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MODULUL 5: Întreprinderea mea de succes 

(Structura modulului de instruire) 

1. Introducere 

Prin studierea acestui modul antreprenorul va dobândi cunoștințe și abilități pentru a-și 

defini modelul de afaceri. Acest model de afaceri este configurat ca bază fundamentală 

pentru o activitate de afaceri pentru a genera valoare pentru clienții săi, utilizatori și 

societate și pentru a genera profitabilitate pentru proprietarii săi. Acest modul ar trebui 

făcut după definirea ideii în modulul 9 Generarea ideilor de afaceri. Poa te fi dezvoltat în 

paralel cu alte module pentru a ajuta la consolidarea principiilor, identității, misiunii și 

viziunii întreprinderii sociale. Este important să se completeze Modelul de afaceri cu un plan 

operațional detaliat care poate fi definit prin Modulul 10 Marketing și Modulul 7 Pași pentru 

construirea unei întreprinderi proprii pentru a avea o foaie de parcurs de implementare 

2. Programul de formare 

Programul de invatare pentru Modulul 5 „Intreprinderea mea de success”  

 

Prezentarea generala a modulului  

Asigurarea ca intreprinderea va avea succes si ca va fi sustenabila este un lucru imposibil . 
Experiențele noastre de afaceri vor întâlni mai multe variabile, unele dintre ele necunoscute 
la momentul creării companiei și altele, deși cunoscute, imprevizibile 
 
Dar putem diminua efectele negative și chiar inversa impactul acestora în condiții pozitive 
pentru afacerea noastră, dacă luăm în considerare două elemente principale de analiză:  
 
1. O definiție a afacerii axată pe nevoile clienților și utilizatorilor produselor și serviciilor 
noastre, care permite redefinirea elementelor sale în funcție de următorul element cheie.  
 
2. O abilitate agilă de a ne adapta la schimbări împreună cu o abordare constantă a inovației 
care ne permite să ne poziționăm modelul de afaceri în raport cu oferta concurentă. 
Elementele de mai sus trebuie să asigure menținerea identității sociale inovatoare a 
antreprenorului și a afacerii sale ca bază pentru dezvoltarea și creșterea acestuia.  
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În acest modul, studenții vor putea defini un model de afaceri cu cea mai mare probabilitate 
de succes și vor adopta o atitudine rezistentă și inovatoare ca parte intrinsecă a unui model 
de afaceri sociale. 
Structurarea conținutului instruirii se face pe secțiuni și subiecte. Pentru fiecare secțiune 
există subiecte pentru care sunt furnizate materiale de ghidare suplimentare pentru a 
sprijini procesul de auto-studiu. 
 

Timp recomandat pentru 

invatarea modului 

Aproximativ 24 ore.  

Metoda de invatare Invatare auto-dirijata  

Consultanta oferita de 

organizatia 

M.ART  

e-mail: ra@m-art.info ncabmed@gmail.com 

 

 

Adnotare 

În timpul procesului de instruire din cadrul modulului 5: „ÎNTREPRINDEREA MEA DE 
SUCCES” elevii vor dobândi cunoștințe despre cum să construiască un plan de afaceri 
sociale. Acest proces de definire începe prin a contrasta ideea de afaceri cu nevoile 
clienților, mediul general și specific în care ideea va fi implementată folosind instrumente 
de analiză precum PESTEL și exemplele Diamantului celor cinci forțe ale lui Michael Porter. 
În această primă fază, instrumentele de mai sus sunt completate cu analiza contextului și 
tendințelor din domeniul antreprenoriatului social, aplicând tehnici de cercetare adecvate.  
Pentru a construi un model de afaceri sociale, studenții vor învăța cum să facă față 
variabilelor și elementelor care le determină succesul, cu o atenție deosebită pentru nevoile 
clienților și părților interesate. 
Pentru a face acest lucru, va fi utilizată o metodologie testată la nivel internațional: Planul 
de afaceri tip Canvas („panza de lucru”). Această metodă va permite antreprenorilor să-și 
descrie afacerile sociale pe baza a nouă colone care conțin variabile și informații pe care să 
ia decizii pentru a realiza un model de afaceri viabil din punct de vedere economic. 
 
În timpul procesului de învățare, poate fi necesar să se facă modificări la ideea inițială. Este 
un proces iterativ care permite colectarea informațiilor și adaptarea modelului la 
circumstanțe noi sau la noi oportunități. 
Diferitele capitole pe care se desfășoară instruirea conțin exerciții practice pentru care sunt 

mailto:ra@m-art.info
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disponibile instrumente de lucru: model de afaceri Canvas, hartă empatică, călătoria 
clienților. Acest lucru va permite antreprenorului să construiască modelul de afaceri în 
practică, pe baza unui caz real determinat de antreprenor. 
Antreprenorii vor putea astfel să-și definească propriul model de afaceri, trasând toate 
aspectele care le determină succesul. 
 
 

3.  Obiectivele formării auto-direcționate /studiului individual 

Obiectivele care vor fi realizate prin însușirea modulului „Afacerea mea de succes” sunt:  
• Achiziționarea de cunoștințe despre cum să construiți un model de afaceri de succes 

crescând posibilitățile de succes prin alinierea abordărilor de afaceri cu o misiune 
socială. 

• Construiți un plan de afaceri social viabil și durabil, util ca instrument de lucru 
pentru antreprenorul social sau ca bază pentru căutarea de finanțare.  

• Învață să analizezi variabilele și elementele determinante în succesul afacer ii sociale 
și să înveți să acționezi pentru a folosi aceste variabile și elemente ca sursă de 
avantaj competitiv. 

• Cunoașteți și aplicați metodologii de antreprenoriat social agile (Lean Startup, 
Customer Development, Agile) la cazuri reale ca instrumente agile atunci când creați 
modele de afaceri sociale durabile și scalabile. 

• Stimulați spiritul de inovație și creativitate ca sursă de identificare și exploatare 
sistematică a oportunităților de afaceri și de rezolvare a problemelor.  

• Obțineți formare de bază privind planificarea liniilor strategice ale proiectelor sau 
ideilor de afaceri ca un pas ulterior pentru validarea modelului de afaceri.  

   

4. Ce trebuie știut în prealabil? 

Formarea în antreprenoriat social, care se bazează pe metoda auto-studiului, este ghidată 
în principal de motivația personală a cursanților. 
Cursantii trebuie să aibă: 

• Capacitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, 
atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere);  

• Competența digitală, care include utilizarea încrezătoare și critică a tehnologiilor 
societății informaționale și abilitățile de bază ale tehnologiilor informației și 
comunicării; 
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• Abilitatea de învățare independentă, care este legată de capacitatea de a urmări și 
organiza propria învățare individuală, în conformitate cu propriile nevoi și 
conștientizarea metodelor și oportunităților. 

• Motivația de a adopta noi abordări de lucru adecvate pentru începerea afacerilor 
sociale în jurul principiilor durabilității, responsabilității sociale și inovării și 
creativității. 

 

5. Rezultatele învățării 

La sfârșitul instruirii în modulul prezentat, participanții la acesta trebuie să fi dobândit 
cunoștințe de bază despre: 

• Cum o idee poate deveni o afacere socială, sarcinile anterioare de cercetare și 
reflecție pentru a determina dacă ideea este o oportunitate de afaceri.  

• Elementele cheie pentru construirea unei idei de afaceri în cadrul abordării 
modelului de afaceri. 

• Variabilele integrate în fiecare dintre cele nouă module ale business Canvas, 
conceptele lor și modul în care afectează succesul afacerii sociale.  

• Importanța asumării unui proces iterativ pentru verificarea și îmbunătățirea 
progresivă a propunerii de valoare a afacerilor sociale, grație datelor reale și 
feedback-ului de la jucătorii implicați 

• Importanța unei abordări centrate pe client și abilitarea acestora și a părților 
interesate în proiectarea, producția sau livrarea de produse și servicii.  

• Pașii care trebuie urmați de antreprenori pentru a defini propunerea de valoare 
socială și alte propuneri de valoare conexe. 

• Cum să vă asigurați că propunerea de valoare oferă valoare adăugată și se potrivește 
nevoilor, cererilor și contribuțiilor clienților și părților interesate 
 

Competențe ca rezultate așteptate ale învățării - cursanți: 
• Strategia de dezvoltare a afacerii 
• Managementul afacerilor sociale 
• Analiza pieței în mediul social 
• Viziune strategică 
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6. Continutul modulului 

1. PROIECTARE AFACERI 
 
Antreprenorul social, prin definiție, are în minte o idee de afaceri. Această idee trebuie 
structurată în diferite elemente care vor configura planul de afaceri sociale. În acest 
moment, antreprenorul trebuie să plaseze ideea într-un context, să satisfacă nevoile 
clienților și utilizatorilor și să le genereze valoare adăugată.  
 
1.1. IDEE DE AFACERI 
Scopul acestui capitol este de a înțelege diferitele elemente și componente ale ideii care 
definește serviciile sau produsele care trebuie oferite și clienții și partenerii. 
În acest moment, antreprenorul trebuie să se oprească și să se întrebe care sunt factorii 
determinanți ai ideii, care sunt motivația de a înființa o afacere socială, care sunt 
capacitățile și abilitățile antreprenorilor și care sunt modalitățile mai bune de realizare 
obiectivele și modul de accelerare a implementării afacerii 
Antreprenorul va folosi instrumente specifice pentru a schița ideea de afaceri sociale, 
răspunzând la întrebările de mai sus. 
Antreprenorul trebuie, de asemenea, să fie pregătit să adopte idei alternative și să fie 
creativ și deschis cu mintea pentru a schimba ideea inițială. 
 
1.2. CONTEXT 
Totul este conectat, ideea de afaceri face parte din ecosistemul antreprenorului în care alte 
elemente și jucători sunt cheia pentru a construi modelul de afaceri. Contextul în care 
funcționează afacerea socială este guvernat de diferite dimensiuni care au fost adunate în 
analiza PESTEL cunoscută: politică, economică, socială, tehnologică, de mediu, juridică. 
Aceste dimensiuni trebuie aplicate domeniului geografic al antreprenorului. 
În afacerile sociale, această analiză trebuie să ia în considerare tendințele de piață și cele 
sociale și schimbările din diferitele domenii de studiu, deoarece aceasta poate fi o sursă de 
inspirație pentru a construi afaceri profitabile. 
Analiza PESTEL este completată de analiza specifică a mediului de afaceri folosind 
„Diamantul celor cinci forțe ale lui Michael Porter” pentru a determina probabilitățile 
afacerii sociale de a genera profituri în sectorul său. 
În acest context, antreprenorul trebuie să identifice problemele sociale sau de mediu și 
nevoile clienților care vor fi abordate prin intermediul unei afaceri.  
 



 

Social Innovation Zone Project 

  

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 

     Pg.6 

1.3. OBIECTIVE 
Odată ce antreprenorul înțelege contextul în care își desfășoară activitatea și provocările 
sociale și piața către care se adresează afacerea, este timpul să stabilim obiectivele, 
misiunile și obiectivele care îl vor ghida pe antreprenor. 
Aceste obiective trebuie transpuse în indicatori care aplică criterii SMART: specifice, 
măsurabile, realizabile, realiste și limitate în timp. 
În afacerile sociale, definiția misiunii și viziunii este foarte relevantă, deoarece cuprinde 
esența afacerii și motivul pentru care se află în abordarea pe termen mediu și lung.  
În această etapă, antreprenorii sociali pot detecta oportunitățile de afaceri de a accesa o 
piață pe care clienții au nevoie de produsele și serviciile lor și de sustenabilitatea afacerii pe 
termen mediu și lung. 
 
2. MODELUL DE AFACERI SOCIALE 
 
Un model de afaceri descrie elementele cheie pe care o companie creează, livrează și 
generează valoare adăugată. Modelul de afaceri poate fi construit folosind modelul de 
afaceri Canvas care poate fi utilizată pentru afaceri sociale. Modelului de afaceri Canvas 
permite antreprenorilor să definească modelul de afaceri în termeni simplificați, de înțeles 
și flexibili, fără a simplifica funcționarea unei companii. 
 
2.1.  CELE NOUA MODULE ALE PLANULUI DE AFACERI CANVAS  

Acest capitol oferă o imagine de ansamblu asupra ingredientelor afacerii utilizând Modelul 
de plan de afaceri tip Canvas (A. Osterwalder) structurat în nouă module de bază care 
reflectă logica companiei de a realiza venituri în conformitate cu obiectivele și misiunea 
deja definite. 
Acest cadru acoperă toate elementele ca model al unei strategii de afaceri care urmează să 
fie implementată în structura, procesul și filozofia afacerii sociale: clienți și părți interesate, 
propunere de valoare, relații și canale cu clienții, sursa de venit, activități și resurse cheie, 
cheie alianțe și structura costurilor. 
Modelul Canvas acționează ca element de bază în definiția afacerii și trebuie să fie flexibilă 
și iterată în conformitate cu următorii pași de validare. 
 
2.2. CLIENȚII ȘI PĂRȚILE CHEIE INTERESATE  
Clienții și utilizatorii sunt principalii jucători în orice model de afaceri. Nevoile lor justifică 
existența afacerii sociale. În acest grup, părțile interesate sunt, de asemenea, considerate 
actori cheie, deoarece au o influență în atingerea obiectivelor clienților.  
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• Echipa 
• Partenerii 
• Beneficiarii 
• Comunitatea locală 
• Administrația publică 
• ONG-urile 

 
Prin angajamentul lor, antreprenorul social va fi capabil să creeze și să primească valoare 
(socială sau de mediu) într-un mod optim (schimburi echilibrate de „dă și primește”).  
 
Harta părților interesate ajută la identificarea acestor agenți și la priorit izarea acestora în 
funcție de interesul lor pentru activitatea sau soluțiile afacerilor sociale și puterea sau 
gradul de influență în dezvoltarea afacerii. 
 
Antreprenorii trebuie să știe cum sunt și cum se simt în raport cu afacerea socială aplicând 
tehnici de cercetare. 
 
Clienții și utilizatorii trebuie perceputi ca principale părți interesate, cei care au cheia 
principală pentru viabilitatea afacerii. Însă aceste grupuri trebuie identificate și adunate în 
funcție de comportamentele, nevoile și caracteristicile lor (identificarea și profilarea 
clienților) și calcularea pieței existente în jurul acestor grupuri.  
 
Segmentarea și poziționarea permite antreprenorilor să prevadă dimensiunea pieței și să 
adopte strategii diferențiate și, prin urmare, mai eficiente în ceea ce privește concurența. 
Această abordare centrată pe client va contribui la definirea propunerii de valoare a afacerii 
sociale. Această conexiune are nevoie, de asemenea, de un proces de analiză în care 
antreprenorul social trebuie să creeze empatie și să gândească, spune, să se simtă ca 
segmentele țintă ale clienților și să le înțeleagă nevoile și frustrările pentru a proiecta cea 
mai bună soluție pentru ei. 
 
2.3. PROPUNERE DE VALOARE 

Propunerea de valoare reprezintă setul de atribute ale serviciilor și produselor care adaugă 
valoare anumitor segmente de piață. 
 
Propunerea de valoare este factorul care face ca utilizatorul sau clientul să aleagă una sau 
alta opțiune. Prin urmare, constituie avantajul competitiv față de concurenți. 
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În antreprenoriatul social, propunerea de valoare este asigurată prin integrarea viziunii 
clienților și a părților interesate. Acest lucru se realizează prin procese de co-creație care 
permit conducerea provocărilor sociale într-o valoare socială reală, luând în considerare 
rentabilitatea durabilă necesară pe termen mediu și lung.  
 
Diferențierea poate fi atinsă și prin tehnici de căutare sau oportunități de diferențiere care 
se potrivesc punctelor forte ale antreprenorului social: 

- Inovație, satisfacerea nevoilor necunoscute până în momentul real. 
- Îmbunătățirea performanței în proiectarea, producția sau livrarea produsului sau 

serviciului. 
- Personalizarea, potrivirea serviciilor și produselor la nevoile specifice ale clienților 

sau segmentului de clienți. 
- Proiectare, îmbunătățirea calității designului. 
- Branding. 
- Preț, analizând implicațiile unui preț mai mic sau similar.  
- Reducerea costurilor, transferând acest cost mai mic către client. 
- Reducerea riscului. 
- Accesibilitatea la produse și servicii pentru clienții care nu au avut acces până în 

prezent. 
- Utilitate, făcând lucrurile mai ușoare sau mai practice. 

 
În afaceri sociale, cel mai logic mod de a realiza și îmbogăți propunerile de valoare de mai 
sus este prin împuternicirea clienților și părților interesate și potrivirea nevoilor lor 
specifice. 
În acest moment, propunerea de valoare trebuie să definească modul în care beneficiază 
clienții și modul în care își ușurează durerile (câștigă creatori și analgezice).  
 

2.4. RELATII CLIENT SI CANALE DE DISTRIBUTIE 

Canalele (deținute sau în parteneriat cu alți intermediari sau agenți) au faze diferite, dar nu 
sunt toate prezente în mod necesar în afaceri sociale. Afacerea socială trebuie să găsească 
combinația perfectă de canale pentru a-și atinge obiectivele: informații, evaluare, 
cumpărare, livrare și servicii post-vânzare. 
 
 
 



 

Social Innovation Zone Project 

  

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SPECIALIȘTILOR 

ÎN RESURSE UMANE 

 

 

 

 

     Pg.9 

Există diferite categorii în relația antreprenorului cu clienții săi din segmentul determinat:  
 

1. Asistență personală: atunci când antreprenorul se implică personal în asistarea 
clienților săi, nedelegând altor persoane sau mașini. Exemplu: o asistentă medicală, 
un profesor etc. 

2. Asistență personală dedicată: este un anumit tip de asistență personală în care 
companiile participă în mod singular la câțiva dintre clienții lor. Acestea sunt 
speciale din restul segmentului de clienți, așa că le participă individual, cu o grijă și 
dedicare deosebite pe care nu le oferă altora din același segment de clienți. 
Exemplu: un manager sau agent pentru actori. 

3. Autoservire: înseamnă că clientul dezvoltă acțiuni care generează serviciul pe care îl 
așteaptă. 

4. Serviciu automat: Cu un serviciu automat, clientul rămâne un subiect pasiv și 
serviciul este furnizat de o mașină. 

5. Bazate pe comunitate: relațiile bazate pe comunitate se bazează pe forța și intrările 
de la toți membrii comunității. De exemplu: YouTube, unde milioane de utilizatori 
creează conținut și interacționează între ei. 

6. Co-creație: prin co-creație antreprenorii își angajează clienții în dezvoltarea 
serviciului lor; participă activ la proiectarea și chiar la producția sa.  

 

Abordarea metodologică pentru a ști cum să interacționezi cu clienții este cunoscută sub 
numele de Customer Journey Map. Acest instrument este foarte util pentru acțiunile 
centrate pe client. Cartografierea clientului arată care sunt eforturile, emoțiile, îndoielile, 
influențele, punctele slabe și frustrările clienților în procesul de explorare, evaluare, 
considerare, cumpărare sau furnizare și servicii post-vânzare. Cunoașterea 
comportamentelor clienților în diferite faze îi ajută pe antreprenori să interacționeze corect 
cu aceștia 
 
2.5. ACTIVITATI SI RESURSE CHEIE 

Activitățile cheie și resursele cheie (KR) integrează acele activități și resurse de care 
antreprenorul social are nevoie pentru a oferi o propunere de valoare, pentru a ajunge pe 
piețe, pentru a interacționa cu clienții și pentru a primi venituri pentru serviciile sau 
produsele furnizate. 
 
Principala provocare în acest bloc este de a maximiza valoarea pentru clienți și părțile 
interesate, optimizând în același timp dedicarea eforturilor de proiectare, producere sau 
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livrare a produselor sau serviciilor. În acest moment, antreprenorul social trebuie să ia în 
considerare tehnici sau abilități pentru a minimiza costurile economice, sociale și de mediu.  
 
Activitățile cheie pot fi împărțite în următoarele categorii: 

1. Producție: activități legate de proiectarea, fabricarea și livrarea de produse și 
servicii. 

2. Rezolvarea problemelor: presupune găsirea de noi soluții la nevoile individuale 
(asistență personală, azil de bătrâni ...) 

3. Platforma / Rețea / Vânzări: activități bazate pe proiecte de colaborare (piețe de 
piață, comunități web pentru cauze sociale) 

 
Resursele cheie pot fi clasificate după cum urmează:  

1. Resurse umane. Elementul cheie în majoritatea afacerilor sociale bazate pe oameni 
talentați, entuziaști și calificați, capabili să conducă activitatea și să contribuie la 
realizarea obiectivelor lor. Afacerile sociale se bazează pe oameni optimiști, 
generoși, pasionați, inovatori și creativi capabili să lucreze într-un mediu divers 

2. Activele fizice, cum ar fi instalațiile de fabricație, clădirile, vehiculele, mașinile, 
sistemele, sistemele de la punctul de vânzare și rețelele de distribuție intră în 
această categorie. 

3. Resursele intelectuale sunt mărci, cunoștințe proprietare, brevete și drepturi de 
autor, parteneriate și baze de date ale clienților. Toate sunt componente din ce în ce 
mai importante ale unui model de afaceri puternic. 

4. Resurse economice. Unele modele de afaceri depind în mare măsură de resursele 
financiare și / sau garanțiile: ca numerar, linii de credit sau un fond de opțiuni 
pentru angajarea de angajați cheie. 

 

2.6. STRUCTURA COSTURILOR 

În acest capitol, antreprenorii trebuie să definească principalele costuri pe care trebuie să si 
le asume pentru a lucra în cadrul unui model de afaceri determinat. Costurile trebuie să fie 
reduse la minimum în orice model de afaceri, deși nivelul scăzut al costurilor este mai 
important în unele modele de afaceri decât în altele, deoarece strategia de diferențiere se 
poate baza în costuri sau în valoare. În acest context, antreprenorii sociali trebuie să învețe 
să analizeze diferite tipuri de costuri în proiectele lor: 

 Costuri fixe și variabile 

 Costuri directe și indirect 

 Costuri de oportunitate 
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 Economii la scară 
 

2.7. FLUX DE VENITURI 

Acest parte se referă la fluxul de numerar generat de o companie prin diferite segmente de 
clienți. 
În această etapă, antreprenorii trebuie să reflecteze asupra prețurilor: cât de mulți clienți 
sunt dispuși să plătească. 
Strategia de stabilire a prețurilor are diferite alternative. Prețurile predefinite se bazează pe 
variabile statice: prețuri de listă fixe, negociere, licitație, dependentă de piață, dependentă 
de volum sau gestionarea randamentului. 
Pe de altă parte, prețurile se pot modifica în funcție de piață prin mecanisme precum:  
negociere, gestionarea veniturilor, cerere și ofertă, licitații. 
Fluxurile de venituri pot fi generate de diferite surse, care trebuie determinate de 
antreprenor: 

1. Vânzarea de active 
2. Taxa de utilizare 
3. Taxe de abonament 
4. Împrumut / închiriere / leasing 
5. Licențiere 
6. Taxe de intermediere 
7. Publicitate 

 

3. TESTAREA SI VALIDAREA 

Ultima fază în definirea unui model de afaceri și pentru a garanta cel mai bine succesul 
acestuia, constă în testarea și validarea soluției pe piață.  
O afacere socială necesită validarea elementelor definite în pașii de mai sus. Validarea este 
utilă pentru antreprenorii sociali, permițând colectarea de informații de pe piață și iterarea 
sau pivotarea ideii de afaceri și obținerea unei soluții optime care să se potrivească pieței și 
să creeze o valoare socială și de mediu maximă. 
 
4. IMPLEMENTAREA 
 
Validarea afacerii sociale trebuie să fie urmată de un plan de implementare. În această 
etapă, antreprenorii trebuie să organizeze activitatea punând toate instrumentele și 
cunoștințele în sprijinul obiectivelor. 
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Planul financiar (situația veniturilor, bilanț, cont de profit și pierderi, punct de rentabilitate 
și proiecții ale fluxului de numerar) este o necesitate pentru a reuși afacerea socială. Cu un 
plan financiar, antreprenorii sociali pot determina viabilitatea ideii de afaceri. Această 
viabilitate poate fi condiționată de nevoile financiare. Acest aspect trebuie analizat pentru a 
evalua diferite mecanisme de investiții și financiare (investitori, credite, crowdfunding, 
bănci etice ...). 
Faza de implementare este finalizată cu alte decizii relevante, cum ar fi alegerea formei 
juridice, planul de marketing (modulul 10), calendarul operațional și echipamentele de 
gestionare. 
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Instrumente: 

Model plan de afaceri Canvas (Business Model Canvas) 

https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-business-model-canvas-template-

powerpoint/ 

Harta empatica  (Empathy Map) 

https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-business-model-canvas-template-powerpoint/
https://slidemodel.com/free-powerpoint-templates/free-business-model-canvas-template-powerpoint/
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https://slidemodel.com/?s=empathy+map 

Propunere de valoare (Value Proposition) 

https://slidemodel.com/templates/flat-value-proposition-canvas-powerpoint-template/ 

Calatoria clientului (Customer Journey) 

https://slidemodel.com/templates/customer-journey-map-horizontal-powerpoint-funnel/ 
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