
 

Modulul 8 
 
Misiune și strategie de afaceri 



Definiție EQF 

Cunoştinţe 

• Înțelegerea 

termenului declarație 

de misiune ; modul 

în care este structurat 

un plan de afaceri și 

ce informații 

importante ar trebui 

să conțină fiecare 

element al unui plan 

de afaceri. 

• Realizarea șanselor pe 

care le poate implica 

un plan de afaceri.. 

Aptitudini 

• Fiți capabil să vă 

redactați propriul 

plan de afaceri, 

inclusiv un rezumat 

executiv, o declarație 

de misiune, o 

descriere a afacerii, 

un plan de 

management, un plan 

de marketing. 

• Identificarea șanselor 

și riscurilor cu privire 

la afacerea dvs. 

curentă, precum și 

ideile de afaceri 

viitoare. 

Competențe 

• Structurarea, 

comunicarea și 

prezentarea 

aspectelor cheie ale 

afacerii dvs.: 

• altora (de exemplu, 

accesul la resurse 

financiare); 

• pentru tine și colegii / 

familia ta pentru a 

identifica problemele 

și oportunitățile din 

afacerea ta. 



Ce este o declarație de misiune? 

... este o scurtă declarație care 

descrie scopul principal al unei 

afaceri 

... folosește circumstanțele unice 

ale fermei pentru a crea „cine, 

ce, de ce și cum” care ajută la 

dezvoltarea unui plan de afaceri 

al fermei 

.. evidențiază filozofia și setul 

unic de circumstanțe ale fermei 

în ceea ce privește metoda de 

producție, mărfurile și piața 

țintă 

... poate unifica persoanele 

implicate în fermă în jurul unei 

direcții și scopuri comune 

... stabilește obiective și 

standarde și oferă criterii clare 

de luare a deciziilor 

O declarație de misiune ... 
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Întocmirea unei declarații de misiune (1) 

Ce tip de afaceri agricole am (vreau) să am? 

• Ferma de cereale, furaje sau fân, fermă de legume, asistență medicală, fructe de copac etc. 

• Ce cuvinte sau expresii descriu practicile mele agricole? 

• Organice, convenționale, durabile, hrănite cu iarbă, fără hormoni, biodinamici etc. 

• Ce cuvinte sau expresii descriu cel mai bine principiile sau valorile care îmi ghidează alegerea practicilor agricole? 

• Calitate, prețuri bune, patrimoniu natural, rural, eficient, implicare comunitară, proaspătă, sănătoasă, locală, durabilă etc. 

• Ce cuvinte sau expresii descriu cel mai bine modul în care (doresc) să-mi vând produsele / serviciile? 

• Vânzări directe cu amănuntul, vânzare cu amănuntul, piață de fermieri sau piață de hayon, transporturi proprii, agroturism, divertisment etc. 
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Întocmirea unei declarații de misiune (2) 

Ce cuvinte sau expresii descriu cel mai bine pentru ce vreau să fie cunoscută ferma mea? 

• Atmosfera familială, umanitate, prospețime, calitate superioară, calitate superioară, onestitate, 

corectitudine, integritate, progresivitate, primire, etc. 

• Ce cuvinte sau expresii descriu cel mai bine baza mea de clienți? 

• Consumatorii locali, comercianții cu amănuntul, magazinele, restaurantele, turiștii, piețele etnice etc. 

• Și, în sfârșit: Mai există ceva care face ferma / afacerea mea unică? 
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Exemple de declarație a misiunii (1) 

Oregon Berry Packing, Inc. 

„De a produce produse care creează relații de câștig-câștig-câștig între clienții 

noștri, cultivatorii și compania noastră. Concentrându-ne pe clienți și 

cultivatori premium, standarde stricte de ambalare și practici agricole 

durabile, compania noastră este dedicată păstrării agriculturii durabile ” 

http://www.oregonberry.com/about/ 
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Exemple de declarație a misiunii (2) 

Silver Snaffle Farm:  

 

„Ferma Snaffle este un loc prietenos, de joasă presiune, 

pentru a învăța călăritul și călăritul clasic. Studenții și caii 

sunt aduși încet și corect pentru a insufla încredere și 

pentru a asigura succesul. La Silver Snaffle Farm, călărim 

pentru dragostea pentru sport și animal. ” 
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Plan de afaceri: definiție 
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Un Plan de Afaceri este un plan al modului în care un antreprenor intenționează să-și organizeze afacerea 

viitoare și să implementeze activități necesare și suficiente pentru ca această activitate să aibă succes. Pe 

baza Declarației de misiune , este un instrument esențial pentru planificarea, conducerea și conducerea 

unei afaceri. 

 

În plus, un plan de afaceri: 

 

• Clarifică obiectivele operaționale și financiare ale unei afaceri și conține planurile și bugetele detaliate care 

arată modul în care obiectivele trebuie realizate; 

• Servește ca o evaluare a șanselor întreprinderii de a deveni un succes; 

• Funcționează ca un rezumat scris al riscului de afaceri, al oportunităților operaționale și de marketing și al 

strategiei, precum și a abilităților și abilităților managerului și ale angajaților. 



Plan de afaceri: De ce aș avea nevoie de asta? (1) 
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De ce un fermier ar trebui să aibă nevoie de un plan de afaceri? 

Există 5 motive principale pentru a avea un plan de afaceri pentru ferma / afacerea mea: 

 

Notarea gândurilor mă obligă să-mi definesc / să îmi perfecționez ferma / afacerea: 

• Evaluează situația actuală: Unde sunt acum? 

• Stabiliți obiective pentru afacere: Unde mă duc? 

• Stabiliți declarația de misiune a fermei. 

 

Un plan de afaceri îmi permite să stabilesc obiective pentru ferma / afacerea mea: 

• Planificare pe termen scurt și lung; 

• Evaluarea condițiilor pieței; 

• Determinarea istoriei și direcției fermei mele; 

• Determinarea jucătorilor cheie din operația mea; 

• Evaluarea abilităților, talentelor, resurselor mele etc. 

Source: www.pixabay.com 



Plan de afaceri: De ce aș avea nevoie de asta? (2) 

3. Îmi permite să împărtășesc și să explic eficient obiectivele și viziunea mea cu ceilalți: 

Dovedește cuiva / mie că viziunea mea este realistă; 

Bancherii și investitorii necesită adesea un plan de afaceri înainte de a împrumuta sau investi; 

Agențiile nonprofit / acordatoare pot necesita un plan de afaceri. 

  

4. Oferă instrumentele pentru cuantificarea succesului afacerii mele: 

Vânzări vizate; 

Creștere și expansiune; 

Cotă de piață; 

Profiturile. 

  

5. Un plan de afaceri poate ajuta la identificarea potențialelor probleme / capcanele înainte de a 

începe, cum ar fi concurența, preocupări legale, probleme de răspundere și nevoile de muncă 

Un plan de afaceri mă poate proteja de a continua cu o idee care nu are un bun „sens de 

afaceri”. Mai mult, înțelegerea în prealabil a problemelor potențiale poate permite o planificare 

adecvată. 
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Plan de afaceri: ce ar trebui să fie în el? (1) 

Ce ar trebui să fie într-un plan de afaceri? 

 

Un plan de afaceri trebuie să conțină: 

 

• O descriere și o definiție a cine este implicat, ce nevoi ale consumatorilor vor fi 

satisfăcute, care este produsul / serviciul vândut și mediul de piață. 

• Un plan pentru producerea și promovarea produsului / serviciului; 

• O listă de resurse necesare pentru realizarea planului și când acestea sunt necesare; 

• Un rezumat al rezultatelor anticipate (un rezumat scris al riscului de afaceri, detaliile 

sale operaționale și financiare, oportunitățile și strategiile de marketing, precum și 

abilitățile și abilitățile managerului și ale angajaților). 
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Plan de afaceri: ce ar trebui să fie în el? (2) 

Pe scurt, majoritatea planurilor de afaceri conțin următoarele: 

 

• Rezumatul executiv (vezi mai jos) 

• Declarație de misiune (vezi mai sus) 

• Descrierea afacerii (vezi mai jos) 

• Planul de management (vezi mai jos) 

• Planul de producție (a se vedea modulul 10) 

• Planul de marketing (vezi mai jos) 

• Planul financiar (a se vedea modulul 9) 

• Șanse și riscuri (vezi mai jos) 
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Rezumat 

Rezumatul executiv oferă o scurtă trecere în revistă a situației actuale și aspirațiile pentru viitor. Este unul 

dintre cele mai importante capitole ale unui plan de afaceri. Pe maximum două pagini, toate informațiile de 

importanță crucială ar trebui să fie incluse. Mai presus de toate, trebuie să se asigure că serviciile oferite și 

beneficiul pentru clienți care rezultă sunt declarate clar. Nu trebuie să lipsească o scurtă descriere a 

potențialului pieței, a cerinței de capital și a rentabilității dorite. Deși acest capitol este pus la începutul 

planului de afaceri, de obicei este redactat ultimul, deoarece rezumă planul general de afaceri și prezintă 

elementele esențiale, astfel încât cititorul să poată capta punctele forte și cei mai importanți factori de 

succes ai companiei. o privire. În cazul în care este singurul lucru pe care cititorul îl va citi, trebuie să ofere o 

sinopsisă a ceea ce vrei să faci sau să obții. 
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Descrierea activității 

O descriere a afacerii este o scurtă descriere a afacerii: conceptul principal, dimensiunea afacerii, unde se 

află afacerea și ce produs sau servicii vor fi acordate clienților sau clienților. Trebuie să indicați - de exemplu, 

dacă doriți să faceți agricultură - la ce moment va fi sezonul de plantare și în ce moment va avea loc 

recoltarea. De asemenea, ar trebui să descrieți când și cum a început ferma și să menționați planurile dvs. de 

viitor. Stabiliți repere dacă puteți. Pentru a completa descrierea afacerii, o declarație finală convingătoare 

precizează de ce credeți că aveți o activitate de afaceri câștigătoare și de ce potențialii părți interesate ar 

trebui să investească în afacerea dvs. 
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Plan de management 

Scopul Planului de Management este de a da răspunsuri la următoarele întrebări 

 

Cine gestionează afacerea? 

Cine mai lucrează / va lucra în afacere? 

Care sunt funcțiile angajaților în care perioadă a anului? 

Ce abilități sunt necesare pentru pozițiile cheie? 

Care sunt calificările fiecăruia? Furnizați informații despre cheie 

angajați! 

 

Suplimentar pentru angajați: Menționați rețeaua! 

 

Ce conexiuni ai cu alte persoane decât angajații tăi 

asta ar putea fi valoros pentru afacerea / ferma ta? 

Faceți parte din vreo organizație sau asociație relevantă? 
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Plan de marketing (1) 

Fără clienți, afacerea dvs. nu există. Un plan de marketing se referă la definirea clientului sau a pieței-țintă și 

adaptarea strategiilor produsului, stabilirea prețurilor, distribuția și promovarea pentru satisfacerea clienților. 

 

Luați în considerare următoarele aspecte: 

 

Pieţe: 

Cine sunt clienții țintă și ce valorează? 

Câți clienți potențiali există? Cât de des și cât vor cumpăra? 

Care este dimensiunea totală a pieței? Piața este în curs de dezvoltare, în creștere sau în scădere? 

Produs: 

Ce produs va fi oferit și cum este unic? 

Cât va dura produsul? Cum vor folosi clienții acest produs? Vor avea nevoie de cunoștințe sau servicii 

speciale pentru a-l utiliza? 

Loc: 

Unde caută cumpărătorii pentru ferma de produse / servicii? 

Cum puteți accesa canalele de distribuție potrivite? Aveți nevoie să vindeți retailerilor? 

Ce fac concurenții și cum poți să înveți din asta și / sau să faci diferit produsul tău? 
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Plan de marketing (2) 

• Competiție: 

• Cine sunt concurenții dvs. și cum vă veți poziționa pentru a concura? 

• Ar putea exista noi intrați? 

• Preturi: 

• Cum veți prețui produsul sau serviciul dvs.? 

• Care este valoarea percepută a produsului sau serviciului dvs. pentru consumator? 

• Prețul dvs. este în conformitate cu valoarea percepută de piață? 

• Promovare: 

• Cum și ce veți comunica cu cumpărătorii sau clienții? 

• Aveți o strategie de marketing cu strategii bune de promovare, publicitate și branding? 

• Distribuție: 

• Cum și când vă veți muta produsul pe piață? 

• Ce canal de piață veți folosi? 

• Tara și ambalaj: 

• Cum vei prezenta produsul către client? 

17 



Plan de marketing: prețuri (1) 

Există 8 strategii principale pentru stabilirea prețurilor (determinarea / setarea prețului) pentru produsul 

dvs.: 

1. Preturi competitive: 

Prețul prognozei: o companie își stabilește prețul sub cost pentru a-i forța pe concurenți să iasă de pe 

piață; 

NU este recomandat pentru întreprinderile mici. Războaiele de prețuri nu sunt ușor câștigate. 

2. Prețuri orientate către costuri: 

Bazat pe costuri, inclusiv producție, marketing și promovare - și o rentabilitate pentru timpul și investiția 

dvs. 

3. Prețuri flexibile sau variabile: 

Frecvent la negocieri. Prețurile sunt flexibile în funcție de cumpărătorii individuali, ora anului sau chiar 

ora din zi, de ex. Pentru a scăpa de excesul de produse. 
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Plan de marketing: prețuri (2) 

4. Penetrare sau prețuri promoționale: 

Stabilirea prețului sub costuri pentru o perioadă pentru a câștiga clienți; 

Avantaj: menține concurența la distanță, dar există și riscul de a pierde bani. 

5. Prețul liniei de producție: 

Marcarea unei linii de produse într-un anumit interval de preț; 

Exemplu: Clasificarea produselor în linii „accesibile” și „premium”. 

6. Prețuri relative: 

Stabilirea prețului de mai sus, mai jos sau la prețul curent al pieței. 

7. Depresie: 

Începând cu un preț ridicat pentru a recupera rapid din costuri înainte de a scădea prețul la prețul pe 

termen lung; 

Posibil doar atunci când există doar puțini sau nu concurenți. 

8. Prețul contractului: 

Acorduri pe termen lung între cumpărător și vânzător. 
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Șanse și riscuri (1) 

Fermele se confruntă cu oportunități externe și amenințări care nu le pot controla. Fermele au, de asemenea, 

punctele forte și punctele slabe care sunt interne pentru afacerile lor, cum ar fi locația, abilitățile membrilor 

familiei și poziția fluxului de numerar. Efectuarea unei analize a punctelor tari și a punctelor slabe ale 

întreprinderii, precum și oportunitățile și amenințările externe ale întreprinderii pot descoperi riscuri trecute 

cu vederea și găsi șanse neașteptate. 

 

Pentru a fi eficient, un S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats (SWOT) – puncta forte, puncta slabe, 

oportunitâți, pericole - analiza ar trebui să fie o evaluare foarte sinceră și onestă a afacerii. 

 

 

          Amintiți-vă întotdeauna: unele riscuri pot fi și oportunități! 

20 

Strengths Weaknesses 

SWOT 



Șanse și riscuri (2) 

Puncte forte Puncte slabe Oportunități Pericole 

Atributele unei 

persoane sau 

afacert 

Condiții externe 

Tendințe culturale și demografice 

Tendințe de piață / globalizare 

Costuri de intrare 

Tehnologie 

Reguli 

Programe guvernamentale / modificări 

politice 

Finanţa 

Marketing 

Profit / Vânzări 

Personal 

producere 

Facilităţi 
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Șanse și riscuri (3) 

Ce niveluri de producție aveți acum sau doriți să 

atingeți? 

Locația se împrumută pentru marketing direct sau 

marketing en-gros? 

Câte terenuri deții sau ai acces? 

Ce utilaje și instalații aveți? 

Care este vârsta și starea lor? 

Pot fi mai bine utilizate? 

Care este starea ta financiară? 

Care sunt abilitățile proprietarului / managerului? 

Aptitudinile și resursele dvs. limitează alternativele? 

Care sunt unele oportunități de marketing și 

producție? 

Ce canale de marketing sunt posibile? 

Puteți forma alianțe cu alte afaceri care v-ar 

putea completa? 

Planul strategic necesită o competență sau 

resurse mai mari decât aveți în prezent? 

Ce abilități și talente au angajații? 

Ce membri ai familiei vor fi implicați în afacere 

și care sunt talentele și interesele lor unice? 

Cine va fi următoarea generație de 

management? 

Cum influențează structura operațiunii agricole 

asupra eficienței producției? 

Aveți, de exemplu, un acces eficient la costuri 

adecvate la resurse precum apa? 

Intreaba-te pe tine insuti… 
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Șanse și riscuri (4) 

Și nu uitați să aruncați o privire asupra celorlalți! 

• Câtă concurență există? 

• Cine sunt concurenții? Unde sunt localizate? 

• Este piața / cererea pentru tipul dvs. de produs suficient de mare pentru toți? 

• Există schimbări / evoluții viitoare privind piața pe care să le aștepți în viitorul apropiat sau îndepărtat? 

• Care sunt punctele tale forte în comparație cu concurenții? 

• Care sunt punctele slabe? Îi poți depăși? 

• Dacă da, cum? 

• Dacă nu, ar trebui să încercați să vă adaptați produsul / serviciul pentru a se încadra într-o altă nișă? Sau 

ar trebui să vă diversificați portofoliul pentru a reduce riscul? 
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Dezvoltarea strategiei de afaceri (1) 

După ce toate informațiile au fost adunate în etapele anterioare, sunteți acum în situația de a dezvolta 

strategii alternative care să atingă obiectivele fermei / afacerii dvs. Dezvoltarea unei strategii de 

afaceri reprezintă o elaborare a unui curs pentru a lua compania de la poziția curentă la poziția dorită: 

Potriviți punctele tari și punctele slabe cu oportunitățile și amenințările externe; 

 

• Concentrează-te pe ceea ce poți face mai bine decât concurenții; 

• În cazul problemelor neașteptate cu strategia principală, pregătiți-vă strategii alternative care vor atinge în 

continuare obiectivele afacerii agricole; 

• Menținerea costurilor scăzute este o considerație importantă indiferent de tipul de strategie competitivă 

pe care o alegeți. 
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Dezvoltarea strategiei de afaceri (2) 

• Creșterea veniturilor; 

• Îmbunătățirea condițiilor financiare (rentabilitate, 

lichiditate, solvabilitate, politici de credit și 

încasări etc.); 

• Ține pasul cu sau depășește concurența; 

• Îmbunătățirea eficienței și a productivității; 

• Obțineți și mențineți un serviciu superior pentru 

clienți; 

• Valorificați tendințele emergente; 

• Creșterea utilizării tehnologiei pentru 

îmbunătățirea operațiunilor; 

• Îmbunătățirea relațiilor de muncă, dezvoltarea 

resurselor umane și formarea profesională 

(probleme de personal: administrarea salariului, 

fișa postului, beneficii, manuale de personal etc.); 

• Îmbunătățirea comunicărilor interne; 

• Îmbunătățirea relațiilor dintre distribuitor și / 

sau furnizor; 

• Îmbunătățirea relațiilor publice, publicitate, 

promoții, etc .; 

• Îmbunătățirea sau îmbunătățirea produselor și 

serviciilor; 

• Valorificați facilitățile fizice (locație, capacitate, 

amenajare, parcare etc.); 

• Îmbunătățirea sau îmbunătățirea acoperirii 

asigurării; 

• Valorificați sau îmbunătățiți structura 

organizațională; 

• Pregătiți-vă pentru retragerea și transferul 

ordonat al proprietății 

Determinarea Zonele cheie de rezultate (KRAs) - domenii în care organizația trebuie să obțină succesul 

pentru a crește și a prospera - pot facilita procesarea și prioritizarea obiectivelor, alocarea resurselor și 

coordonarea cu alte domenii. Câteva exemple de KRA-uri sunt: 



Evaluarea strategiei de afaceri 

După ce au fost formulate și selectate strategii alternative, acestea trebuie evaluate. 

 

Iată câteva variabile posibile de evaluare a strategiei de afaceri care trebuie luate în considerare: 

 

• Calitate înaltă față de preț scăzut; 

• Linie îngustă și largă de produse; 

• Produse de înaltă tehnologie vs tehnologie scăzută; 

• Produse noi / trendy vs tradiționale; 

• Produse personalizate vs standard; 

• Piața de nișă față de piața mainstream; 

• Beneficii mai mari față de beneficii mai mici; 

• Beneficii anticipate și ulterioare; 

• Siguranță față de risc. 
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Implementarea strategiei de afaceri 

Simplu, Implementarea strategiei de afaceri este procesul care pune în aplicare planurile și strategiile 

pentru a atinge obiectivele. În acest sens, este recomandabil să includeți următorii pași: 

 

• Obțineți manageri sau alți angajați-cheie, dar și angajați „normali”, implicați în stabilirea și implementarea 

unui nou curs strategic; 

• Traduceți strategia aleasă în acțiuni organizaționale pentru a vă asigura că oamenii înțeleg ce trebuie să 

facă și de ce; 

• Crearea de politici de încurajare a strategiei; 

• Și, nu în ultimul rând, monitorizează și adaptează- ți strategia. Cel puțin o dată pe an, ar trebui să vă 

revizuiți strategia pentru a o verifica împotriva schimbărilor din mediile dvs. externe și competitive, 

precum și a mediului dvs. intern. 
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Dacă există o constantă în afaceri în aceste zile, este schimbarea! 



Referințe 

Caleo, J. & Brumfield, R. (2013). The Do’s and Don’ts of Writing a Farm Business Plan. Webinar. Retrieved October 20, 2019 

from http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf. 

Woodruff, J. N. (2007). Develop a Useful Mission Statement for Your Agricultural Business. Ohio State University. Retrieved 

October 20, 2019 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.2766&rep=rep1&type=pdf 

Pentru o notificare suplimentară: O parte din conținutul acestui modul se bazează pe materialul didactic din proiectul 

Erasmus + 

https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-

training_85787.html 

29 

http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://anniesproject.rutgers.edu/images/081513_webinar_biz-plan.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.190.2766&rep=rep1&type=pdf
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html
https://www.up2europe.eu/european/projects/empowering-woman-farmers-with-agricultural-business-management-training_85787.html

