
 

 

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

doar de a se intalni! 

 

Te invitam alaturi de noi la prima intalnire de business networking a unui grup de 

antreprenori, manageri si profesionisti din diferite domenii de activitate, pentru care 

networkingul este un stil de business. Vino sa te prezinti, sa ii cunosti si sa inveti sa 

construiesti relatii, nu baze de date.  

 

LUNI, 05 AUGUST 2019 

Ora: 16.00 

Locatia: Centrul Regional de Consiliere Business  

Adresa: Municipiul Craiova, judetul Dolj. 

Agenda intalnirii: 

16.00 – Inregistrarea participantilor 

16.20 – Bun venit in comunitatea RETEAUA ANTREPRENORILOR REGIONALI 

17.00 – Sesiune de prezentare a fiecarui participant si a afacerii sale 

17.30 – Pastila antreprenoriala – 5 cuvinte pentru orice networker! 

18.40 – Beneficiile Comunitatii de Networking 

19.00 – Sesiuni de networking 1 to 1 

19.30 – Networking liber 

 

De ce sa participi? 

➢ Pentru calitatea participantilor, deschiderea lor pentru relationare, pentru a te 

inspira si pentru a te ajuta sa-ti dezvolti abilitatile antreprenoriale, prin exemple 

din propria lor experienta. 

➢ Afli subiecte interesante legate de business-ul tau: legal, contabilitate, resurse 

umane, marketing, vanzari, PR. 

➢ Beneficiezi de experienta si energia antreprenoriala a unui grup de intreprinzatori 

care fac business. 

 

  



 

 

Beneficiile unei comunitati de networking 

Abilitatea de a crea si mentine relatii este fundamentala, atat pentru antreprenori, 

cat si pentru manageri. 

 

20 de lucruri de care vei beneficia intr-o comunitate de networking: 

1. Poti apela la colegi pentru ajutor, suport si sfaturi practice. 

2. Poti oferi know-how si experiente personale celor din comunitate 

3. Poti sa-ti largesti sfera de influenta. 

4. O sa beneficiezi de mai multe surse de informatie 

5. O sa ai acces la perspective noi si insight-uri proaspete. 

6. Vei intalni oportunitati fara sa le cauti – oferte de partenerieate, cereri de servicii, 

oferte de colaborare pe diverse teme, posibilitatea de a scrie articole valoroase, 

referinte calde sau reci, invitatii la alte evenimente si nu in ultimul rand vanzari. 

7. Iti va creste increderea in fortele proprii pe masura ce vorbesti oamenilor mai mult 

despre ceea ce faci si pe masura ce vei cunoaste mai multi oameni la intalnirile de 

networking. 

8. Iti vei creste vizibilitatea in masura implicarii tale in comunitate. 

9. Iti vei construi reputatia unui om de valoare si cu experienta in domeniul de referinta. 

10. Vei putea apela la oamenii din comunitate atunci cand ai nevoie de informatii, sfaturi 

sau ajutor. 

11. Oamenii de afaceri care fac networking sunt de obicei oameni sociabili, pozitivi si care 

sunt inconjurati de oameni valorosi. 

12. Accesul la informatii iti poate aduce noi idei de business sau de dezvoltare de business. 

13. Vei putea interactiona cu oameni cu care nu te intalnesti in mod normal si vei avea 

acces la speakeri si invitati speciali, in cadrul evenimentelor de networking. 

14. O sa fii conectat la noutatile din diferite domenii de activitate si asta inseamna un timp 

castigat. 

15. O sa poti sa experimentezi prezentari, sa vorbesti in public, sa sustii idei si sa iesi din 

zona de comfort. 

16. Business networking are si o parte sociala, relaxata, de interactiune prietenoasa. 

17. Poti face studii de piata pe membrii comunitatii – un instrument excelent de vanzari. 



 

 

18. Iti poate aduce un ROI considerabil iar investitia materiala este redusa. Investitia de 

timp este insa cea care va ridica sau va scadea profitul pe care il vei obtine. 

19. Poti afla despre produse si servicii pe care altfel nu le stiai si la fiecare intalnire de 

networking poti invata lucruri pentru care nu trebuie sa platesti mai mult. 

20. Iti va schimba viata, modul de interactionare, felul in care analizezi competitia, modul 

in care etichetezi, te va elibera de preconceptii si va crea dependenta 

 

Bibliografie: https://morenetworking.ro/beneficiile-unei-comunitati-de-networking/ 
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