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PREZENTARE AFACERE FINANTATA PRIN PROIECTUL “ANTREPRENOR_DIASPORA:HAI ACASA! 
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I . REZUMAT:  

II. PREZENTARE AFACERE 

Va rugam sa ne prezentati pe scurt care este profilul firmei infiintate in cadrul proiectului Antreprenor Diaspora: Hai 
acasa! Cum s-a conturat ideea de a infiinta aceasta firma si care au fost motivatiile personale care v-au facut sa accesati 
programul Diaspora Start-Up? 

Cum ati aflat de programul Diaspora Start-Up, in special de proiectul Antreprenor Diaspora: Hai acasa!? 

Am aflat de program online, cand inca locuiam in Germania si imi doream sa ma intorc in Romania 

Ce v-a motivat sa participati la concursul de planuri de afaceri organizat in cadrul proiectului? 

SOCIETATE NOU INFIINTATA Rigel Media SRL

SEDIUL SOCIAL/PUNCT DE LUCRU Str Gheorghe Grigore Cantacuzino 14, Ploiesti

DATE CONTACT:TEL/EMAIL 0725044346; angelina@onethousanddots.com

NUME/PRENUME  ANTREPRENOR Angelina Cepareanu

SUMA SOLICITATA LA FINANTARE RON178.000

OBIECT DE ACTIVITATE Educatie online

SCURTA DESCRIERE A AFACERII (produsele 
sau serviciile oferite)

Cursuri online de productivitate si dezvoltare 
personala

REZULTATE OBTINUTE IN 12 LUNI DE 
FUNCTIONARE: CIFRA DE AFACERI ..............

117 953.76 RON

LOCURI DE MUNCA NOU CREATE( detaliate 
pe functii/meserii):

2 locuri munca: 1. Director general; 2. Analist 
marketing / Director adjunct
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Intentionam oricum sa deschid o afacere; motivatia de a participa la concursul de planuri de afaceri a fost suma 
nerambursabila oferta in cadrul programului.  

Care considerati ca au fost puntele forte si cele slabe ale programului? 

Punctele forte au fost ideea de a atrage antreprenori care au lucrat deja in strainate, care pot transfera practici noi in 
Romania. Punctele slabe sunt birocratia si durata foarte lunga a procesului (aproape 2 ani de la inceperea procesului, 
pana la primirea primei transe de finantare)  

Cum v-a fost afectata activitatea in aceasta perioada, luand in considerare situatia mondiala actula cauzata de 
infestarea cu virusul SARS-COV2? 

Activitatea nu a fost afectata direct, pentru ca toata activitatea firmei se desfasoara online. Educatia online a fost un 
domeniu care a inregistrat cresteri in 2020.   

Considerati ca masurile luate de catre autoritati v-au oferit un sprijin pentru depasirea acestei perioade fara a 
inregistra mari pierderi? 

Pentru ca nu am fost afectata direct, nu am solicitat sprijin, dar as fi apreciat mai multa flexibilitate in general, de 
exemplu, posibilitatea reducerii salariilor angajatilor. In mod normal, un atreprenor (in afara programelor de finantare) are 
mult mai multa flexibilitate si poate raspunde mult mai agil provocarilor de zi cu zi.  

Ati fi interesat sa accesati si alte tipuri de programe pentru a obtine o noua finantare? 

Nu 

In incheiere va rugam sa ne descrieti pe scurt care sunt planurile dumneavoastra de viitor in ceea ce priveste 
dezvoltarea afacerii infiintate in cadrul proiectului Antreprenor Diaspora: Hai acasa!? 

Firma este in crestere (anul acesta vom avea venituri de approximativ 280.000 RON) deci voi continua activitatile firmei / 
planul de afaceri la fel ca pana acum.  

III. FOTO REPREZENTATIVE DIN ACTIVITATE 
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