Chestionar pentru cei ce vor să inceapa o afacere
Te rugăm să răspunzi cu sinceritate la cele 5 Intrebari de mai jos, respectând instrucțiunile fiecăreia:
1. Ai avut vreodata o afacere proprie?

Da

Nu

Daca da, aceasta mai e in functiune/deschisa?

Da

Nu

2. Ai vrea sa incepi acum o afacere?

Da

Nu

Daca da, care ar fi suma pe care ai fi dispus sa o investesti din banii tai:
Mai putin de 1000 euro

Intre 1001 si 5000 euro

5001 si 10000 euro

Intre 10001 si 20000 euro

Intre 20001 si 30000 euro

Intre 30001 si 40000 euro

Intre 40001 si 50000 euro

Intre 50001 si 60000 euro

Peste 60000
Care ar fi suma de care ai avea nevoie pentru infiintarea afacerii:
Mai putin de 1000 euro

Intre 1001 si 5000 euro

5001 si 10000 euro

Intre 10001 si 20000 euro

Intre 20001 si 30000 euro

Intre 30001 si 40000 euro

Intre 40001 si 50000 euro

Intre 50001 si 60000 euro

3. Te rugam sa dai note pentru fiecare din urmatoarele nevoi identificate in legatura cu pornirea unei afaceri. Notati de
la 1 la 5 pentru fiecare din urmatoarele, astfel, nota : 1= nu am nevoie, 2= am nevoie, dar m-as putea descurca si fara ...,
3=am nevoie, nu m-as descurca fara.... 4= am mare nevoie, este important, 5= n-as incepe fara, este foarte important.
Fiecare nevoie va primi o singura nota, care nu are legătură cu nota acordată altei nevoi
Nota

Nevoile ce trebuiesc notate
a. Sa fac rost de banii necesari
b. Sa obtin informatiile necesare despre concurenta si clienti
c. Sa am informatiile necesare despre modul de infiintare al firmelor
d. Sa am informatiile necesare despre modul de functionare al firmelor (de ex.
Contabilitate, raportări, legalitatea functionarii, etc)
e. Sa–mi fac un plan de afaceri
f.

Sa am un sprijin pe parcurs pentru: functionarea firmei (contabilitate, juridic, etc)

g. Sa am un sprijin pe parcurs pentru: dezvoltarea afacerii (acces pe piete,
dezvoltare de produse, acces la noi clienti, etc)

h. Sa am un sprijin pe parcurs pentru a-mi conduce afacerea (consultanță în
managementul general al firmei)
i.

Sa am relatii care sa ma ajute sa vand

j.

Sa-mi pot gasi angajati potriviti

4. Te rugăm să dai note pentru (ierarhizezi) importanta urmatorilor factori in reusita unei afaceri așa cum îi consideri tu
(cate o nota diferita, de la 1 la 5 pentru 1 cel mai putin important, 5 cel mai important. Nu dubla notele, de ex: nota 3
odata acordata nu va mai putea fi utilizata!
Nota acordată

Factori de succes propuși

(o notă odată acordată nu se poate repeta la alt factor)
Managementul firmei
Piata (clientii, concurenta etc)
Banii (capitalul)
Relatiile
Angajatii

5. Te rugăm să dai note pentru (ierarhizezi) importanta urmatoarelor riscuri in reusita unei afaceri a șa cum le consideri
tu (cate o nota diferita, de la 1 la 5 pentru 1 cel mai putin important, 5 cel mai important. Nu dubla notele, de ex: nota 3
odata acordata nu va mai putea fi utilizata!
Nota acordată

Riscuri identificate

(o notă odată acordată nu se poate repeta la alt risc)
Coruptia
Practicile concurentiale ale celor care
lucreaza la negru
Instabilitatea legislativa in general
Impozitarea
Lipsa forrtei de munca calificate in zona
mea

Multumim!

