
Participi la o competiție de planuri de afaceri? Apelează la
un consultant specializat pentru a-ți crește șansele de
câștig!

WE PROVIDE THE BEST SOLUTIONS FOR START-UPS

I N O V E X P E R T  S R L

Peste 7 ani experiență în scrierea de
planuri de afaceri personalizate
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Home of the Experts
We're always ready to help.

Despre noi

Suntem o echipă de consultanți specializați înscrierea și implementarea de proiecte
pentru start-up-uri, având peste 150 de planuri de afaceri care au câștigat la diverse
competiții de planuri de afaceri in anul 2018.

Din experiența noastră, cea mai bună formulă de colaborare
presupune un efort colectiv: consultant - beneficiar, pentru a
construi o afacere reală, cu premise de succes,bazată pe
realitățile și așteptările întreprinzătorului.

În această echipă, consultant cu experiență și tânăr antreprenor, planul de afaceri va
fi reflexia ideii dvs, veți cunoaște detalii privind legislația aplicabilă afacerii dvs,
fiscalitate, cadru instituțional, piața pe care activați, concurenți, produs minim viabil,
funcții ale managementului, procese, flux de activități și multe alte informații necesare
în dezvoltarea afacerii.

secretariat@inov-expert.com



Home of the Experts
We're always ready to help.

Pașii:
1.Verificare eligibilitate întreprinzător (existența acestei
calități la firme similare, experiență,expertiză) – transmitere CV
2.Verificare punctaj estimat (în funcție de domeniu de
activitate, nr. De angajați etc)
3.Stabilirea: ideii de afaceri, așteptări, obiective, viziune,
perspective de dezvoltare 
4.Stabilirea termenelor și etapelor următoare 
5.Transmiterea documentelor / situațiilor /studiilor /analizelor
necesare pentru elaborare plan de afaceri
6.Variante intermediare de plan de afaceri

7.Varianta finală a planului de afaceri – validarea de către
client



OFERTĂ
FINANCIARĂ

I N O V E X P E R T  S R L -  O F E R T Ă
I N N O T E C H  S T U D E N T

peste 150 planuri de afaceri câștigate

10.000 LEI, RESPECTIV:

3.000 LEI AVANS

7.000 LEI COMISION DE SUCCES

·2.500 lei – în termen de 5 zile de la semnarea contractului
·500 lei – cu 2 zile înainte de finalizarea planului de afaceri

 la anunțarea listei câștigătorilor, în termen de 15 zile

Contact:
Mun Bacău, Str Pictor Aman, 94C (clădirea SIF Moldova)
Tel/fax 0334.101.191
Mobil 0742.504.708
Email secretariat@inov-expert.com
www.inov-expert.com


