
 

 

Networking-ul este cea mai rapida si usoara modalitate de a obtine informatii. 

Inseamna sa vorbesti cu ceilalti despre afacerea ta, sa afli despre afacerea lor, sa 

descoperi interese comune si sa stabilesti fie noi  oportunitati de afaceri, fie noi 

parteneri de afaceri sau chiar noi prieteni. 

 

 

LUNI, 23 noiembrie 2020 

Orele- 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 participant 

❖ Networking-ul: test de compatibilitate în viață dar și în business 

❖ Sesiuni de networking 1 to 1 

❖ Networking liber 

 

 

Ce castigi daca participi la INTALNIRI DE NETWORKING: 

 

➢ Afli ce inseamna recomandarile calificate 

➢ Iti prezinti afacerea in fata potentialilor clienti si/ sau parteneri 

➢ Inveti din experiente de business din multe domenii de activitate 

➢ Incepi sa contruiesti relatii pe termen lung 

  



 

 

Networking-ul: test de compatibilitate în viață dar și în business 

Networkingul adevărat calitatea contactelor pe care le obții este mult mai 
importantă decât cantitatea acestora. Degeaba ai oferit 100 de cărți de vizită 
dacă nu ai reușit să inițiezi o relație măcar cu unii dintre oamenii întâlniți la 
eveniment. Dacă ei nu ajung să afle despre tine, să te cunoască, să le 
stârnești interesul pentru a le câștiga ulterior, în timp, încrederea, efortul tău e 
inutil și nu înseamnă networking. 

De ce implicarea și dedicarea sunt condiții esențiale în networking ? 
Networking-ul este despre relații iar relațiile se construiesc în timp, cu efort, și 
energie, cu implicare de ambele părți. E ca în viață : când ești la început de 
relație vrei să petreci timp cu celălalt, să îl cunoști mai bine, să îl descoperi, să 
îi afli nevoile, pasiunile, idealurile, etc. La fel și în networking, o dată stabilit un 
contact, ”greul” abia începe : trebuie să faci follow up, să te întâlnești cu 
persoana respectivă, să afli mai multe despre ea și afacerea pe care o are, 
despre valorile în care crede, să vezi cum o poți ajuta să crească și cum te poate 
ajuta ea pe tine să te dezvolți. Timpul investit în aprofundarea relației produce” 
roade sanatoase “ care se văd pe termen lung. 

Fiecare antreprenor își vede business-ul ca pe o parte din el, bucațică născută 
din ambiția, sufletul, din munca sa . Iși creează echipa după propriile principii și 
valori, investește timp, dedicare și implicare în business până când acesta 
ajunge autonom. 
Rețeaua de networking se dezvoltă la fel: în timp cu implicare și dedicare. Cu 
focus pe calitatea relațiilor dezvoltate și nu pe cantitatea acestora. Dacă 
dăruiești energie și timp pentru a dezvolta relații de calitate atunci când faci 
networking, te poți astepta la rezultate frumoase. Altfel nu se poate. 

Networkingul este și despre compatibilitate 
Dacă dai dovadă de această răbdare în a cultiva relații durabile vei descoperi, 
fără îndoială, persoane cu care rezonezi : cu unii mai mult, cu alții mai puțin. Vei 
descoperi ce înseamnă compatibilitatea și cât este ea de importantă într-o 
relație de afaceri, la fel de importantă ca în viața personală. Vei găsi oameni cu 
care împărtășești aceleași idealuri, cu care vrei să pornești proiecte ambițioase, 
care te completează și îți dau motivația de care ai nevoie. 
Și ca să mă întorc la experiența pe care o invocam la început, dacă ar fi să 
rezum totul într-o singură remarcă aceasta ar fi : investește-ți timpul și energia 
în relațiile care simți că te implinesc, atunci când simți că rezonezi cu persoanele 
respective atât pe plan personal cât și profesional. Restul vine de la sine. 

Un vechi proverb spune “Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.” 
Cu alte cuvinte, dacă ai planuri mărețe în carieră, trebuie să stai în preajma 
oamenilor de succes. Cum se traduce asta în networking? Prin networking up, 



 

 

adică construirea de relații cu persoane peste nivelul tău, care dispun de 
influența și de contactele ce te pot ajuta să evoluezi, să-ți dezvolți afacerea. 

Instinctul firesc este să rămâi în zona ta de confort, să te asociezi cu oameni 
care au atins cel mult același nivel de succes ca tine. Însă, dacă vrei să avansezi 
trebuie să stai lângă cei care au mai mult succes decât tine, de la care poți 
învăța, care te provoacă constant să-ți depășești limitele. 

Se spune că dacă nu simți un oarecare disconfort când stabilești un contact cu 
cineva, înseamnă că nu țintești suficient de sus. Trebuie să fii dispus să-ți învingi 
emoțiile și să faci cunoștință cu acele persoane pe care le privești cu admirație 
și respect pentru ceea ce au realizat. 

Networking up pe scurt 

• Începe cu o analiză atentă pentru a stabili locul în care te afli în prezent. 
Apoi caută moduri de a face networking cu persoane peste nivelul tău: te 
poți înscrie în organizații de networking precum BNI, în diferite organizații 
nonprofit, caritabile care au de obicei în comitetul de conducere oameni 
de afaceri influenți. 

• Înainte de a participa la un eveniment de networking fă o mică cercetare 
despre persoanele pe care vrei să le cunoști pentru a-ți fi mai ușor să 
pornești o conversație. 

Dacă te documentezi asupra afacerii și proiectelor în care sunt implicați, cine 
știe, poate îți vine chiar și o idee grozavă care le poate fi de folos. Când găsești 
o modalitate cât de mică de a adăuga valoare muncii cuiva, cu siguranță vei fi 
ținut minte. 

• Un lucru esențial: când faci cunoștință cu cineva nu încerca imediat să-i 
vinzi ceva. În această situație chiar nu este valabilă expresia “nu strică 
niciodată să întreb, nu?”. 

• Când reîntâlneşti pe cineva, nu presupune automat că își aduce aminte 
de tine. Oamenii de succes fac cunoștință cu extrem de multe persoane. 
Ajută-i în schimb să-și reamintească contextul în care v-ați întâlnit. 

• Diferențiază-te de marea majoritate, nu pica în capcana de a flata 
exagerat. Încearcă în schimb să-ți exprimi admirația pentru modul concret 
în care munca sau afacerea lor fac o diferență. 

Ideea esențială care stă la baza conceptului de networking up este cel mai bine 
sintetizată de Ivan Misner, fondatorul BNI: “dacă ești mereu cea mai de succes 
persoană din încăpere, atunci ești în încăperea greșită” 
Bibliografie: https://networking-romania.ro/networking-ul-test-de-
compatibilitate-viata-dar-si-business/ 
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