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ABC Consulting SRL 

Plan de afaceri 

 

Rezumat executiv 

ABC Consulting este o firmă de consultanță nouă care va oferi sfaturi de afaceri și 
management expert pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din zona [inserați locația 
geografică]. Companie va fi condusă de [inserați numele și antecedentele fondatorilor], 
care au o experiență combinată de [inserați numărul de ani] în industria consultanței. 

Misunea ABC Consulting este de a ajuta IMM să crească și să reușească prin oferirea 
resurselor, susținerii și ghidajului de care au nevoie pentru a atinge potențialul lor 
complet. Compania va realiza acest lucru prin oferirea unei game largi de servicii, 
inclusiv cercetare de piață, planificare a afacerii, management financiar și dezvoltare 
organizatională. 

  

Analiza pieței 

Industria consultanței este în creștere, cu tot mai multe afaceri care caută sfaturi și 
susținere pentru a naviga un mediu tot mai complex și competitiv. Potrivit unui raport 
recent de cercetare a pieței, industria consultanței se așteaptă să crească cu [inserați 
rata de creștere] în zona [inserați locația geografică] în următorii cinci ani. 

ABC Consulting va ținti IMM într-o gamă de industrii, inclusiv [inserați industriile]. Aceste 
afaceri au nevoie adesea de susținere expertă, dar nu au resursele necesare pentru a 
angaja un consultant full-time sau o echipă internă. Oferind servicii de consultanță 
accesibile și accesibile, ABC Consulting va fi bine poziționată pentru a capta o parte 
semnificativă din această piață în creștere. 

  

Produse și servicii 

ABC Consulting va oferi următoarele servicii IMM: 
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1. Cercetare de piață - Efectuarea unei cercetări de piață amănunțite pentru a 
ajuta clienții să își înțeleagă clienții țintă și concurenții. 

2. Planificarea afacerii - Ajutarea clienților să își definească obiectivele, să 
dezvolte strategii și să elaboreze un plan de acțiune concret. 

3. Management financiar - Oferta sfaturi expert în privința managementului 
financiar, inclusiv bugetare, gestionare a riscurilor și planificare fiscală. 

4. Dezvoltare organizatională - Ajutarea clienților să își optimizeze structura 
organizatională, să îmbunătățească procesele și să dezvolte cultura de 
lucru. 

5. Alte servicii specifice - Oferirea de servicii specializate la cerere, cum ar fi 
consultanță în ceea ce privește lansarea de produse noi sau obținerea de 
finanțare. 

  

Echipa și resurse 

ABC Consulting va fi condusă de [inserați numele și antecedentele fondatorilor]. Ei vor fi 
sprijiniți de o echipă de consultanți seniori și asistenți, care vor fi angajați pe măsură ce 
afacerile se dezvoltă. Compania va avea un birou central situat în [inserați locația] și va 
utiliza tehnologie avansată pentru a oferi servicii eficiente și accesibile. 

  

Planul de afaceri financiar 

ABC Consulting se așteaptă să genereze venituri din taxe de consultanță, cu un preț 
mediu per proiect de [inserați suma]. Compania se așteaptă să înceapă să genereze 
venituri în a treia lună de la lansare și să atingă un nivel constant de venituri în decurs de 
12 luni. Costurile companiei vor include salariile angajaților, chiria, costurile tehnologice 
și alte cheltuieli administrative. 

  

Concluzie 

ABC Consulting este o oportunitate de afaceri puternică, cu o piață în creștere și o 
echipă dedicată de experți în consultanță. Prin oferirea de servicii profesionale și 
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accesibile, compania se așteaptă să atragă și să rețină o bază puternică de clienți, ceea 
ce va conduce la creșterea continuă a afacerii. ABC Consulting se angajează să ofere 
soluții personalizate pentru fiecare client, îmbinând expertiza tehnică cu o înțelegere 
profundă a specificului afacerii și a nevoilor acestuia. 

Prin implementarea acestui plan de afaceri, ABC Consulting se așteaptă să devină un 
lider în domeniul consultanței în [inserați industria sau domeniul de specializare]. 
Compania va investi constant în dezvoltarea și perfecționarea serviciilor oferite, în 
scopul de a oferi întotdeauna cele mai bune soluții pentru clienții săi. 

Cu un angajament ferm față de excelență și o pasiune pentru a ajuta clienții să își atingă 
obiectivele, ABC Consulting este pregătit să abordeze cu încredere viitorul și să devină 
un partener de încredere pentru clienții săi. 
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