w w w. A n t r e p r e n o r î n R o m â n i a . r o
n o . 1 / M a r. 2 0 1 8

VISEAZĂ.IMPLEMENTEAZĂ.POVESTEȘTE

Implementarea

GDPR

VERSIUNEA
INTERACTIVĂ

25 Mai 2018

(click pe link-uri)

General
Data
Protection
Regulation

FINANȚĂRI 2018
prin fonduri
nerambursabile
ANUL ANTREPRENORIATULUI

Descoperă antreprenorii V.I.P din comunitate + VOUCHERE

Vino în comunitatea
antreprenorilor V.I.P
VISEAZĂ.IMPLEMENTEAZĂ.POVESTEȘTE

Scanează și rămâi conectat!

(+4) 0730 151 127
office@antreprenorinromania.ro
www.antreprenorinromania.ro

pg.

Încep prin a-ți spune că iubesc să interacționez
cu oamenii, iubesc să dezvolt afaceri și cel mai
mult iubesc să ajut oamenii din jurul meu să lase
o moștenire pentru familia lor și pentru societate.
Nu sunt un milionar în euro, nu sunt cel mai
bun specialist din piață, nu mă declar mentor
și nici reprezentant absolut al comunității pe
care o construiesc cu maximă pasiune. Sunt
un simplu facilitator, un profesionist însetat de
cunoaștere, un om care are curajul necesar să
dezvolte unul dintre cele mai ambițioase proiecte
antreprenoriale pentru România.
Oamenii creativi și ambițioși cu idei de afaceri,
întreprinzătorii care conduc afaceri de ani buni,
tânăra generație care vine din urmă, toți așteaptă
de foarte mult timp ca cineva în România să le fie
alături, să-i ajute să-și îndeplinească obiectivele
și să-i facă să simtă că nu sunt de unii singuri
atunci când sunt la pământ. Diaspora așteaptă de
la România un proiect de lege, sau să-i spunem
mai simplu proiect, care să-i facă să revină în
țară. Toți cei menționați așteaptă o șansă de la
România, un semn că există speranță ca aceștia
să ducă un trai decent.
România așteaptă ca din mulțime să se ridice un
lider. Un lider care chiar dacă nu are susținerea
anumitor entități, să reușească să câștige
admirația și suportul românilor de pretutindeni.
Un lider care să nu fie influențabil, ci să dea
dovadă de integritate și coloană vertebrală.
Un lider care nu va aduce o schimbare doar
în România, ci o schimbare în întreaga
lume legat de modul în care țara noastră este
privită. România așteaptă
binecuvântarea
unui astfel de om de o perioadă lungă de
timp care să-i pună în valoare bogățiile.

3

Sorin DUMITRU - Fondator & Director General
Trebuie să-ți spun, cu toată convingerea, că în
viziunea mea, un astfel de lider se poate naște
doar din rândul oamenilor de afaceri. Iar steaua
noastră norocoasă a picat asupra României odată
cu începuturile erei antreprenoriatului, acest
curent care va scoate la iveală din mulțime acest
lider mult dorit.
Așa cum îți spuneam la început, sunt un simplu
facilitator, însă unul foarte ambițios care
dezvoltă pas cu pas, cu eforturi susținute și cu
toată inima un proiect care sper să fie acela
pe care românii îl așteaptă cu sufletul la gură.
Un proiect care să reunească antreprenorii din
România în cadrul unei comunități puternice,
comunitate în care informația de valoare să fie
împărtășită și din rândul căreia să fie identificat
liderul care va aduce o schimbare în bine pentru
țara noastră.
Un proiect care să genereze oportunități pentru
cei care vor să revină în țară și să dezvolte
afaceri în România și totodată un proiect
care să participe activ prin acțiuni de educație
antreprenorială pentru societatea noastră.
Dacă și tu crezi că acest lider se va ridica din
rândul oamenilor de afaceri sau cel puțin speri în
continuare la un astfel de lider pentru România,
atunci alătură-te comunității Antreprenor în
România și fă cunoscut în rândul partenerilor
tăi proiectul nostru.
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Antreprenor în România își propune dezvoltarea unei comunități
antreprenoriale unite, capabilă să transforme societatea
românească prin dezvoltarea unor afaceri sustenabile și de succes
care să genereze bunăstare, locuri de muncă și un nivel de trai
ridicat.
Pentru obținerea rezultatelor scontate, punem la dispoziția
antreprenorilor utilizarea mijloacelor tehnologice necesare pentru
accesarea unor informații și resurse de interes, promovarea și
diversificarea competențelor deținute și utilizarea de instrumente
inovatoare pentru a ajunge mai aproape de clienții acestora.
Platforma online Antreprenor în România pune la dispoziția
utilizatorilor săi următoarele:
un mediu colaborativ care să permită oamenilor de afaceri
din România să poată interacționa cu beneficiarii direcți ai
serviciilor acestora;
posibilitatea prezentării profilului de companie sau de
antreprenor, a pachetului de servicii și a portofoliului de
produse într-o manieră profesionistă;
informații de interes despre sursele și programele de finanțare
disponibile, precum și acces la experți în scrierea de proiecte
de finanțare;
promovarea și achiziționarea de produse și servicii la prețuri
speciale în rândul antreprenorilor;
o nouă modalitate de vânzare business to business care să
permită un ciclu continuu de comenzi pentru produsele
aflate în lichidare de stoc și serviciile oferite cu discount-uri
semnificative;
pachete de servicii și produse la prețuri avantajoase, generate
împreună cu parteneri strategici și oferite exclusiv membrilor
comunității Antreprenor în România;
unelte de promovare a evenimentelor, workshop-urilor,
webinar-iilor și a altor inițiative de networking care să
contribuie la intensificarea interacțiunii între oamenii de
afaceri din România și la schimbul de servicii;
acces la o bibliotecă virtuală cu articole și ghiduri electronice
care să ofere antreprenorilor români o sursă de informare
viabilă în procesul continuu al acestora de dezvoltare
personală și profesională;
discount-uri considerabile oferite de către partenerii noștri
prin prezentarea cardului de membru Antreprenor în România.
Beneficiind de instrumentele adecvate, oamenii de afaceri din
România dețin potențialul de a produce o schimbare majoră în
economia țării, iar noi le suntem alături în acest demers prin
intermediul proiectului Antreprenor în România.

Anul antreprenoriatului
prin fonduri nerambursabile

Dacă ai o idee de afacere și crezi cu adevărat
în ea, anul acesta ai toate șansele să găsești
schema de finanțare care să te ajute să o
transformi în realitate. În 2018, prin
programele de finanțare Start-Up Nation 2018
(SUN) și România Start-Up Plus (RSUP)
peste 15.000 de start-up-uri ar putea beneficia
de finanțare nerambursabilă, de până la
maximum 43.000 euro.
Cele două programe susțin
românesc și au fiecare
lor foarte relevante pentru
beneficiar să înțeleagă care
mai bine nevoilor sale.

antreprenoriatul
particularitățile
ca un potențial
ar răspunde cel

Programul Start-Up Nation 2018 este,
pe scurt, un program finanțat din fonduri
guvernamentale care se adresează unui număr
de aproximativ 10.000 de proiecte de start-up
în fiecare an. Valoarea maximă a ajutorului
nerambursabil este de 200.000 RON/proiect.
Programul este derulat de către Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi
Antreprenoriat prin cele (în prezent) 8 Agenții
pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere
de Investiții și Promovare a Exportului. Îți
poți deschide businessul oriunde în România,
cu condiția ca firma ta să fie înființată după 30
ianuarie 2017, să își desfășoare activitatea într-unul dintre domeniile eligibile și să creeze
minim 1 loc de muncă pe perioadă nedeterminată (pentru punctaj trebuie create 2).
Nu vei putea aplica în cadrul programului
dacă deții părți sociale în cadrul unui IMM
(>10 agajați) care își desfășoară activitatea
în același domeniu ca noul business sau dacă
tu, sau vreunul dintre acționarii societății tale
a obținut finanțare prin Program în 2017.

Sunt încurajate investițiile în echipamente
tehnologice cu un caracter inovativ, însă poți
deconta și cheltuieli operaționale (salarii,
chirii și utilități) pentru o perioadă de maxim
1 an.
Din punct de vedere financiar, cheltuielile
cuprinse în planul de afaceri pot fi plătite prin
trei modalități:
- prin rambursare din bani proprii – efectuezi
toate cheltuielile din fonduri proprii, urmând
ca banii să fie rambursați ulterior de către
Agenții;
- prin rambursare prin credit punte – în situația
în care nu ai posibilitatea de a plăti din
fonduri proprii, poți apela la un credit punte,
oferit de către una din băncile partenere (în
2017 – Banca Transilvania, BCR sau CEC
Bank), urmând ca după rambursarea banilor
creditul să fie stins;
- cerere de plată – în situația în care identifici
furnizori ce acceptă plata la termen, poți
să ceri, prin Cerere de plată, ca Agenția să
îți vireze în cont banii necesari pentru plata
furnizorilor.

Ca și angajamente pe termen lung, ești obligat
să păstrezi locurile de muncă nou create (ca
și funcții, nu neapărat ca și persoane) pentru
o perioadă de minim 2 ani, și nu ai voie să
înstrăinezi bunurile pentru care ai obținut
finanțare pentru o perioada de 3 ani.

ulterior să participi la concursul de pg.
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proiecte în urma căruia se va acorda
finanțarea. La concurs pot participa,
în limita a 10% și persoane ce nu au
urmat cursurile de educație antreprenorială.
Dacă te numeri printre câștigători, beneficiezi
de
stagiu
de
practică/mentorat
în cadrul unei
societăți
ce
își
desfășoară
activitatea într-un
domeniu identic
sau similar, iar
după înființarea
societății
vei
primi 75% din
ajutorul nerambursabil în avans.

România StartUp Plus este un
program finanțat
din fonduri europene ce va finanța,
în perioada 20142020, un număr
de aproximativ
7500 de start-upuri românești.
Linia de finanțare
se
adresează
strict
mediului
Banii
pot
fi
urban, exceptând
Start-Up
Nation
2018
cheltuiți
pentru
zona București
toate tipurile de
Ilfov și le oferă
România
Start-Up
Plus
cheltuieli de care
persoanelor
ai avea nevoie,
din grupul țintă
însă există și
facilități de trainexcepții pe care
ing antreprenoți le va comunica
rial, mentorat și
Administratorul
practică pentru
de program. Obțisuccesul afacerii.
nerea diferenței
V a l o a r e a
de
bani
este
finanțării
condiționată
de
este diferită în
obținerea
unor
funcție de fiecare
venituri egale cu
administrator
30% din valoarea
în parte și poate
primei tranșe în
varia între 20.000
termen de 12 luni.
și 40.000 EURO,
iar toate informațiile referitoare la obținerea
Ca și angajamente pe termen lung, trebuie
finanțării pot fi diferite în funcție de un
să asiguri sustenabilitatea afacerii timp de
Administrator al Programului sau altul.
6-36 luni după ce ai finalizat implementarea
proiectului.
Pentru a putea obține finanțarea, trebuie să
Care dintre cele două programe se
identifici un Administrator de program în
potrivește cel mai bine ideii tale de afacere?
zona în care locuiești sau vrei să îți deschizi
Iată, mai departe, câteva criterii pe care
afacerea, trebuie să te înscrii ca persoană
trebuie să le ai în vedere cand faci alegerea,
fizică la sesiunile de training, urmând ca
pentru a știi spre ce program să te îndrepți.

5 cazuri în care este recomandat
să alegi Start-Up Nation 2018:
1. Dacă vrei să deschizi, cu fonduri nerambursabile, o afacere în mediul rural sau în regiunea București Ilfov, poți apela exclusiv la
Start-Up Nation 2018. România Start-Up Plus
finanțează doar start-up-uri din mediul urban,
cu excepția celor din regiunea București-Ilfov.
2. Dacă te gândești la un start-up în domenii
precum producție sau programare IT, ai șanse
mari de a obține finanțarea prin Programul
Start-Up Nation 2018, întrucât, acestea sunt
domenii prioritare pentru Program. De asemenea, activitatea de producție necesită de regulă
o investiție mai mare în echipamente, iar Programul Start-Up Nation 2018 oferă 200.000
lei nerambursabili vs maxim 40.000 EURO
prin România Start-Up Plus.
3. În situația în care ai deja cunoștințe
teoretice, poate și experiență în antreprenoriat,
este recomandat să optezi pentru Start-Up
Nation 2018. În cadrul România Start-Up
Plus, intrarea în faza de selecție a planurilor
de afaceri se face aproape exclusiv după parcurgerea unor cursuri de formare, cursuri de
care cei cu experiență nu au neapărat nevoie.
4. Dacă deții în prezent calitatea de acționar/
asociat majoritar în cadrul unei societăți, trebuie să te orientezi spre Start-Up Nation 2018,
cu mențiunea să fii atent să respecți criteriile
de eligibilitate privind domeniul pe care aplici
și să nu fi avut calitatea de beneficiar în 2017.
Pentru mare parte din proiectele finanțate prin
România Start-Up Plus este o condiție de
eligibilitate ca persoana care face parte din
grupul țintă să nu dețină pachetul majoritar
de acțiuni/părți sociale la o altă societate. În
unele cazuri, nu se acceptă să dețină calitatea
de acționar/asociat la o societate.
5. Dacă vrei ca ideea ta de afacere să devină
realitate într-un timp mai scurt, finanțarea prin
Start-Up Nation 2018 se potrivește mai bine.

După lansarea etapei de înscriere online a
Planurilor de afaceri în cadrul Start-Up Nation
2018, acestea sunt evaluate și contractate în
aprox. 4 luni. Pentru a beneficia de finanțare
prin programul România Start-Up Plus,
trebuie ca administratorul Programului să
deruleze toate cursurile de formare prevăzute
în contractul său de finanțare prin Programul
Operațional Capital Uman (POCU), să
organizeze concursul de proiecte, stagii de
practică/mentorat pentru câștigători, urmând
ca doar după parcurgerea tuturor acestor
etape să ofere beneficiarilor finanțarea pentru
începerea activității. Toate aceste etape pot
dura chiar și 12-18 luni.
5 cazuri în care este recomandat
să alegi România Start-up Plus
1. Dacă pentru derularea noului business
ai nevoie în mare parte de bani pentru
cheltuieli operaționale și de materie primă,
România Start-Up Plus este alegerea
câștigătoare. Grila de evaluare în cadrul
Start-Up Nation 2018 punctează suplimentar
proiectele
ce
cumpără
de
minim
jumătate
din
finanțare
echipamente
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4. Dacă nu ai cunoştinţe sau experienţă de
business, este recomandat să alegi România
Start-Up Plus, acest program asigurându-ţi
cursuri de formare, stagii de practică în
întreprinderi cu activitate similară cu cele
propuse de fiecare antreprenor selectat,
mentorat și îndrumare din partea experților
administratorilor regionali ai schemei. La
Start-Up Nation 2018, antreprenorul debutant
nu are parte de acest suport.

tehnologice, iar în cazul unor tipuri de
afaceri, acestea nu reprezintă cea mai
importantă cheltuială din punct de vedere
valoric. În plus, prin Start-Up Nation 2018 nu
îți vor fi decontate cheltuielile pentru materie
primă sau consumabile.
2. Dacă vrei să pariezi pe un start-up în
comerţ sau servicii, ai şanse mai mari să obţii
finanţare prin România Start-Up Plus. Aceste
domenii de activitate sunt mai slab punctate în
cadrul Start-Up Nation 2018.
3. Dacă mecanismele financiare ale
Programului Start-Up Nation 2018 ți se
par greoaie (rambursare din bani proprii,
credit punte, cerere de
plată)
și
costisitoare,
România Start-Up Plus
este soluţia, oferindu-ţi un
avans de 75% din finanțare
pentru demararea afacerii.
De asemenea, nu este de
ignorat și timpul pierdut
pentru obținerea creditului
punte în cadrul Start-up
Nation 2018.

5. Dacă vrei să interacționezi cu comunitatea
de business nou creată prin proiect, să faceți
schimb de experiență și idei, prin România
Start-Up Plus acest lucru se întâmplă
mai ușor. În cazul Start-Up Nation 2018,
beneficiarul interacționează cu finanțatorul
sau cu consultantul, rareori intrând în contact
cu alți beneficiari.
Dacă ai o idee de afacere şi crezi cu adevărat
în ea, mai devreme sau mai târziu vei găsi
schema de finanţare care să te ajute să o
transformi în realitate. Start-Up Nation
2018 sau România Start-Up Plus ar putea
să te ajute să îţi îndeplineşti acest vis.
Scanează codul de mai jos și intră în
contact cu un consultant specializat în
programele de finanțare Start-UP Nation,
completând formularul de contact din articole.
Îţi urăm mult succes!

Implementarea GDPR - 25 Mai 2018
Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera
circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul General privind
Protecția Datelor) urmează să fie pus
direct în aplicare în toate statele membre
ale Uniunii Europene începând cu data de
25 mai 2018.
Un element de noutate pe care acest act
normativ european îl aduce în peisajul juridic
românesc
îl
reprezintă
instituirea
obligativității
desemnării
la
nivelul
operatorului sau persoanei împuternicite de
operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecția datelor (DPO – Data Protection Officer).
La nivelul României, odată cu anunțarea datei
de intrare în vigoare a GDPR s-a creat un
sentiment de panică în rândul companiilor și
instituțiilor datorită amenzilor consistente și
al numărului redus al acțiunilor de informare
publică. Pentru nerespectarea normelor GDPR
amenzile pot să depășească 20 de milioane
de euro sau 4% din cifra de afaceri globală
anuală.
Venim în sprijinul dvs. cu o serie de informații
utile asfel încât să puteți lua decizii în
cunoștință de cauză și să beneficiați de o
informare corectă.
Cazurile în care este obligatorie numirea
unui responsabil cu protecția datelor:
atunci când prelucrarea este efectuată de o
autoritate publică sau un organism public,
cu excepția instanțelor care acționează în
exercițiul funcției lor jurisdicționale;

dacă activitățile principale ale operatorului sau ale
persoanei împuternicite de
operator constau în operațiuni
de prelucrare care necesită
o monitorizare periodică și
sistematică a persoanelor
vizate pe scară largăș
dacă activitățile principale ale operatorului
sau ale persoanei împuternicite de
operator constau în prelucrarea pe scară
largă a unor categorii speciale de date
sau a unor categorii de date cu caracter
personal privind condamnări penale și
infracțiuni;
Activitatea principală desfășurată de un
operator sau împuternicit trebuie analizată
raportându-ne la prelucrările de date cu
caracter personal efectuate. Dacă aceasta
din urmă reprezintă preponderent activitatea
operatorului,
se
consideră
activitate
principală.
Monitorizarea periodică și sistematică
presupune toate formele de urmărire și
profilare pe Internet, inclusiv în scop de
publicitate comportamentală, nefiind însă
restricționată în mediul online. Această
monitorizare presupune o activitate continuă
și recurentă, care implică prelucrări de date.
Prelucrarea datelor pe scară largă se
stabilește în funcție de următoarele 4 criterii:
numărul persoanelor vizate – un număr
exact ori un procent din populația
relevantă;
volumul datelor și/sau gama de elemente
diferite de date în curs de prelucrare;
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durata sau permanența activității de
prelucrare a datelor;
suprafața geografică a activității de
prelucrare.
Categoriile speciale de date sunt acele date
cu caracter personal care dezvăluie originea
rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice
sau apartenența la sindicate și prelucrarea
de date genetice, de date biometrice pentru
identificarea unică a unei persoane fizice, de
date privind sănătatea sau de date privind
viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei
persoane fizice.
Exemple concrete de situații care pot
constitui o monitorizare periodică și
sistematică a persoanelor vizate:
gestionarea unei rețele de telecomunicații;
profilare și scoring în scopul evaluării
riscurilor (de exemplu, în scopul acordării
unui credit, stabilirea primelor de
asigurare, de prevenire a fraudelor,
detectarea spălării banilor);
urmărirea locației, spre exemplu prin
aplicații mobile (geolocalizare);
desfășurarea de programe de loialitate;
monitorizarea stării de sănătate prin
intermediul dispozitivelor portabile;
televiziune cu circuit închis - CCTV;
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prelucrarea datelor pacienților de către un
spital;
prelucrarea
datelor
de
conținut,
locație, trafic de către furnizorii de servicii
de internet;
prelucrarea datelor personale de către
companii de asigurări;
publicitate comportamentală.
Cazurile în care nu este necesară
desemnarea unui responsabil cu protecţia
datelor sunt atunci când nu se prelucrează pe
scară largă date cu caracter personal.
Exemple concrete de situații în care nu
este necesară desemnarea unui responsabil
DPO:
prelucrarea datelor pacientului de către un
cabinet medical individual;
prelucrarea datelor personale referitoare la
condamnările penale și infracțiuni de către
un cabinet individual de avocatură.
Important !!! Deși în unele cazuri nu este
necesară desemnarea unui responsabil
cu protecția datelor, Autoritatea de
Supraveghere recomandă numirea unei
astfel de persoane, întrucât este utilă
operatorului pentru respectarea obligațiilor
în domeniul protecției datelor cu caracter
personal.

Cine poate îndeplini funcția de
responsabil cu protecția datelor?
Responsabilul cu protecția datelor poate fi
angajat al operatorului/persoanei împuternicite
de operator sau poate să-și îndeplinească
sarcinile pe baza unui contract de prestări
servicii.

conflicte de interese (de ex: nu poate fi
director executiv, director operațional, director financiar, șeful serviciului medical,
șeful departamentului de marketing, șeful
departamentului de resurse umane sau șeful
departamentului IT).

Vino în comunitatea
antreprenorilor V.I.P

Operatorul sau persoana împuternicită
de operator, în ceea ce privește raporturile
cu responsabilul cu protecția datelor, este
În domeniul public, poate fi desemnat pentru
obligat să:
mai multe autorități sau instituții publice,
luând în considerare structura organizatorică și
publice datele de contact ale responsabidimensiunea acestora.
lului (adresă poștală, număr de telefon
VISEAZĂ.IMPLEMENTEAZĂ.POVESTEȘTE
alocat special și/sau o adresă de email
Principala preocupare a responsabilului cu
alocată special);
protecția datelor trebuie să fie respectarea
comunice datele de contact ale responsaRegulamentului General privind Protecția
bilului către Autoritatea Națională de
Datelor și a reglementărilor naționale incidente.
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Acesta este obligat să păstreze secretul sau
Scanează
și rămâi
conectat!Caracter Personal.
confidențialitatea
în ceea
ce privește
Antreprenor în România îți face
îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu
cunoscută oportunitatea de a oferi
dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.
servicii către companiile care vor
Sarcinile responsabilului cu protecția
externaliza serviciile de DPO și te invită să
datelor:
te certifici în cadrul cursului organizat în
de a informa şi consilia operatorul, sau
București împreună cu partenerul nostru
persoana împuternicită de operator,
precum şi angajaţii care se ocupă de
prelucrările de date;
de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al
Uniunii sau de drept intern referitoare la
protecţia datelor;
Pentru înscrieri și detalii, scanează codul
de a consilia operatorul în ceea ce
QR de mai jos sau accesează link-ul:
priveşte realizarea unei analize de
www.antreprenorinromania.ro/cursGDPR
impact asupra protecţiei datelor şi de a
monitoriza executarea acesteia;
de a coopera cu Autoritatea de
Supraveghere și de a reprezenta punctul de
contact cu aceasta;
(+4)
0730 151 127
de a ține seama în mod corespunzător
de riscul asociat operațiunilor de
office@antreprenorinromania.ro
prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale.
Responsabilului cu protecția datelor îi este
www.antreprenorinromania.ro
permis să aibă și alte funcții. Acestuia îi pot fi
încredințate și alte sarcini și atribuții, existând
condiția ca acestea să nu dea naștere unor

pg.
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Specialistul în obiecte
promoționale
Materialele promoționale constituie o
metodă facilă, simpatică de a-ți promova
afacerea, brandul sau produsul. Dar este
plină de suișuri si coborâșuri, datorită
multitudinii de variabile care intervin in
cazul unei astfel de solicitări.
Care sunt acestea: calitatea obiectului
în sine, modalitățile de personalizare,
calitatea personalizării, calitatea designului
și cel mai important, PRODUSUL ÎN SINE.
Expertiză de 22 de ani în
domeniu
Cu experiența noastră de 22 de ani, am
ajuns să sortăm la sânge furnizorii cu care
lucrăm. Avem furnizori dedicați pe diferite
nișe de produs. Astfel am ales un singur
furnizor de instrumente de scris metalice
sau unul pentru textile, s.a.m.d.
La fel de exigenți suntem și când vine
vorba de metodele de personalizare și
calitatea acestora. Suntem printre puținele
firme care garantăm, spre exemplu,
calitatea imprimării serigrafice pe tricouri
și alte produse textile, la 100 de spălări.
Târgu-Mureș, str. Depozitelor nr. 30
(+4) 0365 407 990, (+4) 0745 087 815
office@sands.ro / www.sands.ro
FacemReclame.ro
Sands Promo

Raczkovi SZINDIA - Senior Sales Representative
4 Branduri puternice în materie
de promovare BTL
Sands Promo - este agenția de publicitate
care oferă consultanță în alegerea produselor
cele mai potrivite pentru campania dvs, cu
realizarea designului și a personalizării
acestora conform cerințelor. Puteți alege din
zeci de mii de produse pe www.sands.ro
www.MrGift.ro – este magazinul on-line de
cadouri personalizate de serie mică și unicat.
www.MrTshirt.ro – este magazinul on-line
de produse textile.
Secret Flower Box este o florărie mai
altfel, unde puteți comanda aranjamente
florale personalizate, sau combinații de
aranjamente florale, obiecte personalizate
sau cadouri, toate livrabile în 24 de ore în
orice locație din țară. Modele de aranjamente
găsiți pe www.mrgift.ro

VOUCHER ANTREPRENORI

[AIR0001]

BELLO TOUCH PEN

OFERTĂ: 1,73 Lei/buc
GRAVURĂ INCLUSĂ

PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON

www.AntreprenorînRomânia.ro
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Facilitatorii echilibrului
și performanței
Coaching Partners este prima Școală
de Coaching românească partenerială, cu
misiunea de a forma profesioniști în
domeniul coachingului, viitorii facilitatori
ai schimbărilor asumate pentru oameni și
organizații.
Concepe și livrează programe profesioniste
de
coaching
pentru
dezvoltare
organizațională și creșterea performanței
persoanelor și echipelor, în echilibru cu
sine și cu ceilalți.
În colaborare cu Coaching Partners, puteți
obține creșterea performanței și echilibrul
resurselor
umane
din
organizația
dumneavoastră prin:
formarea
propriilor
specialiști
profesioniști în activitatea de coaching, prin programul de formare
„Coach pentru Campioni”, certificat
de Autoritatea
Naţională
pentru
Calificări şi aprobat de International Coach
Federation
programul intensiv de dezvoltare a
competențelor de coaching pentru
persoanele cu atribuții manageriale
„Coaching pentru Manageri și
Antreprenori”
(+4) 0773 948 264
contact@coachingpartners.ro
www.coachingpartners.ro
FacemReclame.ro
Romanian Coaching Partners

Paul COSTIN, Costel CORAVU,
Alexandru FRUMOSU și Dan BERINDE
Coaching Partners urmărește să contribuie
la creșterea calității vieții oamenilor,
însoțindu-i în descoperirea și valorificarea
la maximum a potențialului lor de creștere
și dezvoltare.
programul intensiv de formare pentru
coach de echipă și de grup
„Coaching
de
Echipă
pentru
Manageri și Antreprenori”, prin
care se poate crea o resursă valoroasă
de coachi interni care să gestioneze
diversitatea echipelor și grupurilor și să
faciliteze performanța lor.
solicitarea unei întâlniri față în față sau
virtuală pentru a clarifica direcțiile de
creștere și dezvoltare organizațională
printr-un program personalizat pentru
atingerea
obiectivelor
specifice
identificate.
VOUCHER ANTREPRENORI

[AIR0002]

CONTACTEAZĂ-NE
PÂNĂ LA 31 MARTIE SĂ

PRIMEȘTI CADOU O
OFERTĂ PERSONALIZATĂ
PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON
OFERTA EXPIRĂ LA 31.03.2018

www.AntreprenorînRomânia.ro
prezintă

Viziunea modei Românești
AriaTrends este un proiect unic în România
prin formatul său, viziunea și obiectivele pe
care le urmărește. Platforma AriaTrends
își propune să devină un loc de întâlnire a
două nevoi primordiale: de a promova și
contribui activ la dezvoltarea brandurilor
românești și de a oferi cât mai multor
femei ocazia de a experimenta sentimentul
de feminitate pe care îl aduce îmbrăcarea
unei ținute de calitate produsă de designeri
români. Viziunea noastră este de a avea
o industrie a modei autentic românească
puternică, unită, ale cărei noi talente sunt
încurajate și susținute, o industrie care să
poată spune lumii povestea imaginației,
creativității și perseverenței creatorilor și
colecțiilor românești. Te invităm să susții
designerii
români
și
să
descoperi
poveștile lor.

Finanțări și consultanță
AriaUnited este o companie ce reunește o
echipă cu o experiență complexă în găsirea
de soluții de finanțare pentru afaceri inovative, pentru crearea și dezvoltarea de noi
produse pe piața națională și internațională.
AriaUnited este una dintre puținele companii de consultanță care oferă atât consultanță
de business, având capacitatea de a realiza
o diagnoza de business obiectivă și de a

Vizitați magazinul nostru online
(+4) 0722 773 779
alina@ariatrends.ro / www.ariatrends.ro
FacemReclame.ro
Aria Trends

Dr. Alina ANTON - CEO
În ceea ce fac plec mereu de la premiza că
în toți oamenii există un imens potențial de
a oferi calitate și de a face bine. De aceea,
mi-am propus acum mult timp ca prin
acțiunile mele să lucrez în folosul
oamenilor, să contribui la dezvoltarea
societății în care trăiesc. Astfel, având constant
validarea celor cu care lucrez ca fiind un bun
strateg, un bun comunicator și având capacitatea de a revela tot ce e mai bun în oameni și
ideile lor, am reușit să pun bazele a trei afaceri
prin care să îmi ating obiectivul setat.
identifica soluții optime de creștere la nivelul
companiei, dar și consultanță în obținerea
de finanțări guvernamentale, structurale și
direct de la Comisia Europeană.
Dacă ești în căutarea unei finanțări sau îți
dorești să te extinzi internațional, să aduci
în piață un produs nou, să înființezi o unitate
de cercetare în companie sau să identifici
parteneri și oportunități la nivel internațional,
nu ezita să folosești cadoul oferit.
VOUCHER ANTREPRENORI

[AIR0003]

50 LEI PENTRU ACHIZIȚII

DIN PORTALUL WWW.ARIATRENDS.RO
SAU COLECȚIA NOAR

1 ORĂ - GRATUITĂ

CONSULTANȚĂ DE BUSINESS
PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON

www.AntreprenorînRomânia.ro
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Departamentul tău de publicitate
Când începi o afacere, sau când vrei să o
crești, ajungi inevitabil la publicitate, un
domeniu foarte vast, cu multe “capcane”,
care poate fi greu de înțeles uneori.
După aproape 10 ani de activitate locală
pe litoral și experiență directă cu sute de
întreprinzători mici și medii, am conturat
serviciile FacemReclame.ro pentru a fi
mult mai aproape de clienții care au nevoie
de un departament de publicitate, ocazional
sau zilnic alături de afacerea lor.
Noul nostru site va fi finalizat anul acesta,
dar serviciile sunt disponibile 24/7.
Realizăm lucrări ocazionale,
sau pe bază de abonament
Oferim servicii de la A la Z, pentru orice
profil de afacere. Realizăm cam tot ce vă
puteți imagina și încă ceva în plus.
Consultanță și idei creative
Creație și grafică publicitară
Tipar și producție publicitară
Prezență și vânzări online
Hai să ne cunoaștem mai bine și să îți
arătăm cu ce te putem ajuta.
Lucrări în toată țara și în străinătate
(+4) 0341 100 203, (+4) 0748 116 741
comenzi@FacemReclame.ro
FacemReclame.ro
FacemReclame.ro

FacemReclame.ro
UnLogo.ro

Octavian COSMA - Consultant & Designer
Calitate, înainte de toate
De-a lungul anilor și datorită activităților
pe care le-am avut, în Brașov, New York,
sau pe litoralul Românesc, am învățat că
întotdeauna se poate mai bine.
Am evitat mentalitatea “merge și așa”,
chiar dacă, de multe ori, a trebuit să depun
un efort suplimentar. Fiecare lucrare este o
“carte de vizită”, atât pentru mine și echipa
mea, cât mai ales pentru clienții noștri.
Modele grafice și produse finite
Realizăm cu plăcere orice tip de design, la
orice nivel grafic: logo-uri cu personalitate,
materiale și pachete de branding, fluturași,
pliante, broșuri, cataloage, personalizări
auto, vitrine și fațade pentru puncte de
lucru, website-uri și magazine online etc.
VOUCHER ANTREPRENORI

[AIR0004]

REDUCERE 15%
PENTRU ORICE LUCRARE DE

CREAȚIE GRAFICĂ
PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON
OFERTA EXPIRĂ LA 01.06.2018

www.AntreprenorînRomânia.ro
prezintă

Partenerul tău în business
Cu siguranță ești în permanentă adaptare
pentru a rămâne în piață și a-ți dezvolta
afacerea.
Avem expertiza necesară pentru a alinia
viziunea ta de business cu instrumentele
tehnologice. Ne uităm la procesele tale
interne, cum le putem optimiza, automatiza,
dar și către partenerii tăi, în a fi mai aproape
de aceștia.
Orice acțiune implică investiții de timp și
bani. Căutăm să le dozăm corect pentru
maxim de rezultate.
“energize your business” cu
soluții potrivite
Soluții personalizate de document
management și automatizare de procese
Soluții proprii marca DocPlus pentru
companii mici și mijlocii
Implicăm toate activităţile necesare
derulării proiectului
Agenția de Marketing Online FivePlus:
Folosim o varietate de tactici, inclusiv SEO,
campanii derulate prin Google Adwords,
posturi promovate pe Facebook, dezvoltare
de website-uri și landing page-uri.
Orientarea este direcționarea traficului
către site și promovarea afacerii către o
audiență cât mai largă.
Spune-ne mai multe despre proiectul tău!
(+4) 0318 054 255, (+4) 0744 306 781
office@fiveplus.ro / www.fiveplus.ro
FacemReclame.ro
FivePlus Solutions

Alin NIȚĂ - Director General
Cu privirea către înainte
Pentru a reuși trebuie să nu duci lipsă de
idei, să riști în a le pune în practică, să ai o
oarece pregătire pentru a înțelege contextul
și a preveni situații, să te bazezi pe oameni
care împărtășesc cât mai mult din viziunea
pe care o ai și foarte important este... să
acționezi.

Un plus valoare pentru tine
Avem o atitudine deschisă către inovație,
tehnologie și know-how.
Am dovedit în 10+ ani că suntem parteneri
de încredere, ne interesează performanța și
suntem orientați către nevoile clientului.
Peste 300 de clienți ne-au acordat încredere
și am dezvoltat proiecte frumoase împreună.
VOUCHER ANTREPRENORI

[18FPS09A]

REDUCERE 10%
PENTRU SERVICII

DACĂ EȘTI ÎN PRIMII 3 ANI DE
ANTREPRENORIAT
PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON
OFERTA EXPIRĂ LA 30.09.2018

www.AntreprenorînRomânia.ro
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www.gladpeople.co.uk

Îți creștem vânzările
Câteva industrii unde ne ajutăm clienții
să își crească veniturile:
1. Comenzi online
Marketingul este gratuit în Facebook
Messenger.
2. Rezervări (restaurante, hoteluri etc.)
Veți menține relația cu clienții mult mai
eficient.
3. Flyere, meniuri, afișe
Captăm audiența și o migrăm din
offline în Facebook Messenger.
4. Agenție de știri
Comunicăm zilnic știrile în Facebook
Messenger.
Garantăm cu munca noastră
Mai pe românește, dacă nu îți aducem
rezultate nu ne plătești. În loc să îți
explicăm în 1000 de cuvinte de ce produsul
nostru e cel mai bun, nu mai bine ai garanția
asta din capul locului?
Descoperă această lume inedită!
Contactează-ne folosind pașii alăturați
și bucură-te de miracolele tehnologiei.

Pentru a ne contacta, vă rugăm folosiți
unul din cei doi chatboți din imagini
www.gladpeople.co.uk

Adrian DEFTA - Co-Owner
Facebook Chabots pentru toți
Descoperă lumea noastră – scanează cele
două poze:
Pas 1: Deschide Facebook Messenger pe
telefon
Pas 2: Click în dreapta-sus pe poza de 		
profil
Pas 3: Click din nou pe poza mărită
Pas 4: Click Scan Code și scanează una
din cele 2 imagini.
			
Have fun!

www.AntreprenorînRomânia.ro
prezintă

Energie ecologică și ieftină
Vă propunem o nouă abordare a dezvoltării
zonelor rurale și urbane prin conversia
peleților din orice biomasă, precum:
resturi agricole, forestiere, zootehnice,
selecție de deșeuri menajere, plante
energetice, tocătură lemnoasă, lemn
degradat, în cea mai ieftină și curată energie
termică și electrică, utilizând echipamentele
de înaltă performanță ecoHORNET,
fabricate în România.
Produsele noastre de referință
Arzătoare cu peleți (10 kw – 600 kw)
Centrale termice cu peleți
(10 kw – 500 kw – premieră)
Arzătoare cu peleți pentru tuburi
radiante (10 kw – 100 kw, 3 in 1)
Generatoare de aer cu peleți
(10 kw – 600 kw, – 45 °C, premieră)
Instalație de piroliză înaltă
Combustibil inepuizabil, rapid
regenerabil și nepoluant
Compania românească ecoHORNET este
specializată în fabricarea de echipamente
performante pentru producerea energiei termice din orice biomasă peletizată. În cei peste 15 ani de cercetări, experimentări și teste
Str. Italia nr. 4, OP 76, Chiajna
(+4) 0745 050 050, (+4) 0740 888 085
president@ecohornet.ro
ECO Hornet

FacemReclame.ro
Iulian Hornet

Iuliean HORNET - CEO & Inventator
Mesaj pentru antreprenori
Credem încă în șansa noastră de a ne reface
economic prin investiții inteligente în viitor
și de a oferi un viitor mai bun generațiilor
următoare. Dacă antreprenorii vor fi îndrumați
spre investiții profitabile, sănătoase și pe
termen lung atunci avem speranțe că vom
mai rămâne pe meleagurile noastre.
ecoHORNET pune la dispoziția tinerilor
antreprenori produsele din portofoliu și
îndeamnă la dezvoltarea afacerilor în
sectorul de legumicultură, floricultură,
ș.a.m.d, cu potențial atât național, cât și
internațional.
am patentat și pus în aplicare o tehnologie
performantă de transformare eficientă a
biomasei în energie, cu emisii poluante
minime. Producem 5 tipuri de echipamente
în peste 70 de modele. Toate operează
la temperaturi înalte, cu emisii poluante
minime și transfer de căldură optimizat.
VOUCHER ANTREPRENORI

[AIR0005]

PACHET START-UP NATION 2018:
SERĂ CALDĂ ȘI RĂSADNIȚĂ
- SERĂ FOLIE DUBLĂ 1000MP
- SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CU
AGRO-PELEȚI 225 KW
PREȚ TOTAL 44.000 EURO
PROMOȚIE VALABILĂ NUMAI CU ACEST CUPON

“Viața alături de Monica”
reprezintă o premieră în România, este o carte
scrisă de mama unui copil diagnosticat cu o
Tulburare de spectru autist, acum devenit
adult, la redactarea căreia a contribuit copilul
însuși. Unul din 68 copii prezintă o formă de
Tulburare de spectru autist, conform
studiului publicat de CDC în 2012.
Este în primul rând o carte scrisă
de o MAMĂ. Este o carte scrisă de un
părinte care a trecut prin etapele: “copilul visat”, “de ce eu?”, “ce am de
făcut?”. Este rezultatul efortului diadei
mamă-copil,
nu
doar
al
efortului
investit în așezarea cuvintelor pe hârtie.
Cartea este produsul efortului uriaș de
muncă depusă de mamă și de copil,
efort ce a avut ca obiectiv cel mai de preț țel
pentru un părinte: viața copilului, “VIAȚA
MONICĂI”. Și mai presus de orice, această
carte este un manifest care îndeamnă la luptă:

“Se poate”, “Este un drum greu, dar se
poate”, “Nu abandonați”.
Pentru comenzi online completați formularul
de la adresa: www.antreprenorinromania.ro/
viata-alaturi-de-monica/
Puteți accesa pagina de comandă și prin
scanarea codului QR de mai jos.

Noar propune colecții ready-to-wear, dar și creații originale la
comandă, croite în funcție de personalitatea clientelor sale.
Contact: (+4) 0722 773 779, comenzi@noar.ro
Noar este un brand vestimentar tânăr care
reușește să își afirme forța prin piese versatile,
bine gândite și atent croite, prin cusături fine,
imprimeuri atent alese, împletituri și piese care
nu trebuie să îți lipsească din garderobă. Noar
propune explorarea personalității feminine prin
piese din materiale delicate, cu o notă de mister
transpus în coditian.

Colecția primăvară-vară 2018
„Vibrations of Joy”

Piesele realizate de Noar sunt exteriorizări ale
unei stări, ale unei emoții, relevă o parte a personalității femeii care le îmbracă. Astfel, brandul mizează pe conexiunea dintre pasiunea celor
două creatoare de modă și conceptul de amor
vestimentar care dă naștere unor ținute cu
poveste și dorința clientelor de a-și oglindi prin
ținute aspecte ale personalitații, cliente care vor
cumpăra și îmbrăca, din amor vestimentar.

Misiunea Noar este să transforme obiectele
vestimentare în piese care vorbesc despre cine
suntem. Colecția Vibrations of Joy vorbește
despre stări de spirit și simțuri, despre atingeri
tandre și mângâieri fine ale unor materiale atent
alese cu accent pe natural. Ținutele incluse în
colecție urmăresc ca prin contactul cu
deținătoarele lor să le energizeze, să le potențeze
la exterior personalitatea și să le învăluie pe
parcursul zilei într-un aer de bucurie, în dorința
de a experimenta și a se bucura de soarele
specific lunilor de primăvară-vară. Astfel,
prin acestea, clientele vor emana la rândul lor
bucurie, încredere, creativitate, seninătate,
senzualitate și umor.

Noar nu crede în tipologii, crede în frumusețe
în toate formele ei, crede în femeia care alege
să își exprime în fiecare zi starea de spirit prin
intermediul vestimentației. Noar prețuiește
femeia puternică, dar cu un aer boem, fragil.

Piesele din colecția Vibrations of Joy sunt
multifuncționale, versatile, itemuri ce pot fi
purtate atât pe timpul zilei, cât și seara,
combinațiile sunt multiple, imaginația fiind
singura limită.

VOUCHER DISCOUNT - REDUCERE 15% din prețul
produselor noastre sau pentru orice comandă personalizată

[NOARJOY]

PROMOȚIE VALABILĂ
NUMAI CU ACEST COD

UnLogo.ro

Fii antreprenor V.I.P
Visează.Implementează.Povestește

În calitate de membru al comunității Antreprenor în România vei beneficia de o creștere a
vizibilității afacerii tale, diversificarea rețelei de clienți și parteneri, identificarea de surse de
finanțare pentru afacerea ta, promovare în rândul unei comunități de antreprenori dedicați,
acces la workshop-uri și sesiuni de informare la prețuri avantajoase.

Pachete membership
DIAMOND
Profil companie cu transfer pagerank
Profil antreprenor în catalogul online
Interviu sau articol de specialitate
Newsletter lunar comunitate
Comunicate de presă lunare
Advertoriale lunare optimizate SEO
Listarea de oportunități de afaceri
Condiții speciale advertising platformă
Publicitate canale oficiale Social Media
Apariții în revistă varianta print și online
Acces bibliotecă virtuală materiale utile
Discount-uri evenimente parteneri
Discount-uri produse si servicii parteneri
Discount-uri la cursurile partenerilor
Acces workshop-uri surse de finanțare
Discount-uri întruniri de networking
Banner prima pagina 720x90px
Card membru Antreprenor în România
dezvoltă afacerea ta cu
doar

397 €/zi

PLATINUM

GOLD

Profil antreprenor în catalogul online

Profil antreprenor în catalogul online

Interviu sau articol de specialitate

Publicitate canale oficiale Social Media

Newsletter trimestrial comunitate

Discount-uri evenimente parteneri

Comunicate de presă trimestriale

Discount-uri produse si servicii parteneri

Advertoriale trimestriale optimizate SEO

Discount workshop-uri surse de finanțare

Listarea de oportunități de afaceri

Discount-uri întruniri de networking

Publicitate canale oficiale Social Media

Banner pagini secundare 250x250px

Apariții în revistă varianta online
Discount-uri evenimente parteneri
Discount-uri produse si servicii parteneri
Discount workshop-uri surse de finanțare
Discount-uri întruniri de networking

crește vânzările tale cu
doar

075 €/zi

275 €/an

Banner prima pagina 250x250px
promovează afacerea ta cu
doar

185 €/zi

675 €/an

1450 €/an

Aderă la comunitatea online Antreprenor în România
Primește oportunități de afaceri direct în casuța ta de email și rămâi la curent
cu ultimele noutăți din afaceri prin înscrierea la Newsletter-ul nostru.

