
 

    

 
 

 

Ciprian Stancu este invitat la Workshop eBusiness să susţină conferinţa “Afacerile 

şi comerţul electronic. Studiu de caz: REPUBLICA BIO”.  

Ciprian Stancu este unul din cei mai de succes antreprenori din România şi fondatorul 

REPUBLICA BIO. 

Data: 20 Aprilie 2016 

Ora: 14.00 

Locaţia: Calea Văcăreşti, nr. 189, sector 4, Bucureşti – sediul Facultăţii de Finanţe-

Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, corp M 

Ne propunem să discutăm despre: 

 Cum ne-a venit ideea business-ului? – marturii: vizualuri puternice; 

 De unde vine cererea? – segmentarea pietei; 

 Care este piata? – volume si fragmentarea; 

 Care este competitia? – directa si de substitutie; 

 Ce face si ce nu face competitia? 

 Cu ce putem fi noi mai buni decat competitia? (Strenghts). Care este USP-ul 

nostru? 

 Cum se traduce USP in valorile companiei? Identitate.  

 Cu ce suntem mai slabi decat competitia? (Weaknesses) 

 Din ce va creste business-ul? (Opportunities): penetrare internet; explozie plati 

online; dezvoltare infrastructura si cresterea numarului curierilor (shipping); 

cresterea cererii din partea generatiei Y si varsta critica; cresterea numarului de 

afectiuni cornice; 

 Riscurile business-ului: atitudinile fata de bio/organic; nivelul cultural scazut; 

ritmul de adoptie mai redus decat am anticipat; dezvoltarea lenta a 

producatorilor de BIO romani; 

 Epocile business-ului: raportul produse cumparate de la importatori, produse 

fresh, produse importate de noi, produse private label Republica BIO si 

consultanta pentru agricultura organica; 

 Ipotezele de business: comanda medie, recurenta cumparaturi, localizare 

cumparator, tip de plata, tip de transport etc; 

 Procesele de business: tehnologii – platforma online, ERP, call center, 

conectori; negocieri si achizitii; marketing si social media; logistica; 

 Echipa: de ce i-am ales, background, puncte forte, puncte slabe, stil de 

management si procedurile interne; 

 Dificultatile; cele mai neasteptate dificultati si cum le-am depasit; 

 What’s next? Ce va fi Republica BIO peste 10 ani? 

Evenimentul se adresează cu precădere studenţilor care doresc să înveţe tainele 

antreprenoriatului şi despre cum se construieşte o afacere de succes. 

Vă aşteptăm. Intrarea este liberă! 

 

 

 


