (de preferat sa le asezi ca lista).
4. Numarul de telefon, sau alt mod prin care vrei sa fii
contactat. 

Mi-ar placea sa-mi castig banii 
din (....), dar inca nu ma pricep

Simti ca inca nu te pricepi suficient de bine la
activitatea ta preferata? Nu-i nimic. Nu scapi de mine
asa usor. 
 



In acest caz, alege altceva la care esti bun in acest
moment.  
 
Ideea e de a face un experiment care sa te motiveze si
sa-ti demonstreze ca poti face vanzari si poti avea
propria afacere intr-o zi. 
 
Si sa nu crezi ca nu te pricepi la nimic. Sunt sigur ca
nu-i asa.  
 
Poate stii sa te imbraci cu gust, sa faci fotografii
frumoase, sau sa instalezi un sistem de operare. Poate
stii niste trucuri prin care oamenii pot economisi bani la
cumparaturi de haine, sau stii sa lucrezi la sala si ai
putea sa le arati un program de antrenament, sau
gatesti bine si ai niste retete delicioase.  
 
Poate te pricepi sa scrii email-uri profesionale, articole,
sau stii sa concepi un discurs 
Esti foarte priceput la ingrijirea copiiilor, sau a
animalelor, meditatii la matematica, sau crearea unui
website.  
 
Chiar daca ti se par chestii banale, multi oameni au
dificultati cu multe dintre chestiile astea. 
 
Asa ca, fa o lista cu lucrurile la care te pricepi luand in
considerare toata experienta ta de lucru si hobby-urile.



In incheiere, iti mai spun un lucru important in afaceri. 
 
 
 
 
Sunt convins ca oricine poate ajunge sa aiba o afacere
care sa-i ofere o viata mai buna:  
mai multi bani si o activitate de care-i pasa si pe care o
face cu placere. 
 
Dar asta nu inseamna ca va fi usor si nici nu trebuie sa-
ti doresti asta. 
 
Daca pornesti la acest drum, va trebui sa-ti antrenezi
muschiul creativitatii si al rezolvarii problemelor. Pentru
ca vei avea probleme la tot pasul. 
 
Si nimic nu trebuie sa te doboare. 
 
In activitatea ta, lucrurile se vor intampla intr-un ciclu
infinit, precum cel de mai jos. 
 
Problema -> Creativitate -> Posibile Solutii ->
Rezolvare -> Esti mai bun afacerist si mai puternic
psihic -> Problema mai dificila -> Creativitate -> etc. 
 
Revenind la prima problema pe care ai putea-o avea
astazi, folosind creativitatea mai poti gasi o gramada de
solutii. 

Stoicism si Creativitate



Ramanem la acelasi exemplu. Iti place sa pescuiesti la
musca, dar inca nu esti suficient de bun la asta.  
 
Vorbeste prima data cu un expert, propune-i sa tina o
lectie si ocupa-te tu de organizare. 
Modifica anuntul si scrie ca nu tu vei tine lectiile ci
profesorul X. 
 
Ai putea stabili cu el un pret pentru ceilalti participanti,
iar pentru tine sa fie gratis. 
Tu vei invata tehnica de lansare si vei vedea ca
oamenii sunt dispusi sa plateasca pentru servicii in
domeniul de care esti tu interesat. 
 
Asta iti va da o motivatie in plus sa te pui pe invatat si
sa ajungi si tu la nivelul la care sa poti oferi un
serviciu/produs si sa-ti infiintezi o afacere. 
 
 
Cu ce ti-am povestit in acest scurt ebook, cred ca esti
mai pregatit sa incepi o afacere decat majoritatea
oamenilor. 
Fac pariu ca sunt multi afaceristi care nu stiu ce-ai
invatat tu astazi despre marketing, sau strategia de a
incepe o afacere fara riscuri, care sa fie din start
sanatoasa (sa faca profit). 



Ti-am aratat si o metoda de a face primele tale vanzari
chiar astazi, fara sa te duci sa bati la cineva la usa. 
 
Acum, rolul tau e sa actionezi. 
Pune in practica lucrurile astea. 
Eu o sa stau langa tine in continuare pentru a te ajuta
sa mergi la urmatorul nivel.


