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Intalnirile de networking au aparut ca raspuns la nevoia oamenilor de a se cunoaste, nu 

doar a se intalni. Vrei sa cunosti posibili colaboratori, parteneri, furnizori, competitori 

sau chiar clienti? Vino la urmatoarea intalnire de business networking. 

 

 

JOI, 4 FEBRUARIE 2021 

Ora: 16.00, 17:00, 18:00, 19:00 

Locatia: Centrul Regional de Consiliere Business  

Adresa: Municipiul Craiova, judetul Dolj. 

 

Agenda intalnirii: 

 

❖ Inregistrarea participantilor 

❖ Sesiune de prezentare a produselor/serviciilor fiecarui antreprenor 

❖ ETICHETA SI BUNE MANIERE: COMPORTAMENTUL LA O INTALNIRE DE 

AFACERI 

❖ Prezentare de business – Asigura-te ca stii ce trebuie! 

❖ Networking liber 

 

 

 

 

Ce este Reteaua Antreprenorilor Regionali? 

Este o comunitate de business care faciliteaza accesul la Metode, Oameni si Recomandari 

cu Entuziasm. Intalnirile sunt desfasurate pentru a crea relatii si ateliere de networking 

pentru dezvoltare de business. Pentru ca oamenii fac afaceri cu oameni pe care ii cunosc 

si in care au incredere. 
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4 Februarie 2021 

ETICHETĂ ȘI BUNE MANIERE: Comportamentul la o întâlnire de afaceri 
 

 

 

Regulile de aur ale bunelor maniere în afaceri 

Principiul cel mai important al bunelor maniere în afaceri este acela al atentei analizări 
a intereselor şi sentimentelor celorlalţi. Cu alte cuvinte, trebuie să demonstrezi prin tot 
ceea ce faci şi spui că ai la fel de multă grijă de persoana de lângă tine ca de tine însuţi. 

Aceasta nu înseamnă să nu fii dur sau practic atunci când este cazul. Nimănui nu îi plac 
şi nimeni nu îi respectă pe linguşitorii care îşi flatează mereu colegii şi partenerii de 
afaceri. Este mai corect să demonstrezi, prin felul în care te comporţi, că ai un sistem 
corect de valori personale, bazat pe respectul faţă de ceilalţi şi care se reflectă în tot 
ceea ce faci. 

Deci, dacă va trebui să rezolvi un conflict, să pui la punct un subaltern sau să concediezi 
pe cineva, modul în care o vei face va fi nu numai ferm şi corect, ci şi plin de înţelegere 
faţă de problemele lor personale. 

Dacă arăţi, prin felul în care te comporţi în 
afaceri, că ai grijă de sentimentele celorlalţi, 
acest lucru poate fi indicat de „IMPACT”, cuvânt 
care înglobează regulile de aur: 

• I integritate – acţionează onest şi sincer. 
• M maniere – nu fi niciodată egoist, necioplit sau indisciplinat. 
• P personalitate – comunică propriile valori, atitudini şi opţiuni.  
• A apariţie – prezintă-te întotdeauna în cea mai bună lumină. 
• C consideraţie – analizează-te din punctul de vedere al celuilalt. 
• T tact – gândeşte înainte de a vorbi. 

Întâlnirile de afaceri sau cele în scop profesional sunt evenimente tot mai frecvente în 

viața noastră, indiferent de domeniul de activitate în care lucrăm. Toți participăm la 

conferințe, avem întâlniri de lucru cu diferiți parteneri, suntem invitați la seminarii, 

conferințe sau gale organizate de oameni de afaceri. Din punct de vedere al ținutei, codul 

vestimentar ”business” implică un costum de culoare închisă, cămașă în culoare deschisă 

și cravată elegantă pentru domni și costum fustă-taior sau rochie-taior, pantofi eleganți, 

cu toc înalt sau mediu pentru doamne. Se poate opta și pentru combinația pantalon-taior, 

în cazul doamnelor, dar vor avea grijă să îmbrace o bluză elegantă, pantalonii vor fi dintr-

un material de calitate, fin, iar pantofii vor fi cu toc. În cazul oricărei variante de ținută 
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pe care o alege o doamnă, culoarea va fi închisă â€” negru, albastru, kaki, mov, indigo, 

gri. 

    Punctualitatea la întâlnirile de afaceri este foarte importantă. Trebuie să avem grijă 

cum calculăm timpul pentru a ajunge la întâlnire cu câteva minute înainte de ora stabilită. 

Când întâlnirea presupune discuții pe marginea unui subiect stabilit, vom avea în vedere 

să ne documentăm în prealabil, să facem un plan de discuție, de posibile întrebări pe care 

le vom pune. Neapărat vom avea un bloc notes și un stilou, pe care ne vom nota atît ceea 

ce dorim să aducem în discuție, cât și ceea ce spun ceilalți participanți. 

    Când vorbește o persoană, o vom asculta cu atenție și vom reține detaliile importante 

oferite în timpul discursului. Nu veți întrerupe vorbitorul, eventualele întrebări sau 

sugestii vor fi formulate după ce a terminat ce avea de comunicat. Evitați să discutați în 

contradictoriu, iar dacă aveți opinii diferite de cele prezentate, le veți formula cât mai 

politicos. În niciun caz nu veți începe spunând ”Nu sunt de acord”, ci, în funcție de 

subiect, puteți să vă spuneți punctul de vedere începând cu o frază care poate suna: ”Este 

o opinie interesantă, dar am convingerea că există și o altă abordare a problemei discutate 

/ o altă soluție care merită luată în calcul”. Nu ezitați să vă spuneți punctul de vedere 

sau să faceți propuneri, acest lucru va demonstra că aveți cunoștințe în domeniul discutat 

și că înțelegeți particularitățile subiectului. 

    Dacă întâlnirea este organizată de altcineva, acea persoană va deschide discuțiile și tot 

ea le va încheia. Este o dovadă de politețe să pronunțăm cât mai des numele 

persoanei/persoanelor căreia/cărora ne adresăm, dar e foarte important să nu greșim 

numele sau să nu-l pronunțăm greșit. Dacă discuțiile sunt purtate într-o limbă străină și 

partenerii de conversație sunt cetățeni străini, vă veți interesa cum se pronunță corect 

numele acestora. Vom evita să folosim expresii considerate ”clișee”, încercând să avem 

un stil de a vorbi propriu, original. Vom evita să facem glume deplasate doar în ideea că 

putem destinde atmosfera. 

    O mare atenție trebuie să acordăm și gesturilor noastre. Nu vom privi pe fereastră sau 

spre tablouri în timp ce partenerul de întâlnire vorbește. Vom evita să ne uităm la ceas și 

în niciun caz nu vom verifica mail-urile sau sms-urile pe telefonul mobil. O regulă de 

politețe este ca în momentul în care intrăm într-o întâlnire de afaceri să setăm telefonul 

pe modul silențios și să-l punem în buzunar/geantă/poșetă. La finalul întâlnirii vom 

mulțumi organizatorului pentru invitație, putem trage o concluzie a celor discutate și 

putem stabili o nouă întâlnire. 

Bibliografie: https://conspecte.com/cultura-organizationala/bazele-etichetei-in-afaceri.html 


