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Orice antreprenor  aflat la început de drum 

își dorește ca ideile sale, pe care le va pune în 

aplicare în noua lui afacere, să dea roade. În 

continuare, voi încerca să-mi exprim punctul de 

vedere în legătură cu dezvoltarea unei afaceri 

profitabile, precum și rolul managerului în bunul 

mers al acesteia. 

În zilele noastre, concurența pe piață este 

foarte acerbă în majoritatea domeniilor, implicit 

unui nou antreprenor apărut recent pe piață îi va fi 

destul de dificil să reușească să se impună în fața 

concurenței. De cele mai multe ori, pentru a avea 

succes, trebuie să oferi un raport calitate preț 

excelent, însă, fără a neglija cheltuielile 

personale.  

Este lesne de înțeles faptul că o afacere 

profitabilă se dezvoltă în timp, iar la început, 

managerul, de cele mai multe ori, se află în 

pierdere, până în momentul în care reușește să 

aducă un numar stabil de clienți fidelizați. De câte 

ori nu auzim de întreprinzatori care, la început, 

„aduc bani de acasă”? Este o situație foarte 

neplacută, dar, adesea întâlnită, până reușim să 

atragem clienții și să ne îndreptăm ușor spre linia 

de plutire. 

Dar cum atragem clienții? Mai mult de atât, 

cum reușim să-i ținem aproape atunci când 

aceștia au atât de multe alternative pe piață? 

Este cunoscut faptul că nu întotdeauna un 

preț mic înseamnă și un produs calitativ, însă, ca 

manager, trebuie să găsești un echilibru între 

calitate și costurile de producție, însă, fără a 

neglija prețul final. 

Vom lua ca și exemplu un manager care și-a 

deschis de curând un local public, mai precis un 

restaurant.  

Într-o astfel de firmă, având  în vedere faptul 

că pe acest segment de piață concurența este 

foarte acerbă, este imperios necesar ca noul venit 

să apară cu ceva inovativ, dar care, în același 

timp, să prindă la public. Fie că vorbim de un 

program prelungit în weekend, pe care alții nu îl 

oferă, fie că vorbim de livrări la domiciliu pe 

timpul nopții, orice mic detaliu poate face 

diferența, atunci când concurența nu îl oferă. 

În primul rând, atragerea clienților este cel 

mai important pas. Din punctul meu de vedere, 

pentru a atrage potențialii clienți, la început 

trebuie oferit un preț sensibil mai mic decât 

media pieței pe acel segment. Dar acest lucru este 

oare suficient? Auzim de atâtea ori despre 

localuri care au „prețuri bune”, dar care, 

inevitabil, ajung să intre în insolvență din cauza 

faptului că nu au avut vânzare suficientă. În mod 

special, în industria alimentației publice, trebuie 

respectat cu strictețe codul igienei, atât în privința 

localului propriu-zis, cât și a angajaților. 

De asemenea, trebuie ținut cont de celebra 

expresie „reclama este sufletul comerțului”. Nu 

contează că apelăm la reclamă prin intermediul 

internetului, sau pur și simplu ne referim la 

panourile din exteriorul localului, trebuie să ne 

asigurăm că mica afacere va deveni cunoscută în 
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cel mai scurt timp cu putință potențialilor clienți. 

De ce? E simplu! Fără puțină promovare, orice 

lucru, oricât ar fi el de bun, există mari șanse să 

rămână anonim.  

Odată formată o clientelă stabilă, trebuie ca 

în permanență oferta să crească cu diferite 

produse și promoții, pentru a menține constant 

interesul clienților. 

De exemplu, în cazul amintit mai sus, a unui 

local public, este de preferat ca în funcție de 

anotimp, să oferim clienților ceea ce ei așteaptă în 

momentul în care trec pragul locației noastre. 

Este o zi însorită de vară? Le oferim o limonadă. 

Ne aflăm în una din lunile geroase de iarnă? O 

ciocolată caldă sau un vin fiert cu scorțișoară, în 

mod cert vor imprima o impresie bună în mintea 

clientului, care, cel mai probabil, ne va 

recomanda mai departe. 

Pe de altă parte, promoțiile. Promoțiile fac 

parte din buna funcționare a oricarei afaceri. Fie 

că oferim reduceri de prețuri în anumite zile la 

anumite produse, fie că oferim clientelei deja 

formate un program avansat de fidelizare, ideea 

în sine de „promoție”, a sunat bine în urechile 

clienților, chiar și acum câteva decenii în urmă. 

Nu în cele din urmă, trebuie să discutăm 

despre inima oricarei afaceri, mai mică, sau mai 

mare, și anume, angajații. 

Este de preferat, pe cât posibil, să reușim să 

ne motivăm angajații să continue cu noi cât mai 

mult timp posibil. Dacă angajatul dă randament la 

locul de muncă, este apreciat de către clienți și 

potențiali colaboratori, cel mai bun lucru pe care 

îl poate face un antreprenor, este să îl motiveze pe 

acel angajat să ramână în firma respectivă. De 

nenumărate ori auzim de firme care nu reușesc 

să-și țină angajații mai mult de câteva luni.  

Într-o afacere care se vrea a fi profitabilă, 

expresii precum „salarii neplătite la timp” sau 

„ore suplimentare neremunerate corespunzător” 

nu au ce să caute în vocabularul angajaților. Iar 

antreprenorul este direct responsabil de acest 

lucru. Eu sunt de părere că decât 10 angajați 

neglijați și plătiți necorespunzător, mai bine 3 

angajați motivați, care cu siguranță vor face față 

cerințelor. Dacă discutăm despre un domeniu 

unde obiectul muncii îl reprezintă relațiile cu 

publicul, toți angajații trebuie trimiși în prealabil 

la cursuri de specializare în domeniul respectiv, 

asta dacă nu reușesc să facă dovada absolvirii 

unui asemenea curs. Este foarte important ca toți 

angajații dintr-o firmă să știe să se comporte 

corespunzător cu clienții și partenerii firmei. 

Situații precum „mâncarea a fost foarte bună, dar 

servirea a fost sub orice critică”, trebuie din start 

prevenite. Și cum altfel decât cu ajutorul unor 

oameni calificați și motivați să facă bine ceea ce 

au de făcut? 

Odată creată o clientelă stabilă și fidelizată, 
ne putem îndrepta atenția și spre profitul propriu, 
crescând prețurile progresiv. Mereu trebuie să ne 
raportăm la competitori, la numărul acestora și la 
ce oferă ei. Este de preferat să nu îi scăpăm din 
vedere, iar când unul sau mai mulți dintre ei 
încearcă să vină cu ceva nou, să reacționăm în 
mod imediat într-un mod asemănător. 

După o anumită perioadă de timp, dacă am 
avut grija să ne ocupăm de toate aceste aspecte, în 
mod normal ar trebui să avem o afacere 
profitabilă, cu angajați și clienți multumiți. Iar un 
client mulțumit automat va da de veste unui alt 
potențial client, și așa mai departe.  

Ajutat, poate, de un concurs de împrejurări 
favorabile, acel tânăr adesea visător, căruia mulți 
nu îi dădeau nicio șansă, are astfel șansa să 
clădească o afacere care să dea roade, care să 
creeze locuri de muncă și care să aibă angajați și 
clienți mulțumiți. La toate acestea, nu trebuie să 
uităm aportul adus de către posibilele studii în 
acest domeniu. Eu sunt de părere că o persoană 
care a studiat îndeaproape acest fenomen, are 
șanse reale să reușească. 

În concluzie, dezvoltarea unei afaceri 
profitabile depinde foarte mult de managementul 
aplicat în acea firmă. Un manager pregătit, dar în 
același timp încrezător în forțele proprii și 
ambițios, fără însă a-și subestima competitorii, ar 
trebui să reușească să dezvolte în timp ceea ce noi 
numim „o afacere profitabilă”. 

Dar adevăratul examen îl reprezintă 
menținerea pe linia de plutire a afacerii, atunci 
când împrejurările nu sunt favorabile. 
Evenimente precum Criza Economică Mondială, 
„reușesc” să închidă foarte multe afaceri mici și 
mijlocii, dar un bun antreprenor ar trebui să poată 
să treacă, în cele din urmă, peste orice fel de 
dificultate. 


