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Introducere

Pentru a transforma o idee de afaceri în succes este nevoie
de abilitate, de creativitate şi de un management sănătos în
urmărirea obiectivelor de afaceri. Antreprenoriatul este conceptul
economic care reuneşte toate aceste componente. În plus, a fi
antreprenor presupune să ai motivaţia şi capacitatea de a inova,
de a produce valori noi şi de a aplica strategii de afaceri proprii.

Perspectiva demarării unei afaceri proprii este tentantă
pentru mulţi întreprinzători. Dacă iniţiativa de business se
dovedeşte un succes, întreprinzătorul va obţine avantaje
financiare, prestigiu social, îşi va putea permite un program
flexibil şi va deveni propriul său şef.

Conceptul de afacere, caracteristicile 
și etapele unei afaceri

Activitatea de întreprinzător, afacerea (businessul)
reprezintă un ansamblu de operaţiuni iniţiate, organizate şi
conduse de unul sau mai mulţi întreprinzători, care vizează
producerea şi vânzarea de bunuri şi/sau servicii pentru
satisfacerea nevoilor clienţilor şi obţinerea de profit.

Antreprenoriatul se referă la abilitățile individuale de a
transforma o idee în acțiune. Acesta include creativitatea,
inovația și acceptarea riscului, precum și abilitatea de a planifica
și conduce proiecte, pentru atingerea obiectivelor.
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Cu referire directă la noţiunea de afacere se pot
evidenţia următoarele trăsături:

• reprezintă un tip de activităţi economice proprii
sistemului de piaţă;

• constă în încheierea de tranzacţii cu scopul obţinerii, de
către participanţii la acestea, a anumitor avantaje;

• concepţia generală şi componentele afacerii sunt
adoptate în virtutea autonomiei manageriale şi a
raporturilor tranzacţionale, concurenţiale sau de
cooperare stabilite.

Caracteristicile unei afaceri pot fi enunţate astfel: 

1. afacerea este, de cele mai multe ori, un produs nou care,
neexistând în momentul contractării şi al cumpărării sale de către
consumator, presupune o serie de riscuri pentru ambele părţi implicate
(vânzător şi client) ;

2. afacerea are ca punct de plecare şi se bazează pe nevoile şi
solicitările clientului şi se raportează la necesităţile specifice exprimate
de acesta, ceea ce o face foarte greu reproductibilă;

3. vânzarea unei afaceri se realizează, de regulă, de către o
persoană juridică;

4. afacerea antrenează în actul decizional mai mulţi participanţi,
cu responsabilităţi şi obligaţii specifice;

5. se derulează, în majoritatea cazurilor, pe termen
mediu şi lung, fiind expusă factorilor de mediu perturbatori;

6. implică asumarea anumitor riscuri de către toţi cei
antrenaţi în desfăşurarea sa;

7. întreprinzătorii îşi exercită interesele şi funcţiile ce
le revin în sistemul economic, cu luarea în considerare a
raporturilor contractuale, concurenţiale, de colaborare şi de
încredere stabilite cu partenerii.

Derularea unei afaceri este o cursă fără linie de
sosire. Aceasta presupune străduința continuă pentru
îmbunătățire în vederea satisfacerii nevoilor, cerințelor
clienților. Dezvoltarea afacerilor este legată de antreprenor.
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Conceptul de întreprinzător

În sensul modern al economiei de piață, un întreprinzător
este un agent economic care adoptă un comportament activ și
inovator, care acceptă riscuri financiare pentru a dezvolta proiecte
noi. Recunoașterea valorii antreprenorilor datează din secolul al
XVIII –lea în Franța, când economistul Richard Cantillona asocia
asumarea de riscuri în economie cu antreprenoriatul. De
asemenea, în Anglia, în aceeași perioadă antreprenorii beneficiază
de primele oportunități de a juca un rol din ce în ce mai vizibil în
transformarea și valorificarea resurselor, ceea ce a dus la
înregistrarea primelor influențe asupra indicatorilor
macroeconomici.

Trăsăturile caracteristice ale întreprinzătorului

Determinare şi perseverenţǎ

Dorinţa de a câştiga

Căutarea feedback-ului

Rezolvarea problemelor persistente

Iniţiativǎ şi responsabilitate

Orientare spre oportunităţi

Toleranţǎ pentru eşec

Încredere în sine şi optimism

Clarviziune

Nivel mare de energie

Creativitate şi spirit de inovaţie

Independenţa

Lucru în echipǎ

Abilitǎţimanageriale
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Managementul antreprenorial

În definirea managementului antreprenorial este necesar să
pornim de la două premise:

a) Managementul antreprenorial este o disciplină şi un
domeniu al managementului şi, ca urmare, elementele de bază ale
managementului se regăsesc în cadrul său ;

b) Managementul antreprenorial prezintă aspecte specifice, ce
decurg din natura sa antreprenorială. Asupra conţinutului
managementului antreprenorial îşi pune amprenta poziţia primordială a
întreprinzătorului (motivaţiile sale specifice, rolurile sale) şi concomitent
dimesiunea şi dinamica firmei în care se exercită procesele
antreprenoriale.

În baza acestor două premise, putem defini
managementul antreprenorial ca fiind o disciplină de bază
a managementului care se ocupă de studiul proceselor
antreprenoriale manageriale (derulate mai ales în firmele
de mici dimensiuni, puternic personalizate de rolul pe care
îl exercită întreprinzătorul), de descoperirea legităţilor care
le generează şi de conceperea de noi metode şi proceduri
de natură să crească eficienţa deciziilor şi acţiunilor prin
care se identifică şi valorifică oportunităţile de afaceri.
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Marketingul de nișă - tactică de marketing implementată pentru a viza un 
anumit segment de piață unic. 

Piața de nișă:
• este adesea creată prin identificarea a ceea ce dorește un client și acest lucru se poate 

face dacă compania știe de ce are nevoie clientul și apoi încearcă să ofere o soluție mai bună la 

o problemă care nu a fost prezentată de alte firme.

• ci implică un public țintă specific cu o ofertă specializată. Procedând astfel, compania

devine lider de piață și devine posibil ca alte firme să intre în acel segment special. 

O piață de nișă s-ar putea deosebi de ceilalți prin:

 Zona geografica,

 Stil de viata,

 Ocazie,

 Profesie,

 Stil,

 Cultură,

 Activitate sau obiceiuri,

 Comportament,

 Nevoie,

 Reducerea sau adăugarea caracteristicilor

Dezavantajele marketingului de nișă

 Se poate deveni prea dependent de un produs sau serviciu, fiind astfel vulnerabil la schimbările

pieței

 dacă există succes, probabil că vaaparea concurența crescută. Odată ce o afacere a stabilit și a

verificat o nișă profitabilă, altele se vor muta rapid.

Avantajele marketingului de nișă

• nu există concurență sau este puțină concurență pe acel segment. Compania este practic liderul pieței și

se bucură de monopolul prețurilor

• relația puternică cu clienții, datorită faptului că firmna operează într-un segment mic, relația dintre

companie și marcă devine mai puternică, ceea ce este, de asemenea, o cheie pentru fidelizarea

clienților.

• permite mărcilor să se diferențieze, să apară ca o autoritate unică și să rezoneze mai profund cu un

set distinct de clienți
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Pași pentru a crește nișa

1. Înțelegeți lacunele
Primul pas în orice marketing de nișă este identificarea lacunelor. În loc să vă uitați la alte companii și să vedeți ce

fac bine, învățați să recunoașteți lacunele. Lacunele de piață sunt esențiale pentru dezvoltarea unei piețe de nișă.

Moduri de a identifica lacunele:

• Sondaje clienți / interviuri cu clienții - acestea vă ajută să determinați ce își doresc oamenii și ce simt

oamenii că pot lipsi; ele oferă informații despre marketingul de nișă. Sondajele sunt ușor de realizat și există câteva

instrumente de sondare online ieftine, de ex. Ancheta Monkey.

• Comportamentele clienților - examinați modul în care oamenii cumpără și utilizează produse sau servicii.

Căutați termenii de căutare cu intenție ridicată, cum ar fi cel mai bun, cel mai ieftin, comparați, cuponul, reducerea,

transportul gratuit ...

• Concentrați-vă pe pasiuni și probleme. Acestea sunt lucruri pe care oamenii au mai multe șanse să

cheltuiască bani. • Nevoi speciale. Produsele fără gluten, produsele sau produsele fără nuci

• Piața aftermarket

2. Cercetati oportunitatea
Odată ce ați identificat decalajul, trebuie să cuantificați oportunitatea.

Merită investiția ideea mea de nișă de marketing? 

Și voi putea obține veniturile de care am nevoie pentru afacerea mea? 

Utilizați instrumentele online pentru a vedea câte persoane caută cuvintele cheie pentru nișa dvs. specifică -

analizați numărul de căutări și concurența pentru AdWords.

Instrumente utile: Trenduri Google, Ahrefs (volume de căutare, întrebări și analiza site-urilor concurenților),

Amazon

3. Propunerea mărcii și a valorii
După ce ați identificat nișa, trebuie să fiți creativi și să vă gândiți la modul în care puteți rezolva valoarea

adăugată, rezolva probleme și cum vă veți poziționa oferta pe piață.

Acțiunea cheie este de a gândi soluții care să răspundă nevoilor clienților și apoi să acorde prioritate care vor fi

cele mai bune pentru marketingul de nișă.

4. Conținut și canale
Marca dvs. este platforma dvs. de interacțiune cu potențialii dvs. clienți.

Unde și cum comercializați clienților?

 aflați ce canale și media folosesc

 identificați influențatorii

 căutați online comunități și forumuri specializate

5. Elaborarea unei strategii de conținut

Înainte de a începe să postați și să dezvoltați conținut, identificați ce conținut este distribuit pe site-urile dvs.

concurente.

Sfaturi:

• Fiți realiști cu timpul dvs și cu cât conținut sunteți capabili să produceți.

• Folosiți un calendar și programați-vă conținutul.

• Concentrați-vă pe cuvintele cheie de volum pentru conținutul de bază.

• Adunați cuvintele cheie cu volum mai mic în jurul conținutului dvs. de bază.

• Publicați conținutul și promovați-l.
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6. Generare de vânzări și clienți potențiali

Productizarea este arta de a reuni caracteristicile și beneficiile cheie pentru fiecare produs sau serviciu.

Multe companii folosesc acum oferte de servicii pe niveluri, de ex. servicii de găzduire web sau modele de

afaceri premium de ex. WordPress.com, deoarece sunt ușor de înțeles și oferă oportunități oamenilor de a-și

vinde ofertele.

Planificați-vă proiectul de la început până la sfârșit. Dacă puneți prea mult accent pe început, vă

lăsați expuși să pierdeți lista de e-mailuri și să vă construiți baza de clienți. Fără să pară plictisitor, baza de date

a clienților (lista de e-mailuri) este adevărata valoare a afacerii dvs., precum și traficul organic.

Acțiuni ce pot fi optimizate pentru a captura, a converti și a dezvolta afacerea.

1. Conștientizare. Mulți clienți potențiali de pe o piață nu vor ști că există. Alternativ, este posibil să știe că

există, dar nu știu prea multe despre produsele sau serviciile dvs. și despre cum ar putea beneficia de ele.

• Folosiți Social Media Ads sau Google Ads pentru a ajunge la clienții dvs.

• Creați o campanie de marketing pentru influențatori.

• Newsjack știri / subiecte de tendință relevante.

• Participați la grupurile Linkedin.

• Optimizați-vă viteza de pagină atât pe desktop, cât și pe mobil (este un factor care contribuie la modul în care

Google vă clasează site-ul) - consultați cele mai bune servicii de găzduire web.

2. Achiziție.

Achiziția presupune obținerea de către clienți și potențiali clienți a interacțiunii cu marca dvs. și apoi renunțarea la

adresa lor de e-mail sau mobil. Acest lucru vă permite apoi să începeți construirea relației și trecerea la activare.

 Utilizați formularele de captare a e-mailurilor și serviciul de e-mail, de ex. GetResponse, pe site-ul dvs. web.

 Optimizați-vă paginile de destinație - consultați lista mea pentru a alege un constructor de pagini de destinație și pentru

recomandări Infografia pentru optimizarea paginii de destinație.

 Utilizați seminarii web pentru generarea de clienți potențiali și conversii

3. Activare. Activarea se concentrează pe prima experiență pe care o au clienții dvs. cu produsul sau serviciul dvs.

real.

Solicitările de eșantioane gratuite de produse sunt populare și, desigur, evenimentele și experiențele de

activare a mărcii sunt alte forme de a invita clienții să „încerce” produsul sau serviciul.

4. Conversie (venituri).

Încercarea este un lucru, conversia este alta. Influențarea unui client pentru a trece de la gratuit la plată este

momentul adevărului. Oricine poate încerca un produs sau serviciu, dar primirea plăților este atunci când o

companie are clienți.

Folosirea unor metode de adăugare a valorii poate fi în general mai bună pentru marcă. Adesea mărcile au

active neutilizate pe care le pot folosi pentru a adăuga valoare.

5. Păstrarea.

I. Profilați clienții care rămân cu voi. Identificați ceea ce îi face diferiți. Dacă vă îmbunătățiți marketingul

pentru a viza acești „tipuri” de clienți, veți îmbunătăți imediat rata.

II. Faceti o strategie legata de cum puteți adăuga valoare clienților dvs. după cumpărare. Multe mărci de

succes au făcut acest lucru prin construirea de comunități, programe educaționale și oferirea clienților lor

de noi modalități de a descoperi pe alții.

• Analizați dacă o strategie comunitară vă poate ajuta - testați-o.

• Identificați modul în care clienții se conectează și partajează conținut și vorbesc - vă puteți facilita

conversațiile într-un forum.

• Mutați-vă în lumea fizică - puteți organiza evenimente și întâlniri pentru clienți, de ex. WordPress și Harley

Davidson sunt două mărci care au reușit acest lucru.
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6. Trimitere.

Recomandările sunt o parte adesea ignorată a mixului de marketing. Recomandările sunt declanșatorul dvs.

ideal pentru a accelera creșterea. De ce?

În primul rând, clienții noi vor avea mai multe șanse să aibă încredere într-un client existent decât oricare

dintre anunțurile dvs. De asemenea, sunt șanse ca clienții dvs. să știe și să se refere la profiluri similare cu ei

înșiși. Cu alte cuvinte, este foarte vizat. Iată câteva puncte pentru a vă ghida.

• Solicitați recomandări la momentul potrivit: imediat după o achiziție, după un angajament social pozitiv al clienților, după o evaluare
sau sondaj NPS ridicat, când un client răspunde la sondajul dvs, după o experiență pozitivă de servicii pentru clienți.

• Asigurați-vă că oferiți stimulentele corecte

• Luați în considerare diferite niveluri de recompense în raport cu bugetul dvs.

• Întrebați clienții cum le plac recompensele.

• Amintiți-le persoanelor care au trimis clienți în trecut să se adreseze din nou.

• Interacționați cu utilizatorii dvs. pe social media.

• Abordați-vă recenzorii de produse și încurajați-i să devină referenți.

• Instruiți-vă personalul pentru a promova programul de recomandare.

• Construiți un program automat de recomandare.

• Treceți dincolo de produs: potrivire pe piață cu afinitate: potrivire pentru pledoarie:

• Întrebați-vă clienții dacă vă vor îndruma către prietenii lor.

• Aflați ce le place clienților dvs. despre dvs. și construiți pe acest lucru.

• Reglați-vă canalele de recomandare pentru a se potrivi relației pe care clienții dvs. o au cu marca dvs.

7. Publicați și promovați conținutul

Marketingul de conținut generează trafic valoros către site. Acțiunea cheie este de a vă adapta marketingul de conținut (blog, tweet-uri, postări

Linkedin ...) pentru a fi de ajutor clienților potențiali.

Rezolvați-leproblemele,oferiți sfaturi utile și modalitățide a-i ajuta să economisească timp, bani sau ambele.

8. Identificați influenții.

Aproape 49% dintre consumatori caută influențatori pentru recomandări de produse. Marketingul prin influență ajută la:

• Creșteți gradul de conștientizare a mărcii

• Ajungeți la publicul ideal

• Sporiți-vă numărul de persoane sociale

• Cladiți increderea

Înainte de a începe să căutați influențatori, fiți mai clar cu privire la obiectivele dvs., tipul de influențator pe care doriți să îl găsiți și

configurați șabloanele de e-mail (dar personalizați-le pe măsură ce mergeți). Aflați care dintre multele platforme de marketing Influencer este

potrivită pentru dvs. Astfel, trebuie să utilizați instrumentele și să verificați autenticitatea:

1. Stabiliți-vă obiectivele înainte de a începe.

2. Creați un profil clar al tipului de influențator pe care doriți să îl contactați.

3. Găsiți influențatori legați de industria dvs.

4. Găsiți influențatori care vă promovează concurenții.

5. Găsiți influențatori care împărtășesc publicul dvs.

6. Înțelegeți autoritatea influențatorului și verificați ratele lor de implicare - nu doar numărul de adepți.

7. Urmăriți rezultatele.

9. Informați-vă

Există o mulțime de instrumente utile de informare care vă pot ajuta în comunicare. Cu toate acestea, nu există nicio scuză

pentru utilizarea pură a automatizării. Personalizarea comunicărilor dvs. și politețea vă vor ajuta să obțineți o rată de conversie mult

mai mare.

• Căutați contactul potrivit.

• Folosiți un subiect de e-mail atrăgător.

• Adăugați personalizare.

• Demonstrați valoare.

10. Măsurați și îmbunătățiți

Marketingul și afacerile sunt un proces continuu. Timpul dvs este valoros.

Marketingul de nișă este o modalitate excelentă de a sculpta un set de clienți și de a dezvolta un număr fidel de persoane.

Piețelede nișă sunt adesea segmente ale industriilor mai mari.

Exemplu:

Există sute de mărci care vând dulciuri și gustări, cum ar fi fursecuri, prăjituri, floricele și cupcakes. În timp ce majoritatea

oamenilor pot alege dintre zeci de mărci pentru a găsi opțiuni care să le satisfacă pofta, există un grup de oameni care nu pot. Aceste

persoane au alergii sau restricții alimentare care se referă la produse de origine animală și nuci. Divvies a văzut acest segment

insuficient deservit în industria dulciurilor și a creat un brand care viza exclusiv acest grup. Vânzarea de cookie-uri și cupcakes nu este

o idee unică, dar vânzarea lor ca opțiuni vegane și fără nuci diferențiază Divvies într-o piață deja saturată, permițându-le să iasă în

evidență și să construiască o bază fidelă de clienți.

Măsurând ceea ce funcționează și ce nu, petreceți timpul
făcând lucrurile corecte care vă motivează.
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Introducere

Activitatea antreprenorială constă în identificarea şi

valorificarea unor oportunităţi economice; este un proces care se

derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce cauzează

schimbări în sistemul economic prin inovări realizate de

persoanele care valorifică oportunităţile economice creând valori

atât pentru indivizi cât şi pentru societate.

Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat

decizia de a se implica în afaceri, îl constituie identificarea unei idei posibile de

afacere din care să rezulte oportunităţi viabile. O oportunitate atractivă şi bine

definită reprezintă fundamentul, piatra de temelie a unei afaceri de succes.

Este important să se facă distincţie între ideea de afacere şi oportunitate de

afacere. În cadrul livrabilului sunt expuse și defalcate elementele care

alcătuiesc sistemul antreprenorial, pentru a oferi studenților o bună inițiere în

cultura antreprenoriatului.
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Activitatea antreprenorială constă în identificarea şi valorificarea unor
oportunităţi economice. Activitatea antreprenorială este un proces care se
derulează în diferite medii şi unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul
economic prin inovări realizate de persoanele care valorifică oportunităţile
economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru societate.

Activitatea antreprenorială reprezintă un proces care include în
structura lui 10 acţiuni distincte:

1. Identificarea oportunităţilor de afaceri;
2. Conceperea viziunii asupra demersului antreprenorial pornind de la

reevaluarea necesităţilor de schimbare;
3. Evaluarea propriilor performanţe antreprenoriale şi adoptarea

deciziilor referitoare la derularea iniţiativei antreprenoriale;

4. Implementarea viziunii antreprenoriale prin organizarea
afacerii;

5. Procurarea echipamentelor;

6. Asigurarea forţei demuncă competente;

7. Aprovizionarea cu materii prime;

8. Realizarea marketingului aferent afacerii;

9. Vânzarea produselor şi/sau serviciilor;

10. Subcontractarea şi atragerea de colaboratori externi pentru
activităţile pentru care nu se dispune de competenţele şi mijloacele
necesare.

Implicarea în afacerii aduce satisfacții întreprinzătorului după cum
urmează :

Controlul propriului destin. Acest lucru conferă întreprinzătorului
independență. Libertatea de decizie și acțiune conferite de deținerea unei afaceri
este o necesitate.

Posibilitatea unui câștig nelimitat. Un întreprinzător de succes poate obține un
profit care să îi acopere dobânda capitalului investit și să obțină un venit care să
recompenseze riscul asumat.

Siguranța muncii. Acest avantaj constituie un motiv relevant de implicare în
afaceri.

Atingerea potențialului maxim. În afacerea proprie nu există piedici în
exprimarea potențialului întreprinzătorului. Piedicile ce pot apărea în calea
succesului întreprinzătorului sunt cele determinate de propria creativitate.

Folosirea capitalului acumulat. Întreprinzătorul folosește proprii bani în
afacerea sa, ceea ce îi conferă și o anumită autonomie financiară.

Anagajarea membrilor familiei. Întreprinzătorul poate oferi membrilor familiei
sale un loc de muncă. Aceasta poate conferi continuitate afacerii.
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Putere și influență. Deținerea unei afaceri conferă o anumită putere și influență. Prin
puterea sa, întreprinzătorul poate influența cursul unor acțiuni, ceea ce îi crează o satisfacție
prihologică deosebită.
Ieșirea din rutină. Implicarea în afaceri duce la eliminarea rutinei, plictiselei și frustrării
datoratemunciimonotone. Inițierea unei afaceri proprii este o șansă de a realiza lucruri noi.
Prilejul de a contribui la binele comunității. Oferă comunității produse sau servicii de care
este nevoie. Mulţi antreprenori încep afaceri pentru că ei văd o oportunitate în a face ceva
diferit pentru o cauză importantă. Aceştia caută soluţii inovatoare la probleme acute cu care
se confruntă societatea, în domenii precum educaţie, sănătate, protecţiamediului.

Activitatea antreprenorială are şi anumite dezavantaje pentru antreprenori, printre
care amintim:
Incertitudinea venitului. Dezvoltarea unei afaceri nu oferă garanţia obţinerii unor surse
financiare suficiente. La începutul funcţionării firmei antreprenorul nu obţine suficiente
venituri pentru a-şi asigura un salariu atractiv şi pentru a-şi acoperi obligaţiile financiare.
Riscul de carieră. Una din grijile pe care o au persoanele care doresc să devină
întreprinzători este dacă ele vor mai fi capabile sămai gasească un loc de muncă sau să revină
la vechiul loc demuncă, în caz de eșec.

Abateri de la etică. Succesul în afaceri pare să ceară unele abateri de la valorile și etica
personală. În unele ramuri, practicile de afaceri pot fi în conflict cu principiile etice ale
întreprinzătorului.
Ore de muncă şi efort prelungit. Deţinerea unei firme şi asigurarea funcţionării
acesteia necesită din partea proprietarului un efort considerabil şi timp.
Riscul pierderii investiţiei făcute. Rata de eşec în cazul firmelor mici şi mijlocii s-a
constatat că este mare. Aproximativ 35% din noile afaceri eşuează în primii doi ani şi
54% se închid în patru ani.
Un nivel de viață socialămai redus până la stabilizarea afacerii.
Nivelul crescut de stres. Munca și stresul prelungit, consumul de energie fizică și
psihică, aduc organismul într-o stare de epuizare. Eșecul poate însemna ruinarea
completă și acest lucru poate genera niveluri ridicate de stres și anxietate.
Descurajare. În derularea propriei afaceri, întreprinzătorul întâmpină numeroase
obstacole pe parcursul activității și din acest motiv se pot simți descurajați. pentru a
depăși obstacolele este nevoie de perseverență.
Responsabilitate completă. Responsabilitatea crește odată cu mărimea firmei.
Conștientizarea faptului că deciziile pe care le iau generează succesul sau falimentul
firmelor respective are un efect negativ asupra multor persoane.

Factorii principali care influențează antreprenoriatul

Succesul sau eșecul în afaceri se datorează unui numărmare de factori.
Factorii care influențează dezvoltarea antreprenoriatului sunt:
Educația antreprenorială. Interesul pentru a avea cunoștințe teoretice privind
antreprenoriatul a crescut în rândul populației. De asemenea a crescut numărul
centrelor de antreprenoriat și a incubatoarelor de afaceri.
Factorii economici. Dezvoltarea economică a determinat în multe țări creșterea
nivelului veniturilor și crearea de noi oportunități de afaceri.
Factorii demografici. Aproximativ 2/3 dintre antreprenori își lansează propria
afacere între 28 și 45 de ani, demografia fiind favorabilă acestei grupe de vârstă.
Dezvoltarea sectorului de servicii. Sectorul serviciilor oferă numeroase
oportunități de afaceri. Prestarea serviciilor a devenit o afacere profitabilă fără a
fi nevoie de investițiimari.
Avantaje tehnologice. Costul aparatelor performante și a echipamentelor le
face extrem de avantajoase chiar şi pentru cele mai mici afaceri.
Stilul de viaţă independent. Oamenii îşi doresc să aibă un stil de viaţă
independent, să aleagă munca pe care să o realizeze şi numărul de ore în care să
lucreze. Se pune accent pe timpul petrecut cu familia, mai mult timp pentru
propria persoană.
Comerţul on-line. Acest tip de oportunitate de afaceri are o creştere rapidă
pentru antreprenori.
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Oportunităţile internaţionale. Trecerea la economia globală a creat numeroase
oportunităţi pentru toţi antreprenorii din lume.
Antreprenorii ca model. Antreprenorii pot fi ridicaţi la statutul de eroi, iar
realizările acestora sunt considerate modele de urmat.

Factorii interni depind de: mărimea intreprinderii, tipul şi specificul
activităţii, personalitatea şi pregătirea întreprinzătorului, nivelul de pregătire al
persoanelor implicate şi cultura firmei. Aceşti factori au un impact mare asupra
performanţelor întreprinderii.

Factorii externi depind de: caracteristicile şi funcţionalitatea sistemului
economic, conjunctura economiei naţionale şi piaţa pe care firma acţionează. Aceşti
factori, datorită conţinutului favorizant sau defavorizant, pot avea un impact major
asupra iniţiativelor antreprenoriale.

Unul dintre factorii importanţi care încorporează atât factori interni cât şi
factori externi este stakeholderul. Stakeholderii cuprind atât elemente interne
(proprietari, manageri, salariaţi, sindicate) cât şi elemente externe (bănci, furnizori,
clienţi, administraţie publică). Stakeholderi au impact semnificativ asupra activităţii
antreprenoriale, însă factorul cu cea mai mare influenţă îl constituie întreprinzătorul
prin spiritul său antreprenorial. Întreprinzătorul este fermentul care declanşează
activitatea antreprenorială, fără acesta toţi ceilalţi factori fiind inerţi din punct de
vedere antreprenorial.
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Creare și inovare antreprenorială

NACU Gherasim - Expert  2 Activități de mentorat și informare studenți

MIHALACHE Roxana - Expert  4 Activități de mentorat și informare studenți

UNGUREANU George - Expert  1 Activități de mentorat și informare studenți 

Antreprenoriatul inovativ este un tip de antreprenoriat
care reformează sau revoluţionează modelul de producţie prin
realizarea unei invenţii sau, în general, produce o nouă marfă,
identifică o nouă sursă de materie primă, pătrunde pe o nouă
piaţă de desfacere (Schumpeter, 2003).

Antreprenoriatul inovativ reprezintă un termen folosit
pentru a descrie inovaţiile tehnice şi tehnologice noi dezvoltate
(Krutilina, 2013).

Sistemul de management al inovării (SMI) reprezintă setul de
elemente interdependente sau interactive ale unei organizații pentru stabilirea
strategiei și a obiectivelor de inovare, precum și a proceselor de realizare a
obiectivelor.

Tipuri de sisteme de managementul inovării:

 Sistem independent (e.g. C&D și/sau companii care se ocupă de
inovare)

 Sistem integrat, atunci când sistemul de administrare a inovării este
integrat în activitățile de bază și în conducerea organizației în scopul atingerii
obiectivelor de inovare și atunci când performanța este măsurabilă și
îmbunătățită.
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Aplicațiile tehnicilor de management al inovării sunt adesea necesare

pentru dezvoltarea corectă a managementului inovării și pentru creșterea impactului

de afaceri al activităților de inovare. Aceste tehnici sunt aplicate atât la nivelul SMI

pentru înțelegerea contextului, dezvoltarea strategiei, precum și pentru a genera, a

evalua și a selecționa noile idei, a dezvolta proiectul de inovare: de exemplu,

asigurarea protecției și diseminarea rezultatelor, etc. Procesul legat de informațiile

strategice este bazat pe colectarea, prelucrarea, analiza și producerea de informații și

cunoștințe care să contribuie la luarea deciziilor în diferite etape de management al

inovației: decizii în ceea ce privește proiectele care urmează să fie lansate, elaborarea

proiectului, fezabilitatea proiectului, dezvoltarea produsului și lansarea produsului,

protejarea rezultatelor, libertatea de utilizare și constrângerile de reglementare și

etice.

Proprietatea intelectuală
În SMI, principalele domenii legate de proprietatea intelectuală sunt

următoarele:
 contextul: monitorizarea evoluțiilor din legislația națională IP și a competenței
la nivel mondial, respectiv identificarea și monitorizarea diferențelor de legislatia
legată de inițiatorii IP, de protecție și de înregistrare;
 strategia IP, ca o componentă a strategiei de inovare;
 cultura: sensibilizarea (inclusiv formarea, dacă este necesar) a angajaților și a
managementului de top care se ocupă cu IP (libertatea de a opera, de protecție,
creșterea valorii);
 numirea unei persoane sau a unei echipe, pentru punerea în aplicare a unei
strategii IP și pentru gestionarea portofoliului de drepturi conexe;
 dezvoltarea de instrumente și resurse pentru asigurarea trasabilitătii
procesului inventiv și furnizarea dovezilor în ceea ce privelte inițiatorul și datele
ideii respective;
 procesul de inovare pentru protejarea inovației și riscurile operaționale
privind IP-ul terților.

În mod firesc, una dintre cele mai practice și mai ieftine soluții este

de a trata proprietatea intelectuală ca fiind secret comercial. Având acestea

la bază, putem umple rapid piața de produse sau servicii și putem satisface

nevoile clienților. Până în momentul în care concurenta dezvoltă și intră pe

piață cu produsele ei, puteți obține succese în continuare cu o versiune

îmbunătățită a produsului sau prin scaderea prețului.

Unul dintre exemplele de utilizare a secretului comercial este
industria de automobile. Este datorită faptului că ca noile prototipuri de
automobile, precum și componentele acestora trebuie să fie în conformitate
cu norme strict secrete până la introducerea oficială.
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Creativitatea antreprenorială

Într-un mediu creativ, cunoștințele sunt disponibile tuturor, ceea ce
înseamnă că sursele de informații pot fi accesate de oricine (acestea includ
statistici, email-uri, cărți, studii, rapoarte de proiect, calcule). Atunci când se
crează mediul fizic, este important nu doar să preintampinam fluxul de
informații, dar, în același timp, sa nici nu le distragem atenția oamenilor de la
propria lormuncă.
Procesul de creativitate în echipă

1. Prima etapă este pregătirea, când se colectează date și informații.
Condiția de a crea ceva nou este de a cunoaște și a înțelege ceea ce este vechi.
Gândurile creative apar numai dacă am ajuns să cunoaștem și să experimentăm
foarte bine domeniul respectiv. În această fază echipele prezintă o serie de
avantaje față de indivizi care lucreaza izolati prin faptul ca se insumează
cunoștintele tuturor indivizilor membri in echipa și, prin urmare, aceștia au
acces la un volum mai mare de informații și pot ajunge mai ușor la date de care
este nevoie.

2. Următorul pas este brainstorming-ul, sau generarea de idei,
colectarea de idei. Suntem mai creativi dacă stim ca există șansa ca ideile
noastre sa fie încorporate în practica companiei și daca putem simți că este
utilă contribuția noastră. Acest sentiment este mai puternic în cazul în care
exista niste obiective setate clar – ce vrem să realizăm și ceea ce va conta ca
fiind util. În timpul brainstorming-ului, este important să nu ne lasam prada
tentației de a evalua ideile în curs de dezvoltare, ci să acordam libertate deplina
fluxului de gânduri. În acest fel participanții pot avea un flux nemarginit de idei
și se pot genera asocieri neobișnuite.

3. După colectarea ideilor, putem lua o pauză pentru a lăsa ideile să se
incubeze, să se coacă. În această fază gândurile pot aparea spontan și întregul
set de probleme poate primi o nouă abordare.

4. Urmând pașii de mai sus se pot genera idei noi și
neobișnuite. Foarte des vom obține o experiență „DA”, care este
ca atunci cand găsesti piesa lipsă dintr-un puzzle, cu toate ca piesa
a fost mereu în fața noastră. Se mai poate întâmpla ca,
scormonind sistematic prin lista de idei sa putem ajunge la o nouă
soluție, complet noua, bazată pe mai multe idei.

5. Ca un ultim pas trebuie să selectăm ideile care urmează
să fie puse în aplicare și va trebui să elaborăm o soluție complexă.
Aplicare în practică in mod corespunzător a ideilor selectate
pentru îmbunătățirea rezultatelor organizației este la fel de
importantă ca și generarea de idei. În această fază, putem evalua
modalitățile posibile de implementare și apoi, pe baza ideilor celor
mai promițătoare sa cream o soluție finală, complexă la problema
noastră.
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Inovarea bazată pe cunoștințe

TRIO în managementul cunoștințelor
Tehnica – de exemplu, baza de date a fost deja creată
Organizarea – toți colegii trebuie să fie informați ca trebuie sa

impartaseasca informațiile și concluziile cu o bază de date comunca.
Verificațibaza de date dupa 2 luni. Încă este goala? De ce?

Ființa umană – are nevoie demotivație
Toate cele trei aspecte trebuie să fie luate în considerare. Baza

de date este instalata și funcționeaza. Ce se întâmplă cu oamenii atunci?
Le-a explicat cineva cum funcționează baza de date? S-a acordat
suficient timp pentru alimentarea cu informații a aceastei baze de date?
Au fost rugați să impartaseasca date importante cu caracter personal?
De ce ar face asta? Au fost motivați în vreun fel? Daca acestea toate au
fost facute, în continuare partea tehnică și utilizarea acesteia poate dura
prea mult timp și poate deveni complicată. Deci, va trebui să se verifice
toate cele trei elemente.
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Introducere

Elementele sistemului antreprenorial trebuie cunoscute
de viitorii antreprenori, pentru a ști cum să abordeze diferitele
situații și cum să se adapteze nevoilor. Activitatea antreprenorială
constă în identificarea şi valorificarea unor oportunităţi
economice; este un proces care se derulează în diferite medii şi
unităţi de afaceri ce cauzează schimbări în sistemul economic prin
inovări realizate de persoanele care valorifică oportunităţile
economice creând valori atât pentru indivizi cât şi pentru
societate.

Oportunitatea de afaceri

Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat decizia de a se
implica în afaceri, îl constituie identificarea unei idei posibile de afacere din care să
rezulte oportunităţi viabile.

O oportunitate atractivă şi bine definită reprezintă fundamentul, piatra de
temelie a unei afaceri de succes. Este important să se facă distincţie între ideea de
afacere şi oportunitate de afacere. Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee
care poate fi transformată într-o afacere. Oportunitatea trebuie să îndeplinească câteva
caracteristici:
să fie atractivă;
să fie durabilă;
să fie de actualitate;
să aibă în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare
cumpărătorului sau utilizatorului final.
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Acţiunile de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind afacerea are scopul
de a transforma ideea de afaceri în oportunitate. Procesul de identificare a ideilor de
afaceri şi evaluare a oportunităţilor este influenţat de doi factori: Tipul afacerii în care se
doreşte să se intre; Întreprinzătorul (instruirea, educaţia, posibilităţi financiare, situaţia
familială a acestuia).

Misiunea întreprinzătorului este aceea de a identifica acea afacere care îl ajută
cel mai bine să-şi realizeze scopul urmărit.

Există o mare varietate de surse de idei de afaceri. Întreprinzătorul trebuie să
determine care dintre aceste idei are un potenţial comercial suficient pentru a deveni
nucleul noii afaceri. Există două mari categorii de surse de idei de afaceri:

1. Studierea tendinţelor de evoluţie macroeconomică

2. Conjunctura microeconomică.

Numeroase idei de afaceri se pot inspira din studierea şi
evoluţia tendinţelor macroeconomice. Cele mai importante tendinţe
macroeconomice sunt: demografice, sociale, tehnologice şi tendinţele în
afaceri.

Surse de idei de afaceri apar şi la nivel microeconomic. Aspecte
legate de micromediul economic sunt deseori surse viabile de idei de
afaceri:

a) Experienţa precedentă în muncă a întreprinzătorului. Cele mai
multe idei de afaceri provin din experienţa dobândită anterior de
întreprinzător. Experienţa anterioară este considerată un „block starer ”
care reprezintă punctul de plecare în afaceri al întreprinzătorului.
Experienţa într-un domeniu l-a făcut competent pentru a oferi produse
concurenţiale, iar concurenţa l-a făcut să cunoască bine furnizorii, clienţii
şi modul de operare al afacerii.

b) Hobby-uri şi vocaţii. Transpunerea unei pasiuni într-o afacere este
o alternativă relativ frecventă. Întreprinzătorii pot avea succes în afaceri
întrucât lucrează cu pasiune în domeniul în care îl stăpâneşte foarte bine.
Această afacere este de mici dimensiuni în care întreprinzătorul singur sau cu
unii membrii ai familiei sau prieteni. Produsele sunt de bună calitate dar
uneori nu se vând . de aceea întreprinzătorul trebuie să studieze piaţa şi apoi
să încerce să transforme hobby-ul într-o afacere viabilă.

c) Contactele sociale. Relaţiile sociale pot juca un rol important în
înfiinţarea unei firme întrucât ele pot furniza idei de afaceri:
relaţiile cu clienţii care pot furniza idei valoroase privind introducerea unui
nou produs sau serviciu;
relaţiile cu distribuitorii pot oferi informaţii utile privind calitatea şi
defectele produselor şi pe această bază se pot aduce îmbunătăţiri;
participarea la târguri şi expoziţii care furnizează informaţii şi care oferă
cadrul de discuţii cu distribuitorii şi unde se pot observa tendinţele pieţei şi
se pot identifica unele idei potenţiale pentru o nouă afacere;
relaţiile speciale: relaţiile cu prieteni, cu rudele, cunoştinţele, pot oferi idei
valoroase ce pot fi valorificate.
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d) Constatări personale. Uneori observaţia directă a unei nevoi zilnice
poate deveni o sursă de inspiraţie pentru un produs sau serviciu de succes.

e) Cercetări proprii deliberate. Studiile de fezabilitate arată că
descoperirile apar după ce persoana respectivă a depus un efort stăruitor de a
se documenta într-un domeniu de afaceri în care se ocupă. Cercetarea
deliberată presupune: cercetarea ziarelor, a revistelor, a cărţilor de specialitate.
În cadrul unei firme brainstormingul poate furniza idei de afaceri.

f) Apelarea la institute de cercetare de la care se poate cumpăra un
patent al unei invenţii după care acesta se poate valorifica într-o afacere
proprie.

g) Apelarea la internet. Prin internet se pot obţine alte surse valoroase
de idei de afaceri. Oferă conexiuni utile privind ideile de afaceri.

Evaluarea oportunităţilor de afaceri

Odată identificată oportunitatea de afaceri este necesar ca ea să fie
evaluată în mod corespunzător. Nevoia evaluării oportunităţilor se impune din
douămotive:

a) Evaluarea corectă şi obiectivă a oportunităţilor reduce
probabilitatea ca decizia de a intra în afaceri să se reducă doar la intuiţie.
Deseori, întreprinzătorii de succes au o intuiţie deosebită în evaluarea şanselor
de reuşită în afaceri, însă intuiţia nu este o caracteristică universală proprie
tuturor întreprinzătorilor. Uneori întreprinzătorii pot avea o viziune fixistă
asupra potenţialului produselor oferite, ei văzând doar obiectivul urmărit, nu şi
piedicile, dificultăţile în realizarea acestuia.

b) Oferirea eventualilor investitori a unei evaluării bine documentate a
afacerii. Investitorii sunt foarte atenţi şi riguroşi când investesc în afaceri şi nu
vor lua în considerare afacerile care nu au pregătită documentaţia necesară
care să evalueze afacerea. Investitorii aleg doar câteva afaceri potenţiale în care
doresc să investească. Evaluând oportunitatea, întreprinzătorul trebuie să
argumenteze şi să confirme aşteptările favorabile ale investitorilor şi să infirme
îndoielile cu privire la reuşita afacerii.

Evaluarea oportunităţilor se face luând în considerare
câteva criterii:

 durata de viaţă;

 mărimea pieţei;

 protecţia faţă de concurenţă;

 investiţia cerută;

 gradul de risc;

 originalitatea;

 câştigurile aşteptate.

Evaluarea unei idei de afaceri poate fi elementul decisiv în
înţelegerea dezvoltării afacerii. De aceea întreprinzătorul trebuie
să ştie să evite câteva erori care se pot face în procesul evaluării
oportunităţii.
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a) Subiectivismul. Multor întreprinzători le lipseşte obiectivitatea
atunci când evaluează potenţialul unei afaceri. Tehnicienii sunt înclinaţi
să supraevalueze calitatea produsului respectiv. Ei pot scăpa din vedere
multe alte elemente de detaliu, acest lucru putând fi evitat prin
investigarea riguroasă a tuturor ideilor care vin în legătură cu afacerea.

b) Cercetarea superficială a pieţei. De multe ori unii
întreprinzători nu conştientizează importanţa studiului pieţei atunci când
pun bazele unei afaceri. Ei suferă de aşa numita „miopie” managerială.
Alţii nu înţeleg că trebuie să aibă în vedere şi durata ciclului de viaţă
atunci când se introduce un produs nou. Nici un produs nu devine
profitabil instantaneu, nu se vinde de la sine şi nu va avea succes o
veşnicie. Întreprinzătorii nu trebuie să aibă în vedere doar ciclul de viaţă
al produsului ci să şi cunoască faptul că un produs la momentul potrivit
este deosebit de important pentru succesul afacerii. Această
sincronizare este capitală. Ei trebuie să intervină atunci când fereastra
oportunităţii este larg deschisă.

c) Neînţelegerea corespunzătoare a cerinţelor tehnice. Introducerea
unui produs sau serviciu presupune de multe ori folosirea unor tehnici noi.
Neanticiparea diferenţelor tehnice care pot apărea în proiectarea şi realizarea
noului produs poate duce la eşec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci
când studiază proiectul înainte de a-l iniţia. Apariţia unor modificări tehnice
neprevăzute duce în mod frecvent la irosirea timpului şi creşterea costurilor.

d) Estimări financiare optimiste. O greşeală obişnuită care se la face la
introducerea unui produs nou este estimarea foarte optimistă a fondurilor
necesare pentru realizarea produsului. Uneori întreprinzătorii sunt ignoranţi în
domeniul financiar sau pot fi victimele unor estimări necorespunzătoare. Destul
de des costurile necesare introducerii unui produs nou sunt estimate la doar
50% din necesităţile reale.

e) Ignorarea prevederilor legale. Orice afacere trebuie să se supună
unor restricţii legale. Normele de protecţie a asigurării muncii, normele privind
protecţia consumatorului, normele de igienă, normele de protecţia mediului,
de comercializare, protecţia partenerilor şi mărcilor sunt toate elemente care
trebuie să fie scăpate din vedere, pentru că neluate în seamă pot duce la
prăbuşirea afacerii.

Orientarea către consumator presupune o cercetare
temeinică a pieţei şi, ca rezultat, oferirea unor produse sau servicii
pe care le preferă consumatorii, la preţul pe care sunt dispuşi să-l
plătească, în locurile de unde preferă să le cumpere şi cu folosirea
mijloacelor de promovare cele mai atractive şi comode pentru
client. Marketingul ca funcţie a firmei necesită resurse pentru
realizarea strategiilor şi programelor sale de acţiuni. Problema
eficienţei, în acest context, este una naturală, de altfel ca şi pentru
oricare altă funcţie a afacerii. Altfel spus, apare întrebarea
referitoare la obiectivele marketingului şi la gradul lor de realizare.
Este firesc ca obiectivul principal al marketingului să fie obţinerea
unor profituri cât mai mari, dar este de nepermis ca profitul să
devină un scop în sine, neglijându-se principiilemarketingului.
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Construirea unei firme inovative

NACU Gherasim - Expert 2 Activități de mentorat și informare studenți

MIHALACHE Roxana - Expert 4 Activități de mentorat și informare studenți

UNGUREANU George - Expert 1 Activități de mentorat și informare studenți

Introduc
ere

Actualmente, într-o lume în care prevalează tehnologiile
informaţionale, firmele tind să-şi diversifice gama de servicii,
pentru a se impune pe piaţă. Aşadar, un rol important îi revine
antreprenoriatului, care are un impact considerabil asupra
creşterii şi dezvoltării economice a unei ţări. Statele lumii fac paşi
concreţi, pentru elaborarea politicilor de dezvoltare a
antreprenoriatului şi asigurarea accesului la inovaţiile existente,
precum şi dezvoltarea unora noi. Antreprenoriatul inovativ este
un tip de antreprenoriat care reformează sau revoluţionează
modelul de producţie prin realizarea unei invenţii sau, în general,
produce o nouă marfă, identifică o nouă sursă de materie primă,
pătrunde pe o nouă piaţă de desfacere.

Aplicațiile tehnicilor de management al inovării sunt adesea necesare
pentru dezvoltarea corectă a managementului inovării și pentru creșterea
impactului de afaceri al activităților de inovare. Aceste tehnici sunt aplicate
atât la nivelul SMI pentru înțelegerea contextului, dezvoltarea strategiei,
precum și pentru a genera, a evalua și a selecționa noile idei, a dezvolta
proiectul de inovare: de exemplu, asigurarea protecției și diseminarea
rezultatelor, etc. Procesul legat de informațiile strategice este bazat pe
colectarea, prelucrarea, analiza și producerea de informații și cunoștințe care
să contribuie la luarea deciziilor în diferite etape de management al inovației:
decizii în ceea ce privește proiectele care urmează să fie lansate, elaborarea
proiectului, fezabilitatea proiectului, dezvoltarea produsului și lansarea
produsului, protejarea rezultatelor, libertatea de utilizare și constrângerile de
reglementare și etice.
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Managementul informațiilor strategice
Orice decizie referitoare la începerea unui proiect de inovare – fie că este

individual sau bazat pe cooperare – trebuie luată într-un mediu în continuă schimbare.

Condiția principală pentru o decizie pozitivă este de a menține sau de a îmbunătăți

competitivitatea titularului/titularilor de proiect.

Informațiile strategice au un rol-cheie în sprijinirea

informații și cunoștințe. Acestea cuprind:

înțelegerea nevoilor actuale și viitoare ale clienților și ale pieței;

cunoașterea concurenței;

înțelegerea constrângerilor;

identificarea oportunităților și a riscurilor;

identificarea de noi piețe de desfacere, parteneriate;

deciziilor bazate pe

identificarea de noi servicii, produse  

reglementare, dezvoltarea standardelor;

identificarea resurselor financiare.

sau procese, schimbari tehnologice și de

Gândire inovatoare/de inovare

Gândirea de inovare este o abordare iterativă și sistematică de a
explora probleme și oportunități în vederea identificării de soluții
semnificativ mai bune și în vederea anticipării nevoilor viitoare. Este
important să se implice toți angajații organizației.

Gândirea inovativă are rădăcini în tehnicile tradiționale de
proiectare, legate de procesul de proiectare fizică. Este o abordare
științifică pentru a explora modul în care se culeg date (idei, probleme,
oportunități, forțele pieței și tendințele) din diverse surse, interne și
externe, pentru organizarea și sintetizarea lor (se adună sub auspiciile
unui numitor comun și se reconfigureză în moduri noi). Apoi are loc
transformarea lor în informații utilizabile, sub forma unui pachet de date.

Managementulproprietății intelectuale

Conștientizarea proprietății intelectuale și a drepturilor de
proprietate intelectuală este esențială pentru toate tipurile de
organizații. Acest fapt asigură gestionarea, protejarea și exploatarea
activelor necorporale, obținerea libertății de a opera, și apărarea
împotriva contrafacerii și încălcării. Relevanța proprietății intelectuale și a
drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să fie înțelese de către
întreaga organizație.

Proprietatea intelectuală este fundamentală pentru:
asigurarea utilizării inovațiilor;
strategia de inovare;
orientarea programelor interne de cercetare; facilitatea și structurarea 
parteneriatelor de cercetare și dezvoltare;
negocierea pozițiilor pentru parteneriate de colaborare echitabile;
generarea creșterii și a valorii de capital a organizației.
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Managementul colaborării

În general, nici persoanele și nici instituțiile nu au toate
cunoștințele și informația necesară. O dezvoltare semnificativă a
performanței inovative a unei organizații este posibilă doar prin
cooperare cu organizațiile și/sau implicarea persoanelor.

Dirijarea cooperării permite organizațiilor să obțină cunoștințe,
competențe și resurse noi. Mai mult decât atât, poate apropia anumite
grupuri din cadrul organizației, și poate intensifica posibilitățile
proceselor de inovare și a creativității de succes, poate rezolva probleme
și poate ajuta la utilizarea oportunităților externe.
Forme de cooperare:
 Cooperare în echipă
 Cooperare în comunități
 Cooperare în rețea
 Cooperare deschisă

Principalele domenii de dirijare a cooperării sistemului de administrare
a inovației:

identificarea nevoilor și a cerințelor (interne și externe) ale părților implicate;

strategia de inovare: definirea nivelului necesar de cooperare (de ce să
apeleze la inovație, ce așteptări să aibă, cum anume vor beneficia de pe urma
inovației);

cultură: îmbunătățirea cooperării între angajați, oferind sentimentul de
apartenenta la obiective comune, încurajarea cooperării între echipe, stabilirea
unor așteptări clare, identificarea nevoilor de cooperare ale diferitelor părți
implicate;

procesul de inovare: identificarea de noi idei la începutul procesului, oferind
soluții pe parcursul procesului și sprijinind comercializarea și utilizarea;

proprietatea intelectuală: luarea în considerare a proprietății intelectuale în
proiectele de cooperare, identificarea internă a proprietății, etc.

Managementul creativității

Cea mai acceptată definiție a creativității vine din partea
lui Guilford (1950), care a definit-o ca fiind o gândire divergentă.
Creativitatea include multiple abordări în rezolvarea unei
probleme și conectarea elementelor care altfel, ar fi
independente. Gândirea divergentă dă naștere unor idei noi.
Pentru a putea gândi în afara cutiei, trebuie să ne setăm mintea
liberă dar totodată, ar trebuie să fim conștineți de soluțiile și
limitările existente, pentru a le putea contesta.

Creșterea/promovarea creativității este un proces
complex. Creativitatea este promovată, în principal, în trei moduri:
Creșterea creativității individuale prin îmbunătățirea
caracteristicilor organizationale ;
Crearea unui mediu optim pentru schimbul de idei ;
Crearea unei oportunități pentru inovare prin intermediul unor 
sarcini reale.
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Managementul inovarii bazate pe cunoștințe
Tipuri de cunoștințe:

Tacite: se acumulează în creierul fiecarui om – deci, nu este ușor să se 
transfere și să fie utilizate de către alții.
Explicite: sunt stocate în documente (manuale și instrucțiuni) – astfel
încât este ușor să se transfere și să fie utilizate de alții.

Când vrem să gestionăm cunoștințele trebuie, mai întâi, să
definim ce tip de cunoștinte ne propunem să gestionăm. Culturi diferite
au cuvinte diferite și putem găsi intelesuri si definiții multiple. În
contextul nostru, vom folosi termenul „cunoștinte“ atunci când avem
informațiile despre subiecte, procese precum și abilitățile necesare
pentru a le pune in valoare. Asta include experiențele dobândite de noi.
Aceste cunoștinte – pe care vrem să le gestionăm – pot fi propriile
noastre cunoștinte, Le numim „tacite“. Cunoștintele pe care le putem
găsi în alte surse, cum ar fi cărți, instrucțiuni etc. le numim „explicite“.
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