INFO BISNET
Informatii pentru intreprinderea dumneavoastra

A DOUA SANSA IN AFACERI
Reguli de Aur
Multe dintre intreprinderile stabile exista pentru ca fondatorii
lor nu le-au abandonat dupa ce s-au izbit de primul obstacol.
Esecul in afaceri trebuie luat in serios, dar pentru a exploata
intregul potential pe care il au intreprinderile de a crea
bunastare si locuri de munca in Europa, antreprenorii cu
adevarat talentati trebuie sa stie ca exista posibilitatea de a
mai face o incercare.
Atunci cand lucrurile se complica tineti minte ca este foarte important: sa identificati
cat mai rapid problemele, sa actionati prompt si sa nu evitati sa cereti sfaturi. Pentru
a actiona eficient in astfel de situatii va propunem sa urmati setul de reguli ce va fi
prezentat mai jos.
7 Reguli de aur pentru a intoarce lucrurile in favoarea dumneavoastra
Regula 1 - invatati din greseli
 invatati din greseli
 cautati modalitati de a transforma greselile in avantaje

Regula 2 - actionati din vreme
 nu lasati lucrurile sa se inrautateasca - este mai usor sa le rezolvati in stadiul
incipient
 identificarea problemelor din timp reduce costurile pentru afacerea
dumneavoastra
Regula 3 - atentie la oportunitati - acestea nu trebuie ratate
 continuati sa priviti inainte ca sa mai puteti avea o sansa
 concentrati-va pe problemele esentiale - lasati de o parte amanuntele
Regula 4 - cea mai proasta decizie este sa nu iei nicio decizie
 folositi-va spiritul de initiativa
 nu-i lasati pe altii sa decida viitorul companiei in locul dumneavoastra
Regula 5 - continuati sa vorbiti ...
 cu: creditorii, partenerii de afaceri, angajatii, familia
 Veti avea nevoie de sprijinul lor
Regula 6 - vedeti care dintre reguli vi se aplica
 Aveti grija sa respectati legea - sperantele desarte si ignoranta: nu va vor
proteja de consecintele legii si ar putea sa conduca la inchiderea afacerii mai
repede decat va asteptati.
Regula 7 - apelati la ajutorul / sfaturile specialistilor
 schimbarea directiei in care se indreapta o afacere este cu mult mai dificila
decat administrarea sa de zi cu zi
 cereti ajutor inainte sa esuati de unul singur

Indiferent ce decideti sa faceti, limitarea pagubelor in prezent va va ajuta sa salvati
resurse in viitor. Daca nu va puteti salva afacerea, cel mai bun lucru pe care il puteti
face este sa va retrageti ordonat. Acest lucru va va fi de ajutor atunci cand veti
pregati terenul pentru urmatoarea afacere.
Pentru mai multe informatii despre acest subiect va invitam sa accesati pagina de
internet a Comisiei Europene – Directoratul General pentru Intreprinderi si Industrie
la sectiunea „sme2chance”: http://ec.europa.eu/sme2chance
Nici Comisia Europeana, nici vreo alta persoana actionand in numele Comisiei Europene nu poate fi
considerata responsabila pentru modul in care ar putea fi folosite informatiile din acest document.
Viziunea promovata in acest document apartine autorului si nu reflecta neaparat politicile Comisiei
Europene.
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