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CENTRUL DE SUPORT ÎN
AFACERI ORHEI

promotor al dezvoltării
businessului mic și mijlociu

Activități CSA Orhei

Idei de afaceri acasă

Oportunități de finanțare

Cuprins: "Succesul în afaceri presupune
pregătire, disciplina și multă

muncă. Dar dacă nu ești speriat
de aceste lucruri, oportunitățile

sunt mereu foarte mari."
 

 David Rockefeller

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia aparține A.O. Agenția

Regională de Dezvoltare Durabilă Orhei și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene. 
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Activități CSA Orhei

Facilitarea asocierii pe domenii de activitate

În luna februarie, în cadrul Centrului de
Suport în Afaceri Orhei s-au întâlnit la
o discuție câțiva din fotografii din
Orhei.

S-a discutat posibilitatea dezvoltării
unei comunități, în care fotografii vor
comunica, colabora și își vor valorifica
potențialul profesional. 

S-au conturat câteva idei frumoase
care urmează să prindă culoare în
viitorul apropiat.

Au discutat posibilitatea creării unei
asociații precum și au gândit un
eveniment prin care va fi promovată
arta fotografică în comunitate.

https://www.facebook.com/csaorhei?__cft__[0]=AZUX_TxRu88tmAFJVNtpYu878qnQCkCcdQoCzGcme3TqaqBD_WLX_HwrYBqjDQ1MYM4A8cbg1d5ZG1XIubPxL-HnGSQV__6jQxOhO5QZGj_jzbEdIZ3xOkkzgesU4tR2_r4Lbp1hLyJILGnMrlDOkFy4wUKP-Wh19uO0TQDF3yORRxyXkDncrwro8YD9VIKamPg&__tn__=-]K-R
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Activități CSA Orhei

La data de  25.02.2023, Centrul de Suport
în Afaceri Orhei a dat start cursului de
instruiri “Start Up de la idee la business
plan”.

Pe parcursul la 7 zile de training
participanții vor învăța sa-și transcrie ideea
de afacere intr-un business plan. Iar
ulterior, in cadrul orelor de coaching, își vor
definitiva planul astfel încât acesta să le
servească drept reper în activitatea
ulterioară.

Instruiri “Start Up de la idee la business plan”



 

Când vine vorba de investiții mici și profit rapid, creșterea prepelițelor este o oportunitate
de exploatat.

Cererea de hrană sănătoasă modelează practicile de consum, iar ouăle de prepeliță sunt
bogate în minerale, vitamine și proteine, având o valoare nutrițională mult mai bună decât
a ouălor de găină.

Instalarea unor cuști nu ocupă mult spațiu (chiar și 10 – 20 metri pătrați), dar este
important să o poziționezi într-o zonă ferită de zgomote. Poți începe cu 100 – 200 de
păsări și crește numărul pe măsură ce capeți puțină experiență.

Prepelițele nu sunt păsări pretențioase. Cu toate acestea, specialiștii recomandă investiția
într-un generator de curent, pentru a asigura lumină și temperaturi constante, elementele
esențiale pentru producții optime de ouă. Rezultatele încep să apară după 40 de zile. O
prepeliță face aproximativ 30 de ouă/lună. 

Extra tip: Un alt aspect important este promovarea și piața de desfacere. Proximitatea
unui oraș mai mare ar asigura distribuirea facilă a produselor proaspete. Chiar și un site
sau o pagină pe Facebook, unde să comunici constant noutăți, pot fi instrumente eficiente
de promovare a afacerii.
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Idei de afaceri acasă

Microferma de prepelițe



 

Te gândești că blogging-ul nu mai
este o afacere profitabilă? Ei bine,
te înșeli. Amarnic.

Zeci sau poate chiar sute de mii
de persoane de pe întreg globul
creează zilnic conținut de calitate
pentru teme cât se poate de
diverse, prin intermediul cărora
generează venituri substanțiale.

Printre ele, vom enumera gătitul,
filme, teatre, lifestyle, sfaturi
despre antrenamente, fitness,
diete, afaceri, finanțe personale,
animale de companie și multe,
multe altele.
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Idei de afaceri acasă

Lansează-ți un blog

Cum să transformi blogurile în
afaceri de succes, te întrebi? Ei bine,
printr-o combinație de subscriberi
prin email, marketing afiliat,
sponsorizări din partea diverselor
firme care vor dori să își facă
reclamă pe blog-ul tău etc.

Primul, și probabil cel mai important
pas spre lansarea acestei idei de
afaceri 2022, ar fi să găsești o temă
de interes, care s-ar plia pe
cunoștințele și experiența ta.

Nu contează că nu știi programare,
vei găsi o mulțime de freelanceri
gata să te ajute în lansare și
întreținerea blog-ului, pentru sume
de bani nu foarte mari.



Vrei să deschizi o afacere? Beneficiază de finanțare nerambursabilă
pentru tineri în valoare de până la 200 mii de le i ,  prin programul
ODIMM „Start pentru Tineri”
Detali i ,  vezi aici :  https://bit.ly/3zBkOGI

Afacerile care doresc să devină mai prietenoase mediului,  pot obține
granturi pentru ecologizarea afacerilor .
Detali i ,  vezi aici :  https://bit.ly/3tzXk0O
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Oportunități de finanțare

Economia Moldovei poate fi condusă și de femei - cu inteligență
emoțională, cu atitudine și cu implicare totală. Aplica acum la
programul Femei în Afaceri  si poti beneficia de finantare
nerambursabilă în valoare maximă de 165.000 lei .
Detalii ,  vezi aici:  http://bitly.ws/sk28

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3zBkOGI%3Ffbclid%3DIwAR3CtYL_z8Drx1JRadjhbMbWJ0sWYSsjjoId25T86Et9NFfIBaWo0yrDwIY&h=AT0Zb-d7GH2xybwf_yoWRX7fj63MnJMa_ryH_8RjtFulK0FkoMMCQND2zw2U3Jgf2BP5-yw9xYo5kiba6Tvw4Z5aFZmWpc7WOb_6o_GhYdwVgsq-0CyCg3oAB99uVjlSdpDnsX9YfA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3tzXk0O%3Ffbclid%3DIwAR0ncqI4ero4SePufYM1FDFpRahaIbopt3pNorW4RHl03Ofwb31_SBWyAwA&h=AT3P-XMbaLOEUDbX7RtkI03txKNVY54DXh3h9zFMZe06F0bdfzrWLC-Yo9rTW24C_xljxcgbS8EUjCDXuJOBs2z4norf7cIjjzoO7GTtxN54z3arYnCgsbgAXKmgpCSpTNE4yZY4PA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbitly.ws%2Fsk28%3Ffbclid%3DIwAR04rNfTiuVfq7Zb-nHmK3hYoQQw3ers6_QOlzSZxXMOAYxUkgMnnccMD44&h=AT0zTtd2_rA90EgefRdpFmT2Rfmp5iuPgRWH-OMtBv20pPeUJ1OABb8sB48Jz609qbSaZmtFtdpXsRwGbHWeo_gaVahek4zZ3FDJLVit3CFqT1suv8Qs6_yOab1FyQ1eG0TqTEA5gA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2_Eu3r9uV0P24k3S-IomiZc2H3AUbhfQoqPswyb-kMyno0rvVdd9Ek4TlW8v6U-Y6Pl9aqGVJwyOMnPUhtzxvQ41XXZT4euAbQWjZyCLJQECuOF_m_2562mQakCr7tz1CgaKjkbDi5B1lFwYZ3eKp_6MuuCiI070Goun_uY0nHw83AKEoZXj2CXjrOuVrmzme3zM2RXi_m-iZTIq_F8z0RI35S01eTOJk


Programul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii  în
colaborare cu ODA cu suportul asistenței tehnice a Proiectului Uniunii
Europene “Infrastructura Calități i  în contextul DCFTA”. Acest instrument are
drept scop dezvoltarea unui sistem complex de acordare a suportului
pentru întreprinderile cu potențial de creștere și internaționalizare.

Detali i ,  vezi aici :  http://bit.ly/3J5Ddjb

Prezentul Program este destinat întreprinderilor definite în conformitate cu
prevederile Legii  nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mij locii ,  cu
excepţia întreprinderilor de stat şi municipale

Detalii, vezi aici: http://bit.ly/3mhNmQX
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Oportunități de finanțare

Programul PARE este destinat lucrătorilor migranţi şi rudelor de gradul
I ai acestora, care intenţionează să investească remitenţele în iniţ ierea
sau în dezvoltarea unei afaceri.

Detalii, vezi aici: http://bit.ly/3ILybXP

Programul de
transformare
digitală a ÎMM

Programul PARE 

Retehnologizare


