
10 idei pentru afaceri de nota 10
1 . I N O V AŢ I A  Ş I  T R A D IŢ I A  ÎŞ I  P O T  G Ă S I  

C A L E A  ÎM P R E U N Ă
Tradiţia face parte din ADN-ul fiecărei afacerii. Nu uita însă de 

inovaţie! Este cea care te ajută să ai o contribuţie semnificativă 

în domeniul tău. 

2 .  C L I E NŢ I I  S U N T  P A R T E N E R I I  T Ă I  D E  D R U M

Fiecare client este un partner de drum lung. Ascultă feedbackul pe 

care îl primeşti din partea lor şi oferă-le cea mai bună experienţă de 

interacţiune cu produsele şi echipele tale!

3. CEA MAI BUNĂ HARTĂ ESTE UN PLAN BINE DEFINIT

Este important să ai întotdeauna un plan. Te va ajuta să ai claritate şi 

să navighezi mai uşor într-un mediu economic schimbător!

4.COMUNICAREA ESTE BUSOLA TA DE ZI CU ZI

Creează o cultură a dialogului şi a încrederii în echipele tale. Cele 

mai bune soluţii şi idei se vor naşte astfel!  

5. CEL MAI BUN DRUM PENTRU AFACERERA TA SE 

CROIEŞTE ÎNVĂŢÂND 

 Ascultă, învaţă, dă mai departe. Repetă.  

6. CHIAR ŞI ÎN CEA MAI MARE AGLOMERAŢIE, TU AI 

DRUMUL TĂU  

Chiar dacă ai mulţi competitori, afacerea ta are avantajele ei 

competitive. Identifică-le corect, spune povestea lor şi dezvoltă p 

comunitate de super-susţinători.

7. GĂSEŞTI MOMENTUL OPORTUN SĂ VIREZI PE UN 

NOU DRUM 

8. ADAPTEAZĂ-ŢI VITEZA DIN MERS 

10. DIN CÂND ÎN CÂND, OPREŞTE-TE SĂ TE BUCURI 

DE PEISAJ 

9. GÂNDEŞTE-TE ŞI LA O SOLUŢIE DE TRANSPORT 

NECONVENŢIONALĂ 

Să iei decizia de a pivota în businessul tău poate fi extrem de 

provocator. Cere curaj, o bună cunoaştere a datelor pieţei şi 

identificarea oportunităţii potrivite pentru tine. Dar şi satisfacţia 

succesului poate fi măsură. 

Companiile care ajung de succes nu vând un produs, vând un nou 

mod de a gândi. Ele sunt capabile nu doar să reorienteze modul în 

care consumatorii gândesc despre produsul lor, ci şi modul în care 

acesta se raportează aceştia la ei înşişi şi la societate per se. 

Afacerea ta este tot timpul în mişcare. OTP Leasing te sprijină să ajungi oriunde îţi doreşti! 

www.otpleasing.ro

Noile tehnologii sunt menite să îţi facă munca mai uşoară. Alegele pe 

cele potrivite ţie, experimentează şi adoptă ceea ce te ajută să mergi 

mai departe cu afacerea ta. 

Sărbătoreşte succesul pe care îl ai cu echipa ta, învăţaţi din orice eşec 

şi, înainte de amerge mai departe, acordă-ţi timp pentru a te bucura 

de rezulta!


