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Dzia³alno�æ z przysz³o�ci¹

� Czê�ci sk³adowe biznesplanu
� Atrakcyjne przedstawienie firmy i jej potencja³u
� Streszczenie jako trzon dokumentu
� Rodzaje analiz i planów
� Okre�lanie kamieni milowych
� Elementy istotne dla inwestorów
� Test na profesjonalny biznesplan

Oryginalne pomys³y, profesjonalne narzêdzia, klarowne wizje! 

Ka¿de przedsiêwziêcie biznesowe wymaga konkretnego planu, który pozwala³by 
zidentyfikowaæ i wykorzystaæ bardziej lub mniej oczywiste mo¿liwo�ci biznesowe oraz 
ostrzega³by przed potencjalnymi pu³apkami, czyhaj¹cymi w przysz³o�ci. Bez wzglêdu 
na to, czy startujesz z now¹ firma, otwierasz kolejn¹ liniê produkcyjn¹, czy zabierasz siê 
za nastêpny projekt � Twój dobrze przygotowany biznesplan bêdzie dla Ciebie 
niezast¹pion¹ map¹ po trudnym terenie, jakim jest ka¿dy rynek.

Biznesplan zwykle nie jest przygotowywany tylko dla potrzeb Twoich i Twojego zespo³u. 
Ten praco- i czasoch³onny dokument ma za zadanie przyci¹gn¹æ uwagê potencjalnych 
inwestorów, zdobyæ dotacjê na zaplanowane przez Ciebie przedsiêwziêcie lub 
wywalczyæ po¿yczkê w banku.

Sprawd�:

� w jaki sposób zdefiniowaæ docelowy segment rynku;
� jak oceniaæ skalê podejmowanego ryzyka i oczekiwanych zysków;
� co sprawdzaæ u swoich konkurentów;
� gdzie zdobywaæ �rodki finansowe dla Twojego przedsiêwziêcia.

Ksi¹¿ki z serii �Osobisty Mentor� s¹ szybkimi i niezawodnymi �ród³ami informacji, 
pokazuj¹cymi, jak stawiaæ czo³a codziennym wyzwaniom zawodowym. Zawieraj¹ wiele 
praktycznych wskazówek, podpowiedzi oraz przyk³adów pomagaj¹cych Czytelnikowi 
zidentyfikowaæ jego najmocniejsze strony i najwiêksze s³abo�ci. W biurze, na zebraniu 
czy w domu � te niewielkie przewodniki oferuj¹ szybk¹ i profesjonaln¹ pomoc 
w rozwi¹zywaniu problemów.
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