
"Z mojego podwórka"

BIZNES PLAN

I - Nazwa firmy
Do dzisiaj pamiętam tę euforię, jak wymyślałam nazwę dla swojej pierwszej firmy. Wszyscy wkoło
mieli mnie już po kokardy, bo ciągle się upewniałam a może ta nazwa, a może tamta, do tego takie
piękne logo. Jakie zdziwienie mnie ogarnęło, kiedy okazało się, że mam taką idealną już nazwę, ale nie
ma już tej domeny do wykupienia, o miejscach w mediach społecznościowych już nie wspomnę.
Zatem nazwę trzeba było potem na szybko dopasować do tego co było dostępne i tyle. Ile straciłam
czasu na coś, co wcale nie było najważniejsze. Dlatego kiedy dopiero planujesz swoją działalność, to
od razu sprawdź takie miejsca w sieci, które dzisiaj wydaje Ci się, że nie są do niczego potrzebne.
Jednak do działalności popycha nas jakaś wizja i misja, więc wyobraź sobie tę swoją małą, wielką firmę
za kilka lat. I co? Pędź zatem i zarezerwuj wszystkie miejsca. Niech nikt Cię nie uprzedzi, a w
promocji/rozpoznawalności Twojej firmy taka konsekwencja w nazwie okazuje się naprawdę
przydatna.
II- Rodzaj działalności
a) No tu, to naprawdę nie ma się czym chwalić, ale kiedy do mnie jako nastoletniej dziewczyny wtedy
podeszła znajoma, starsza, doświadczona i przedstawiająca wszystko w samych superlatywach to nie
mogło się przecież nie udać. Jak więc szybko na ziemię sprowadził mnie fakt możliwości wizyty
komorniczej za długi mojej wspólniczki, która sprytnie okazała się niewypłacalna. Tak spółka cywilna
to nie był dobry wybór i zapłaciłam za to wysoką cenę nie tylko w pieniądzach, ale i w
konsekwencjach zdrowotnych. Zatem, jeżeli myślisz że masz super pomysł na biznes i na razie szybko
otworzysz byle działalność, to uważaj, bo potem może być za późno na zmiany, jak okaże się, że
jednak coś idzie nie tak.
b) Forma działalności często też podcina skrzydła. W późniejszych latach kiedy ponownie zaczęłam
swoją przygodę z działalnością, ale już w pojedynkę okazało się, że nie mogę dostać kontraktów na
których mi najbardziej zależy, bo nie podpisywali w tamtym czasie umów z jednoosobowymi firmami,
a tylko spółkami. Gdybym odpowiednio się do tego przygotowała, przeanalizowała i sprawdziła takie
podstawy od razu, oszczędziłabym sobie stresu i czasu, który  potem przeznaczyłam na zmiany i
przerejestrowanie wszystkiego. A najważniejsze, szybciej i więcej zaczęłabym zarabiać, bo niestety
zanim wszystko ogarnęłam, to niektóre kontrakty uciekły mi sprzed nosa. Chociaż ja byłam taka
gotowa i najlepsza, a jednak zawaliłam taką podstawę. Konsultacja u doradcy, a nie darmowych
grupach "wujek dobra rada" może okazać się najlepszą inwestycją. Konsultuj to tylko u ekspertów,
zadawaj pytania wychodzące daleko w przyszłość. Wiele dzięki temu oszczędzisz.


