És important que un emprenedor tingui noves idees, però resulta igual d’important que les sàpiga traduir en
ofertes comercials o empresarials. Aquestes idees no només han de ser innovadores, també han de despertar
la curiositat i l'atracció de nous clients, nous proveïdors i noves inversions.
Tenim clar que un innovador ha d'assumir certs riscos, ser responsble, sacrificat i constant. També és important
ser creatiu, flexible i estar preparat tant per l’èxit com per l'adversitat. La columna vertebral de tot, però,
és la idea.
Perquè una nova idea s’obri camí al mercat ha d'estar en sintonia amb les necessitats del públic i establir-se
com a millora i com avanç en el sector al qual pertany. Les idees més innovadores són aquelles que han
identificat bé l’oportunitat de negoci. Actualment existeixen moltes noves idees de creació d’empreses, però
la majoria tenen en comú que combinen enginy i tecnologia a l'hora d'aportar al mercat un seguit de productes i
serveis que donen noves resposta a les demandes del públic.
Molts joves opten per les noves tecnologies com a mitjà per fer negoci, ja sigui amb la venda de productes
multimèdia (aplicacions per smartphones i tablets, descàrregues de arxius d’imatge i so, etc.), amb la creació
d’empreses online o amb la compra-venda de productes a través de la xarxa. Moltes d’aquestes noves idees
que es duen a terme a través d’Internet suposen una disminució de les despeses derivades de lloguer
d'espais, emmagatzematge, subministres energètics, etc, i molts cops donen lloc a empreses amb cost inicial 0.
Amb la crisi trobem que la compra-venda d’articles a través d'Internet s’ha disparat, ja sigui d'articles nous, de
segona mà o d'idees de negoci que tenen el handmade (fet a mà) com a producte puntal. Això és degut a que
hi ha un nou mercat emergent que possibilita aquest nou rellançament de la venda online.
Actualment, les àrees on hi ha terreny abonat per a noves idees de negoci són (per ordre de prioritat):

tecnologies
formació
industries i energies
alimentació
oci
tèxtil
transport
logística
Es pronostica que la intel•ligència artificial -que complementarà la nostra capacitat neuronal-, les energies
renovables -que es faran ubiqües- i les novetats en els camps de l’alimentació i l’habitatge oferiran oportunitats
de revolucionar el futur empresarial.
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