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OPORTUNITĂȚI ȘI IDEI DE AFACERI? 
 
Ai o idee de afaceri și nu știi dacă este o idee bună? Fă analiza următoare și ai să poți trage o concluzie care să te ajute în 
cazul în care vrei să începi o afacere: 
 

Analiza oportunității Rezultatul analizei 
S-au mai gândit și alții la această oprtunitate?  

Dacă da, a mai întemeiat cineva o afacere bazată pe acea 
oportunitate? 

 

Pot să îmi dau eu seama cât va mai exista această 
oportunitate? 

 

Dețin eu informații suficiente și destul de precise desprea 
această oportunitate? 

 

Am reușit să definesc suficient de bine respectiva 
oportunitate? 

 

Este această oportunitate importantă pentru ceilalți?  

A fost această oportunitate cea mai bună la care m-am putut 
gândi? 

 

Este ideea de afaceri la care m-am gândit cea mai potrivită 
pentru oportunitatea pe care am găsit-o? 

 

Este această oportunitate adecvată intereselor/scopurilor 
mele? 

 

Cunosc vreo posibilă piedică în sensul restricționării, limitării 
oportunității la care m-am gândit? 

 

 

Analiza ideii de afaceri Rezultatul analizei 
M-am gândit care ar putea fi grupul țintă (clienții) care ar 
putea beneficia de pe urma ideii de afaceri? 
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Ce beneficii personale mi-ar putea aduce punerea în practică 
a acestei idei? 

 

Ce beneficii sociale ar putea decurge din exploatarea practică 
a ideii? 

 

Ce fel de salariați ar trebui angajați la firma care ar rezulta 
din această idee? 

 

Cine ar fi distribuitorii produsului sau al serviciului rezultat 
din această idee? 

 

Cine ar fi distribuitorii produsului sau ai serviciului rezultat 
din această idee? 

 

Cum ar putea fi îmbunătățită ideea mea de afacere?  

Este ideea de afaceri la care m-am gândit cea mai potrivită 
pentru oportunitatea pe care am găsit-o? 

 

Este această oportunitate adecvată intereselor/scopurilor 
mele? 

 

Cunosc vreo posibilă piedică în sensul restricționării, limitării 
oportunității la care m-am gândit? 
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