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15 mentori si consultanti sunt alaturi de 4 start-up-uri, timp de 8 luni!

Statement: Cea mai buna echipa de business din Romania ii sprijina pe antreprenorii 
aflati la inceput de drum.

Target
Persoanele care tocmai incep o afacere (sau si-au lansat business-ul de cel mult 6 luni) si 
au nevoie de ajutor pentru dezvoltarea acesteia pe termen mediu si lung. Sprijinim
companiile inovative, lansate de antreprenori cu experienta de business, care dau dovada
de profesionalism si respectarea principiilor de etica in afaceri.

Vor fi selectate start-up-uri din patru domenii de activitate principale: IT&C; Retail; 
Servicii; Productie.

Concept
“Start&Grow” are la baza un concept unic. Antreprenorii selectati in program primesc 
gratuit un sprijin coerent, pe termen lung, din partea celei mai bune echipe de mentori, 
consultanti si furnizori de servicii si produse de business din Romania.

Cei selectati au acces la un numar lunar de ore de consultanta de specialitate, resurse
operationale si intalniri de networking in care primesc sfaturi legate de diverse aspecte
ale afacerii lor.

Proiectul “Start&Grow” pleaca de la premisa ca se pot incepe afaceri si pe timp de
criza si demonstreaza ca si start-up-urile pot avea acces la cele mai bune servicii si
produse din piata. Publicul interesat de mediul de afaceri va putea urmari in timp real 
cum se dezvolta o companie si care sunt deciziile strategice importante din viata unui 
start-up.

Start-up-urile vor primi:
- Acces la finantare
- Spatiu de birou
- Servicii si produse software/IT&C
- Servicii juridice, fiscale si contabile
- Servicii de PR&Comunicare
- Consultanta in resurse umane



- Consultanta strategica de business
- Consultanta de management financiar
- Consultanta in vanzari, cercetare de piata si marketing
- Acces la o echipa de coach/mentori si oameni de afaceri cu experienta care sa le fie 
aproape cand au nevoie de un sfat sau de un sprijin in a gasi directia potrivita.

Structura Proiectului
1. Accesul la resurse
Transferul de know-how si accesul la produse si servicii se va face in cadrul unor
intalniri/discutii lunare one2one dintre antreprenorii selectati si consultantii/mentorii
implicati in program.
2. Intalniri lunare
Pe parcursul programului va fi organizata in fiecare luna cate o intalnire (tip workshop),
la care pot participa atat antreprenorii inscrisi in program, cat si alti antreprenori interesati
de temele de discutie.
Accesul la intalniri va fi gratuit, dar participantii vor fi selectati pe baza unor criterii care
tin de afacerile detinute, de domeniul de activitate si de nivelul de interes fata de tema
abordata.
Numarul de participanti la intalnirile lunare va fi limitat la cel mult 70 de persoane pe
editie, pentru a putea pastra caracterul interactiv si informal al discutiilor.
3. Monitorizarea proiectului
Intreg procesul de dezvoltare a afacerilor selectate va fi urmarit si mediatizat de
startups.ro prin publicarea de articole si interviuri despre evolutia start-up-urilor inscrise.

Calendarul proiectului
Aprilie:
Anuntarea proiectului si recrutarea antreprenorilor.
Lansarea oficiala a proiectului (eveniment special, organizat separat de intalnirea lunara).
Mai - noiembrie:
Cate o intalnire tip workshop in fiecare luna.
Follow-up saptamanal prin articole dedicate start-up-urilor inscrise.
Decembrie:
Gala “Start&Grow” (eveniment special in care discutam evolutia afacerilor selectate in
program).

“Start&Grow” este un proiect lansat de startups.ro, primul site de antreprenoriat din 
Romania care are la baza continut propriu, realizat in stil jurnalistic, special pentru 
acest target. 

startups.ro este un proiect independent de publishing lansat la inceputul anului 2008 si 
destinat celor care vor sa inceapa o afacere, dar si antreprenorilor care au propria 
companie si vor sa o dezvolte in continuare.


