Tens una idea de negoci en ment? Perfecte, és un molt bon punt de partida per començar a emprendre, però
t’has preguntat si això és suficient? No, no és suficient tenir una bona idea. És molt important que abans
d’emprendre tinguem clares algunes consideracions. Per encetar una empresa amb èxit hem de parar-nos a
pensar si hem detectat i analitzat ells següents punts:

Investiga el mercat de treball
Hem de saber primer si la nostra idea ja hi és al mercat o no. Si ja s’han posat en marxa projectes similars
podem avaluar la potencialitat del nostre projecte a través de l’experiència d' altres emprenedors.

Investiga el teu entorn
Potser la nostra idea ja s’ha posat en marxa però on? Hem d’avaluar a quin territori seria més convenient
establir el nostre negoci,

Encararem el projecte sols o tindrem socis?
Aquest factor és decisiu per començar, sobre tot en el cas què sigui la primera vostra iniciació al màrqueting i al
món empresarial. Aquest punt influirà molt, ja no tan sols amb el disseny del pla d’empresa, sinó en l’aspecte
més psicològic de l’emprenedoria.

Quins recursos tinc? Qui en pot finançar?
Més endavant podeu trobar les formes de finançament més conegudes, però si que és important contextualitzar
la nostra idea en el marc dels recursos disponibles.

Qui comprarà la nostra idea/servei?
Tot i que després acabarem de definir quins seran els nostres compradors, és molt aconsellable plantejar-se
abans de començar si el nostre producte genera interès o necessitat entre el públic en general.
Aquestes reflexions mínimes són les que calen plantejar-se a priori perquè tinguem èxit posteriorment i puguem
començar a definir el primer esbós del que serà el nostre negoci.
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