
EXPONENTIAL GROWTH
IN BUSINESS

Learn how to structure, nurture & grow 
a solid business in a rapid, cost-effective manner 

and how to optimize your resources

we build
business
professionals

bbi.ro

Antreprenoriat



 EXPONENTIAL GROWTH IN BUSINESS
Trecerea de la Antreprenoriatul intuitiv spre antreprenoriatul structurat este cea 
mai mare provocare, dar și cea mai mare oportunitate în viața unei afaceri ce își 
dorește să crească, să prospere și să cucerească piața în care operează. Cursul 
abordează cele mai importante 5 zone de implementat: antreprenorul, 
obiectivele, arhitectura, echipa și resursele.

CE OBȚII DACĂ 
ALEGI ACEST CURS?  

CUI ÎI ESTE 
RECOMANDAT 
CURSUL? Vei conștientiza atitudinea, 

competențele și obiectivele tale ca 
antreprenor
Vei seta obiectivele organizaționale 
pe termen lung, mediu și scurt
Vei învăța cum se construiește 
arhitectura unei afaceri pregătite de 
creștere accelerată
Vei afla cum se structurează o 
echipă funcțională de management 
Vei învăța să optimizezi și să valorifici 
resursele interne pentru asigurarea 
creșterii ulterioare

Antreprenorilor cu experiență de 
minimum 2 ani de activitate și o 
afacere activă ce doresc să plece 
din zona de “StartUp etern” pentru 
a-și câștiga independența 
financiară și timpul liber
Intraprenorilor ce conduc afaceri 
locale în calitate de Manageri 
Generali
Executivilor cu experiență de peste 
10 ani ce își doresc să demareze o 
afacere și vor să învețe  cum să o 
construiască pentru a fi ușor 
scalabilă după primul an de validare



STRUCTURA CURSULUI

Expert trainer

Eu sunt ScaleUP-er Organigrama GROW
Atitudinea, competențele și 
obiectivele tale ca antreprenor 
evoluat.

Structurarea unei echipe funcționale de 
management.

Plăcinta mea Mina de AUR
Obiectivele organizaționale pe 
termen lung, mediu și scurt.

Identificarea, optimizarea și 
valorificarea resurselelor interne pentru 
asigurarea creșterii ulterioare.

Casa ScaleUP
Arhitectura unei afaceri pregătită de 
creștere accelerată.

Cristian Onețiu
Antreprenor, autor, business mentor.

Co-fondatorul companiilor Life Care și 
BioLogistic

În 15 ani a dezvoltat afaceri de peste 
100 de miloane de Euro

Prezent în TOP 500 Forbes și “Who is 
Who” România

Fondatorul comunității ScaleUp 1.000 
– programul educațional ce își propune 
să creeze 1.000 de milionari români

Votat ca “Cel mai inspirațional 
antreprenor român în 2019” de 
Barometrul StartUp România 2019



Adresa
ONE HERĂSTRĂU PLAZA
intrare prin curtea interioară
str. Zăgazului nr. 21 - 25, sector 1, 
014261, București 
Tel: +40 735 171.601

bbi.ro

E-mail: office@bbi.ro

BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de 
dezvoltare personală.

Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți 
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile 
importante pe care le desfășoară în fiecare zi. 
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai 
bune programe de training. 

Creăm lideri și experți în business de talie internațională 

Descoperă o experiență unică de învățare

BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE a fost creat de 
profesioniști cu vastă experiență în 
afaceri pentru a-ți oferi educația de 
care ai nevoie să îți dezvolți 
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS 
INSTITUTE vei descoperi o 
experiență de învățare unică, experți 
de top, conținut de înaltă calitate și 
networking, de care ai nevoie pentru 
a-ți crește afacerea.

Leadership Branding Management

Public Speaking Vânzări Comunicare

Marketing Resurse Umane Antreprenoriat


