
HANDICRAFT 
MANUFACTURERS 
GOOD PRACTICE 
GUIDE  
ILO - ASEAN Small Business Competitiveness 

A product of                             Un produs al

GHID DE BUNE 
PRACTICI PENTRU 
PRODUCĂTORII 
DE PRODUSE ARTIZANALE



2GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU PRODUCĂTORII DE PRODUSE ARTIZANALE



GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU PRODUCĂTORII DE PRODUSE ARTIZANALE 3

Prefață
Moldova este țara care păstrează amintirea secolelor, colțul pitoresc al Europei cu  numeroase 
locuri frumoase, monumente istorice, arheologice și culturale.

Patrimoniul cultural al Moldovei a fost format de numeroase culturi, iar pe parcursul veacurilor, 
meșteșugurile au suferit transformări în dependență de curentele culturale și dezvoltarea 
științifica.

Meșteșugurile reprezintă o parte a identității noastre naționale, care menține vie legătura 
spirituală cu generațiile anterioare.

Pentru a păstra aceste aspecte ale meșteșugăritului, este necesar de a educa și transmite din 
generație în generație, îndeletnicirea de a confecționa obiecte meșteșugărești.

În condițiile globalizării și ca rezultat al fluctuațiilor la nivel mondial, atât din punct de vedere 
cultural, cât și din punct de vedere migrațional și economic - se atestă o modificare a condițiilor 
de viață și a metodelor de transmitere a moștenirilor culturale.

R. Moldova încă nu și-a valorificat pe deplin industria meșteșugărească și nu a găsit noi căi de 
valorificare al acestui patrimoniu autentic moldovenesc. 

Într-o economie de piață globală, unde doar cererea și oferta formează valori și au menirea de a 
se transmite și propaga, atât în timp cât și în spațiul geografic, este resimțită nevoia de a schimba 
careva abordări și viziuni asupra meșteșugului popular, pentru a-i resimți rostul și beneficiul pe 
care-l poate aduce.

Materialul ”Ghid de Bune Practici pentru Producătorii de Articole Artizanale” al Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), oferă suport practic meșteriilor populari pentru extinderea gamei 
de produse, cunoașterea pieței și alegerea nișei, promovarea afacerii și a celor mai optimale 
canale de distribuire pe piață. Ghidul oferă instrucțiuni practice și se bazează pe principiile cheie 
ale gestionării unei afaceri, iar prin intermediul schimbului de experiență dintre producătorii 
de articole artizanale, permite învățarea din proprie experiență și transmiterea subtilităților 
meșteșugului. 

Cu suportul Proiectului OIM ”Promovarea Ocupării Tinerilor” acest ghid a fost adaptat și va fi 
testat în cadrul Parteneriatului Local de Ocupare lansat în aprilie 2019 în raionul Cahul.  

Uniunea Meșterilor Populari din Moldova (UMP) aduce mulțumiri D-nei Ana Nedelcu, dr., conf.
univ., Departamentul de Științe Economice Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul pentru 
adaptarea ghidului, care va reprezenta un suport metodic pentru instruirea meșterilor populari, 
prin oferirea unui cadru modern de dezvoltare, cu recomandări practice și clare de dezvoltare a 
industriei meșteșugărești.

Dumitru Costandache, 
Director General al Uniunii Meșterilor 

Populari din Moldova
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Introducere
Activitatea de meșteșugărit reprezintă o formă de manifestare a artei populare, de creare 
a obiectelor cu valoare artistică și utilitară, prin aplicarea unor procedee tehnico-artistice 
preponderent manuale conform tradițiilotor istorice, care contribuie la păstrarea și dezvoltarea 
tradițiilor artei populare și la păstrarea și transmiterea tezaurului cultural național și al identității 
naționale. 

Fără îndoială, meșteșugurile sunt o expresie unică ale unei anumite culturi sau comunități. Dar, 
odată cu globalizarea, produsele meșteșugărești concurează cu bunuri din întreaga lume, deseori 
fabricate de utilaje. Nu mai este posibil ca comunitățile tradiționale de meșteșugari să se dezvolte 
izolat de tendințele pieței mondiale și de concurență, astfel încât tendințele moderne trebuie 
utilizate în artă și meșteșugărit, în caz contrar, această artă se diminuează și poate dispărea în 
viitorul apropiat. Cea mai bună modalitate de a proteja acest sector important al economiei și al 
exprimării culturale este abordarea activității de meșteșugărit ca pe o activitate de antreprenoriat 
prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale  ale meșterilor populari. 

Acest ghid este elaborat cu scopul de a susține meșterii populari să-și desfășoare activitatea 
profesională după principiile antreprenoriale și în condiții de eficiență, performanță și 
competitivitate.

Prezentul material reprezintă o adaptare a Ghidului De Bune Practici ale Pruducătorilor de 
Produse Artizanale, un produs al Organizației Internaționale a Muncii.

Conținutul ghidului cuprinde cele mai relevante subiecte pentru dezvoltarea afacerii proprii 
în domeniul meșteșugăritului și anume: elaborarea brandului, dezvoltarea și îmbunătățirea 
produsului, identificarea și deservirea consumatorului, promovarea, evidența costurilor și 
formarea prețurilor, controlul calității și identificarea avantajului competitiv.
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I. Brandul în domeniul 
meșteșugăritului artistic popular
1.1. CINE SUNTEM ȘI CE PUTEM PRODUCE?

Legislația în vigoare definește meşteşugul artistic ca o formă de manifestare a artei populare, 
activitate de creare a obiectelor cu valoare artistică  şi utilitară, cu aplicarea unor procedee 
tehnico-artistice preponderent manuale, care contribuie la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor 
artei populare şi la satisfacerea necesităţilor spirituale şi materiale ale populaţiei, iar meşterul 
popular ca persoană calificată într-un meşteşug artistic, care creează obiecte de meșteșugărit, 
adică obiecte cu valoare artistică  şi utilitară, confecţionate potrivit tradiţiilor meşteşugului 
artistic respectiv.

Odată cu luarea deciziei de a desfășura o afacere în domeniul meșteșugăritului, meșterul 
popular trebuie să aibă o viziune clară privind cine este și ce poate să producă, astfel încât să 
poată obține profit din această activitate. 

Produsele dvs. depind de materialele pe care le aveți la dispoziție și timpul disponibil. În vederea 
obținerii unei imagini clare despre întregul proces, vă propunem să realizați un exercițiu de 
autoanaliză, răspunzînd la întrebările din tabelul 1.

Tabelul 1. Cine sunteți și ce puteți produce

1 Cine sunteți și cine lucrează cu dvs.?

2 Cu ce vă ocupați?

3 Ce abilități posedați?

4 Ce materiale utilizați?

5
Care este spațiul de lucru, echipamente 
și instrumente utilizate?

6
Programul de lucru: pe parcursul 
întregului an sau sezonier? Cu normă 
deplină sau parțială?

7 Aveți alte surse de venitur?

Tabelul trebuie completat cu informație succintă ce descrie esențialul activității dvs.:

•	 Cine sunteți și cine lucrează cu dvs.? - Lucrați singur, cu soțul / soția sau aveți angajați? 
Membrii familiei ajută?

•	 Ce faceți? Haine, covoare, ceramică ș.a.?
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•	 Produsul este strict funcțional, decorativ sau a fi expus în muzeu? Produceți în volum 
mare, producție limitată, produse unice?

•	 Care sunt abilitățile dvs.? Dacă faceți textile, de exemplu, puteți coase cu mașina, 
coaseți manual. Puteți face piese complexe sau personalizați confecțiile? Enumerați cât 
de multe abilități posibile.

•	 Ce materiale folosiți? Faceți o listă cu toată materia primă care este utilizată în producerea 
obiectelor.

•	 Spațiul de lucru: Lucrați în casă sau într-un spațiu de lucru dedicat? Enumerați 
echipamentele și instrumenteleutilizate. Nu uitați mesele de lucru, rafturile și alte stocări. 
Enumerați serviciile pe care le utilizați. Aveți un mijloc de transport pentru transportarea 
droduselor la piață?

•	 Programul de lucru: Lucrați pe tot parcursul anului sau sezonier, cu normă întreagă sau 
parțială?

•	 Aveți alte surse de venit?

Odată ce ați finalizat completarea tabelului, evidențiați într-o culoare tot ce vă deosebește, vă 
avantajează față de ceilalți meșteri care realizează produse similare. Totodată, cu o altă culoare 
evidențiați punctele slabe ale activității dvs.  În cele din urmă, rezumați ceea ce constatați din 
tabel într-o propoziție. 

Prin analizarea punctelor tari și slabe, puteți identifica avantajul competitiv, prin urmare și 
segmentul de piață, unde veți putea promova afacerea dvs. în meșteșugărit, formulând o ofertă 
mai atrăgătoare decât concurenții.

1.2. CUM SĂ ELABORĂM BRANDUL AFACERII?

Brandul afacerii este, de fapt, sufletul unei afaceri, care oferă o înfățișare clară unei activități 
antreprenoriale fără chip. Prin brand, antreprenorul reușește să-i comunice consumatorului 
țintă care este filosofia afacerii, valorile și soluțiile oferite. Totodată, brandul este un instrument 
de formare și dezvoltare a relațiilor de încredere cu clienții și partenerii săi. Brandul poate 
influența considerabil decizia clientului, căci încrederea câștigată al acestuia permite afacerii 
să-și fidelizeze clientul, care, prin urmare, va continua să aleagă produsul sau serviciul oferit 
anume de această afacere. De asemenea, brandul poate deveni un avantaj competitiv puternic, 
care va oferi o prioritate afacerii față de concurenții. În cele din urmă, brandul face produsul sau 
serviciul deosebit, ceea ce oferă posibilitatea antreprenorului să vândă mai scump.

Cât de relevant este brandingul pentru activitatea de meșteșugărit? Este considerat că brandul 
reprezintă un element indispensabil al activității de meșteșugărit.

Brandul poate fi personal, adică să reflecte personalitatea meșterului, sau să fie comunitar, 
reprezentând specificul unei localități sau regiuni. Prin brand, activitatea de meșteșugărit 
reușește să transmită consumatorului farmecul și misiunea culturală, atrăgând clientul în 
păstrarea tradițiilor străbune prin procurarea și utilizarea articolelor de meșteșugărit.
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BRANDURI MOLDOVENEȘTI ÎN MEȘTEȘUGĂRIT

Etnika oferă accesorii brodate manual și îmbrăcaminte clasică 
(cămăși) și casual (tricouri, hanorace) brodate la mașină.

Accesorii Etnica sunt create de meșteri populari, brodate manual în serii mici sau în exemplare 
unice. Totul este handmade și poate fi făcut la comandă.
Etnika încurajează clienții să poarte vestimentația și accesorii cu motive etnice căci ele 
demonstrează înțelepciunea poporului prin simbolistica motivelor tradiționale. Etnika dorește 
să atragă tinerii de astăzi în magia patrimoniului cultural. 

ZESTREA Afacere comunitară dezvoltată sub brandul local în satul Pelinia, 
raionul Drochia, unind 40 de meșteri populari din localitate.

În cadrul acestui centru de artizanat, meșterii locali practică meșteșugurile specifice zonei, 
confecționând haine populare, covoare și prosoape tradiționale, pe bază de comenzi prealabile, 
contribuind la valorificarea potențialului cultural local, desfășurarea activităților generatoare de 
venit, scăderea ratei șomajului, reducerea nivelului de migrație și schimbul de experiență între 
generații.

Meșterița Oxana Bacumenco se ocupă de fabricarea produselor 
artizanale din lemn, pe care le comercializează sub brandul „Gold-
brow”. Articolele fabricate sunt elemente mici de decor: panouri, 
iepurași, rame foto, cutiuțe pentru condimentele din bucătărie. 

Deși, confecționarea articolelor din lemn este realizată mai mult ca un hobby (în timpul liber, 
după serviciu), Oxana depune efort, prin participarea la iarmaroace și promovare online, pentru 
a-și transforma pasiunea într-o afacere profitabilă.

Crearea brandul începe cu identificarea valorilor de bază, ce pot fi promovate printr- un mesaj 
consistent și simplu, fără pretenții exagerate. Astfel misiunea afacerii trebuie să fie corelată 
cu mesajul transmis prin brandul creat. Odată format în viziunea meșterului, brandul afacerii 
trebuie transpus în dezvoltarea identității  vizuale a acestuia. Elementele vizuale (exterioare) a 
unui brand sunt:

	 Numele: asigurați-vă că numele este ușor de pronunțat și scris. Încercați să utilizați 
cuvintele cheie în numele afaceri, acest lucru va ajuta promovarea on-line.

	 Logo-ul: păstrați-l simplu și ușor de citit, de asemenea trebuie să fie eficient. Fiți original 
și creativ când proiectați logo-ul dvs.

	 Culori: culorile alese trebuie să creeze un răspuns emoțional dorit al consumatorilor țintă;  

	Mesajul: Ar trebui să reflecte poziția brandului dvs. și să se rețină ușor în mintea 
consumatorilor țintă. Utilizați aproximativ trei până la șapte cuvinte.

	 Fonturi: este o idee bună să utilizați fonturi comune, standard pentru computere și 
dispozitive mobile, de exemplu, Arial sau Verdana, deoarece acestea sunt ușor de citit. 
Același font trebuie folosit în mod constant în toate materialele promoționale.
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1.3. PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE 
INTELECTUALĂ ÎN AFACERILE MEȘTEȘUGĂREȘTI

Proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparține persoanelor fizice sau juridice 
cu drept de posesiune, folosință și dispoziție. Proprietatea intelectuală cuprinde obiectele 
ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industrial, economic, comercial, științific, 
informațional, literar și/sau artistic, precum și în alte domenii.

Proprietatea intelectuală se constituie din următoarele componente:

•	 proprietatea industrială - invenții, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, mărci, 
desene și modele industriale, indicații geografice, denumiri de origine și specialități 
tradiționale garantate;

•	 dreptul de autor (opere literare, artistice și științifice) și drepturile conexe (interpretări, 
fonograme, videograme și emisiuni ale organizațiilor de difuziune).

De domeniul proprietății intelectuale țin și alte bunuri ce dispun de un sistem de reglementare 
separat, cum ar fi: secretul comercial (know-how) și numele comercial. 

În cazul obiectelor de proprietate industrială, dreptul asupra acestora apare în urma înregistrării 
obiectului, a acordării titlului de protecție de către oficiul național de proprietate intelectuală 
sau în alte condiții prevăzute de legislația națională, precum și în baza tratatelor internaționale 
la care Republica Moldova este parte. În cazul obiectului dreptului de autor și altor drepturi 
conexe, înregistrarea nu este o condiție obligatorie pentru apariția și exercitarea drepturilor 
respective, aceste obiecte fiind protejate din momentul creării lor. 

Funcția de oficiu național de proprietate intelectuală este exercitată de Agenția de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală (AGEPI - http://agepi.gov.md/), care își exercită atribuțiile stabilite 
de prezenta lege și de alte acte normative, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a 
domeniului proprietății intelectuale și monitorizează respectarea legislației în acest domeniu.

Drepturile de proprietate intelectuală în domeniul meșteșugăritului se pot referi la următoarele:

	Desen sau model industrial, ce reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei 
părți a acestuia, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, 
formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentului produsului în sine. Poate 
fi protejat în calitate de desen sau de model industrial aspectul exterior al unui produs 
sau al unei părți a acestuia, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, 
culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentului produsului în sine. 
Obiectul protejat poate fi bidimensional (desen industrial) sau tridimensional (model 
industrial), precum și o combinație a acestora. Se asigură protecție pentru desenul sau 
modelul industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual.

	Mărca reprezintă orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea 
și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale 
altor persoane fizice sau juridice. Mărci pot fi considerate orice semne: susceptibile de 
reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, 
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combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma 
produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare;  sonore, 
olfactive, tactile,  precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste 
semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice 
sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Înregistrarea mărcii conferă 
titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică 
terților utilizarea acesteia în activitatea comercială, fără consimțămîntul său.

	Know-how (secretul comercial) - informații importante despre diferitele aspecte și 
domenii ale activității economice de producție, de administrare, tehnico-științifice, 
financiare ale afacerii.

	Protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine se referă la produsele originare 
dintr-o regiune sau localitate, cu caracteristici esențiale sau exclusive, calitate sau 
reputație specifică, datorate provienenței din această regiune/ localitate, a căror proces 
de producție parțial/ total se desfășoară în această localitate/ regiune.
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II. Produsul meșteșugăresc și 
consumatorul 
2.1. CE PRODUCEM?

Articolele de meșteșugărit create de meșteri populari au o semnificație culturală deosebit 
de importantă, căci asigură păstrarea elementelor tradiționale și specifice ale activității unei 
comunități sau chiar a unei națiuni. Privită din perspectiva antreprenorială, articolele de 
meșteșugărit, pe lângă conotația culturală, trebuie să capete o semnificație economică, adică 
de produs economic, care este procurat de consumatori, satisfăcând anumite nevoi ale acestora.

Identificând clar cine este și cu se ocupă, determinând misiunea și valorile activității sale, meșterul 
trebuie să fie în stare să răspundă la următoarele întrebări privind obiectele create și anume: de 
ce consumatorii vor cumpăra articolele produse? ce nevoi și dorințe are consumatorul? care 
nevoi ale consumatorului sunt satisfăcute de către produsele de meșteșugărit realizate? cum 
va utiliza consumatorul produsul? cu ce se deosebește (cu ce e mai bun) produsul meșterului 
de cel oferit de concurenți? cum putem îmbunătăți produsul de meșteșugărit?

Dezvoltând o afacere în domeniul meșteșugăritului, meșteșugarul trebuie să înțeleagă că artico-
lele produse nu se vor cumpăra doar de dragul păstrării activităților tradiționale, consumatorul 
este mai puțin generos, el dorește soluții la problemele sale,  așteptând satisfacerea nevoilor 
sale. Deci, următorul pas pentru meșter în dezvoltarea produsului său ar fi identificarea clară 
a soluțiilor, adică ce nevoi ale consumatorului poate satisface produsul realizat de meșterul 
popular. Un exemplu al analizei produsului de meșteșugărit „farfurie de lut realizată și pictată 
manual” este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2. Analiza produsului „Farfurie de lut realizată și pictată manual”

Ce nevoi satisface Cum poate fi 
utilizat

Ce calități 
trebuie să posede Produsul meu Coincide sau nu?

Nevoi estetice

Pentru servirea 
bucatelor la  
ceremonii

Să fie frumoasă, 
să nu fie fragilă

Tehnologia 
de producere 

asigură trăinicia 
produsului

Da

Ca obiect 
decorativ

Să fie frumoasă și 
originală

Vine la pachet 
cu accesorii 

necesare (cârlig, 
suport)

Da

Ca simbol 
cultural și de 

tradiții

Să fie frumoasă, 
colorată, cu 
simboluri 

specifice și 
tradiționale

Deși pictura este 
realizată manual, 
ea reflectă mai 

mult creația 
meșterului, 

decât motive 
tradiționale

Nu

Cadou
Cadou pentru 
zi de naștere, 

nuntă, aniversare

Să fie frumoasă, 
originală și 
solemnă

Produsul pare 
scump și poate 

fi furnizat în 
cutii speciale de 

cadou

Da
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Deci analizând produsul din punct de vedere al nevoilor pe care le satisface, al modalității de 
utilizare, al trăsăturilor pe care trebuie să le posede, meșterul se apropie mai mult de răspunsul 
la întrebarea: „Cine poate cumpăra acest produs?”  Farfuria sau setul de farfurii din lut realizate 
și pictate manual pot fi procurate de cei ce apreciază articole hand-made sau obiecte/ cadouri 
distincte, ce își permit să le cumpere, căci astfel de articole presupun costuri mai mari. Totodată, 
trebuie de făcut diferență dintre cumpărător și consumatorul final, deoarece articolul poate fi 
procurat cu intenția de a fi comercializat sau dăruit, astfel, este nevoie de reflectat asupra mai 
multor categorii de consumatori, intermediari și finali, identificând acei factori ce condiționează 
decizia de cumpărare.

2.2. PENTRU CINE PRODUCEM?
Analiza produsului trebuie să fie realizată și din perspectiva diferitor categorii de clienți, căci 
meșterul popular poate produce diverse articole, dar comercializarea spre consumatorul final 
(cel care îl va utiliza) va fi realizată de comercianți. Pe de altă parte, meșterul poate de sine 
stătător să-și comercializeze produsele către consumatorul final, prin intermediul diferitelor 
iarmaroace, unități comerciale sau platforme online. Nevoile categoriilor de consumatori diferă, 
comercianților ar putea să nu le placă produsul pe care îl vând, comercializându-l numai din 
cauza cererii sporite. În continuare, prezentăm un exercițiu de vizualizare a potențialului client 
denumit „profilul clientului ideal”, care permite identificarea detaliată a specificului, intereselor, 
problemelor și necesităților potențialilor clienți. Acest exercițiu permite să înțelegem cum 
urmează să elaborăm o ofertă unică, cum să distribuim și să promovăm eficient produsul nostru. 

Etapele elaborării profilului clientului ideal sunt următoarele (pentru exemplificarea exercițiului 
luăm produsul „setul de farfurii de lut realizate și pictate manual” utilizat la analiza produsului):

-	 Informația generală despre client: genul, vârsta, starea civilă și mediul de trai. De 
exemplu, în calitate de clienți, ne orientăm spre consumatorii finali, și nu spre comercianți. 
Este important ca produsul nostru să placă consumatorului, în caz contrar acesta nu va 
fi cumpărat. Deci ne orientăm spre clienții care sunt gata să plătească pentru produse 
mai mult estetice, decât funcționale. Adică potențialii clienți sunt persoanele cu o 
stabilitate financiară, cu venituri de medie și peste, preponderent cu familii și cu un loc 

ATRAGEREA
CEI ÎI

INTERESEAZĂ?

INTERESE

EDUCAȚIA ȘI SERVICIU

ȚINTIREA

CINE SUNT
CLIENȚII NOȘTRI?

INFORMAȚIA
GENERALĂ

DESPRE CLIENȚI
NEVOI

CONVERTIRE

CE NEVOI VA SATISFACE
PRODUSUL?

PROBLEME

IMPLICARE
CUM PRODUSUL POATE 
SOLUȚIONA PROBLEMA 

CLIENTULUI?
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de trai determinat, ceea ce îi stimulează să se ocupe cu decorarea încăperilor de locuit 
și procurarea seturilor „de sărbătoare”, precum și  obiecte estetice, care pot fi utilizate în 
calitate de cadouri. 

-	 Educația și serviciu: identificăm nivelul studiilor și sursa principală de venit.  Continuăm 
exemplul nostru prin adăugarea unor detalii, clienții ideali sunt doamne cu stabilitate 
financiară (datorită dezvoltării propriei cariere sau celei a partenerului de viață) și loc 
de trai permanent, ceea ce le încurajează să agonisească diferite bunuri funcționale și 
decorative. Aceste doamne au relații interpersonale bine fundamentate și dezvoltate, 
ceea ce condiționează un număr sporit de evenimente la care trebuie să participe și care 
implică acordarea de cadouri (nunți, botezuri, aniversări ș.a.).

-	 Interesele: aici trebuie de cercetat foarte amănunțit categoria de persoane identificată 
la etapa precedentă, ce stil de viață duc, cu ce se ocupă în timpul liber. Această etapă 
este la fel de importantă, deoarece ne permite să corelăm cât mai bine oferta noastră 
cu preferințele consumatorului. De exemplu, dacă afacerea noastră este din domeniul 
meșteșugăritului, este binevenit să cunoaștem cât de mulți dintre clienții noștri sunt 
interesați de motivele și culorile tradiționale specifice regiunii.

-	 Problemele: la această etapă trebuie să răspundeți la două întrebări: ce probleme 
are clientul potențial și cum produsul/ serviciul dvs. va soluționa aceste probleme. 
Continuând exemplul propus, clienții potențiali, doamnele ce apreciază obiectele 
produse manual, sunt interesate în ceva frumos și original pentru consumul propriu 
sau cadouri. O afacere din domeniul de meșteșugărit ce ar propune produse și servicii 
corespunzătoare intereselor acestor doamne și se va încadra în cele două restricții – 
originalitate și aspectul estetic - va avea succes la această categorie de clienți;

-	 Nevoile: în cele din urmă trebuie să identificați ce nevoi au consumatorii țintă și cum 
produsele și serviciile vor satisface aceste nevoi. Doamnele din exemplu nostru au nevoie 
de obiecte originale, frumoase, ce vor aduce plusvaloare în decorarea casei, o plăcere 
în utilizare (pentru ele și familii), precum și le vor distinge de ceilalți în cazul în care 
fac cadou aceste aceste produse meșteșugărești. Astfel, meșterul, luând în considerare 
această informație, poate să introducă lucrul pîn bază de comenzi individualizate, cu 
ambalare diversificată și distinctă ș.a.

2.3. DEZVOLTAREA PRODUSULUI

Dezvoltarea produsului de meșteșugărit poate fi realizată prin două modalități:

-	 Fie meșterul, în baza a ceea ce poate produce, își dezvoltă produsul (complexitatea, 
gama, sortimentul ș.a.), după care caută piața de desfacere, adică potențiali consumatori 
ce ar fi interesați în oferta meșterului;

-	 Fie meșterul orientează dezvoltarea produsului spre piața de desfacere, adică cercetează 
detaliat preferințele consumatorilor săi, identifică ce ar putea adăuga la oferta sa pentru 
a satisface cât mai multe nevoi ale pieței.

Dezvoltarea produsului de meșteșugărit reprezintă o provocare pentru meșter, care trebuie să 
înțeleagă că tendințele pieței și preferințele consumatorilor sunt dinamice, adică se schimbă în 
timp. Ceea ce este la modă astăzi ar putea fi depășit mâine. Situațiile economice se schimbă și 
clienții își pot permite să cheltuie mai mult sau mai puțin. Oamenii preferă ceva nou sau diferit. 
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De asemenea, este posibil să aveți nevoie să dezvoltați produse noi din cauza anumitor schimbăr 
schimbări care influențează afacerea dvs., de exemplu:

• Unele materii prime nu mai sunt disponibile; acestea au devenit mai scumpe, sau s-au 
schimbat;

• Forța de muncă s-a modificat;

• A apărut necesitatea de a vă diferenția de concurenți;

• A apărut necesitatea de a compensa sezonalitatea vânzărilor. Trebuie să vă diferențiați 
de concurenți.

Încercați să analizați diferite aspecte ale fabricării și comercializării produsului dvs., răspunzând 
la niște întrebări de control. În cazul în care identificați o problemă, atunci determinați cauza și 
soluția pentru această problemă (ex. tabelul 3).

Tabelul 3. Adaptarea produsului

Da/Nu Cauza Soluția

Produsul meu se vinde la fel de bine?

Obțin suficient profit de pe urma 
vânzărilor?

Există probleme cu aprovizionarea?

Există probleme cu calitatea materiei 
prime?

Altele

În efortul de a îmbunătăți produsul este nevoie ca meșterul popular să țină cont de două noțiuni 
cheie: valoarea percepută și valoarea adăugată.

Valoarea percepută este cea pentru care oamenii sunt în general dispuși să plătească. Valoarea 
percepută poate să nu corespundă valorii reale în baza costurilor. Valoarea percepută poate fi 
mai mare sau mai mică decât cea reală. 

Articolele unice sunt percepute ca fiind mai valoroase. Când există multe lucruri de același fel 
(produse substituibile), nu mai există o atitudine specială din partea consumatorului. Astfel, este 
esențial să vă diferențiați de concurenți și de a produce articole unice.

Pentru a crește în ochii consumatorului valoarea produselor dvs., puteți îmbunătăți calitatea 
produselor și iniția producerea altor articole, ce vor fi percepute ca fiind mai puțin valoroase, dar 
producerea cărora va fi mai puțin costisitoare.

Valoarea adăugată reprezință valoarea percepută și este mai mare decât costurile suplimentare 
suportate. Valoarea adăugată semnifică profit pentru producător, astfel cu cât valoarea adăugată 
a produsului îmbunătățit este mai mare, cu atât meșterul va obține mai mult profit.
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Vă prezentăm niște sfaturi de îmbunătățire a produsului de meșteșugărit, care solicită mai puține 
costuri, astfel oferind o valoare adăugată mai mare:

	Actualizați designul și stilul, făcând produsele dvs. cât mai la modă, aceasta posibil nu vă 
costă mult, dar cele mai recente modele sunt de valoare mai mare;

	Asigurați-vă că produsele sunt funcționale, pe lângă faptul că sunt decorative. O pernă 
este funcțională și decorativă. O cutie drăguță este de asemenea utilă și poate ține 
lucrurile. Lucrurile reutilizabile, de asemenea, au o valoare superioară percepută.

	Folosiți mai multe materiale sau modele și mai mult decât o tehnică de producție;

	Faceți lucruri diferite de alți producători. Când toată lumea produce aceleași articole, 
atunci acestea devin mai puțin valoroase. Lucrurile unice valorează mai mult.

	Asigurați-vă că produsele dvs. arată ca fiind lucrate manual cu multă atenție. Calitatea și 
finisajul sunt cele mai importante, chiar și pentru articole necostisitoare. Se vede când 
lucrurile sunt făcute cu grijă. Ele arată mai bine și sunt percepute ca fiind mai valoroase.

	Utilizați materialele promoționale care explică produsul dvs., informează consumatorul 
și provoacă interes de cumpărare. Descrieți importanța culturală a produsului dvs., 
explicați modul de fabricare și utilizarea sa tradițională. Explicați cum folosiți produsul. 

	Seturile ambalate și ambalajele atrăgătoare măresc valoarea percepută, dar nu adăugați 
prea mult la cost.

	Prezentați produsele cât mai frumos posibil. Modul în care sunt afișate lucrurile, de 
asemenea, influențează percepția valorii acestora. 

	Nu   copiați alți meșteri. 

	Arătați cumpărătorilor dvs. devotamentul dvs. de a face produse de calitate de care sunteți 
mândri, și dorința dvs. de a vă adapta mărfurile pentru a satisface nevoile cumpărătorului. 

	 Asigurați întotdeauna cea mai bună calitate posibilă, chiar și pentru articole ieftine. 

Îmbunătățirea ofertei de produse în corespundere cu preferințele consumatorului și situația pe 
piața de desfacere se poate realiza, fie prin modernizarea ofertei existente, fie prin dezvoltarea 
și lansarea produselor noi.

Produsele vechi pot fi, de asemenea, îmbunătățite și/sau actualizate, prin extinderea liniei 
de produse într-o colecție sau un set. Totodată, poate fi pus accent pe îmbunătățirea calității 
produselor existente sau pe împrospătarea aspectului acestora prin adăugarea de culori noi, 
forme și dimensiuni.

În cazul în care, meșterul decide să-și îmbunătățească oferta prin dezvoltarea produselor noi, 
va avea nevoie de idei noi, care pot veni din interiorul afacerii (meșterul și angajații săi) sau din 
exterior (reviste, cataloage, magazine, expoziții, TV, chestionarea clienților, brainstorming cu alți 
meșteri, consultanți profesioniști ș.a.).
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Odată ce ați identificat o idee bună, trebuie să o dezvoltați și să o testați pe piață și anume:

	Faceți schițe ale ideilor dvs.;

	Faceți prototipuri de produse;

	Cereți feedback de la cumpărători, prieteni și colegi;

	Evaluați dacă producția este fezabilă (aprecierea materii prime, calificării forței de muncă 
și a capacității de producție);

	Testați un număr limitat de produse pe piață pentru a vedea dacă acestea au succes 
înainte de a investi în resurse.

Pentru fiecare produs nou, veți avea nevoie să:

	Enumerați tipurile noi de materiale pe care va trebui să le cumpărați și să le plătiți în 
avans; 

	Evaluați nivelul competenței dvs. și dacă este nevoie, să obțineți calificări noi la cursuri 
de formare (ex. în noile tehnici de producție, cum ar fi stilurile de pictură noi, cum să 
lucrați cu noi materiale sau să utilizați utilaje noi).

	Proiectați un nou ambalaj;

	Calculați costul fiecărui element nou pentru afacerea dvs. Toate acestea cresc costul de 
realizare a noului produs. 

	Prognozați volumului vânzărilor și a potențialului pieței;

	Prognozați fluxul de numerar, buget, producție și termenele de livrare;

	Evaluați riscul. Fiecare schimbare pe care o faceți afectează afacerea dvs., reprezentând 
atât pericol, cât și oportunitate.
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Piața produsului 
artei meșteșugărești
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III. Piața produsului artei 
meșteșugărești
3.1. CERCETAREA DE PIAȚĂ

Cunoașterea deplină a celor ce-și pot promova produsul și cunoașterea intereselor, problemelor 
și nevoilor clienților poate fi asigurată doar printr-o cercetare de piață sau, altfel spus, cercetarea 
de marketing.

Cercetarea de piață se realizează în scopul familiarizării cu cumpărătorii și potențialii clienți, 
cunoașterea nevoilor acestora și cercetarea modalităților de a răspunde mai bine la aceste nevoi. 
De asemenea, cercetarea de piață permite cunoașterea în detaliu a ofertei concurenților, precum 
și identificarea avantajului competitiv prin care afacerea se va deosebi de cea a concurenților. 
Cercetarea de piață include procesul de colectare a informațiilor care pot fi valoroase pentru un 
antreprenor. Deseori, tipul de cercetare efectuat este determinat de nevoile actuale ale afacerii. 

Dezvoltarea unor studii de piață de o calitate bună implică mai multe etape și anume: 

1. Definirea problemei. Primul pas este transpunerea problemei într-o întrebare de cercetare, 
care definește informațiile de care avem nevoie și modalitatea prin care le putem afla.

De exemplu, sunteți meșter popular în domeniul olăritului și produceți manual o gamă largă 
de articole din lut (farfurii, căni și ulcioare etc.) pe care, de asemenea, le  pictați manual. 
Doriți să transformați activitatea meșteșugărească într-o afacere profitabilă. Pentru aceasta 
doriți să identificați modul de diferențiere de ceea ce deja oferă concurenții pe piață. Deci, 
problema se referă la determinarea avantajului competitiv, astfel întrebarea de cercetare ar 
fi: Prin ce se poate diferenția oferta mea de cea a concurenților?

În vederea formulării întrebării de cercetare, adresați-vă următoarele întrebări: care este scopul 
acestei cercetări? ce cunoștințe sperați să obțineți de la cercetare? Cum această cercetare  vă 
va ajuta să obțineți vânzări mai bune?

2. Proiectarea cercetării. Odată ce ați stabilit scopul cercetării, devine mai ușor de ales strategia 
de cercetare, căci o puteți potrivi mai bine în dependență de problema cercetată.

Dacă vă interesează preferințele consumatorilor, atunci puteți recurge la chestionare sau 
cercetarea prin focus-grupuri. Dacă intenționați să identificați cea mai potrivită piață pentru 
produsele dvs. sau avantajul competitiv, puteți utiliza observarea și tabelele cu întrebările de 
control.

3. Sursele de informare pot fi primare și secundare. Acea informație dobândită prin chestionarea 
consumatorilor, observarea ofertei concurenților, reprezintă date primare, pe când, informația 
publicată și datele privind comenzile/ vânzările, sunt date secundare, dar care pot fi relevante 
pentru identificarea răspunsurilor la întrebările de cercetare a antreprenorului. Datele secundare 
se pot referi la cele mai vândute produse în domeniul studiat, care este trendul actual de culori, 
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care este structura consumatorilor, în dependență de anumite criterii. În cazul utilizării acestor 
date, trebuie să vă asigurați că informația dată este relevantă, actuală și corectă, de asemenea, 
trebuie să cunoașteți cine furnizează aceste date secundare.

4. Instrumentele de cercetare. În dependență de strategia de cercetare, poate fi ales unul din 
următoarele instrumente:

	✓ Chestionarul reprezintă, în sine, o listă de întrebări formulate în baza obiectivelor 
cercetării. La întocmirea chestionarului trebuie să țineți cont de lungimea acestuia, 
succesiunea întrebărilor și să evitați întrebările la care respondenții să nu fie în măsură 
să dea răspunsuri utilizabile. Prin orice întrebare din chestionar cercetătorul urmărește 
un scop bine determinat care duce la rezolvarea unor probleme sau chiar la reliefarea 
acesteia. Un chestionar îl putem considera reușit în cazul în care acesta furnizează 
răspunsuri precise, adevărate și utilizabile. În construcția întrebărilor din chestionar 
trebuie să țineți cont de o serie de criterii și anume: relevanța (conținutul întrebărilor 
trebuie să fie corelat cu tema și să aibă relevanță pentru obiectivele cercetării); simetria 
(fiecare întrebare trebuie să se refere la un anumit aspect particular și unic al cercetării); 
claritatea și simplitatea (întrebările trebuie să fie clare, simple, precise și să reflecte 
într-o manieră consistentă sensul întrebării la care se face referire);  adaptarea limbajului 
(subiectele formulate trebuie să fie înțelese de către persoanele supuse anchetei).

	✓ Focus-grupuri reprezintă o intervievare simultană și detaliată a unui grup de respondenți 
care aparțin grupului țintă. Interviul se desfășoară sub forma unei discuții deschise 
desfășurate de către moderatori cu experiență. Această metodă de cercetare calitativă 
permite obținerea de informații detaliate cu privire la comportamentul și motivația 
consumatorilor.

	✓ Tabele cu întrebări de control reprezinte niște instrumente utile în realizarea unei 
observări privind subiectul cercetat. Astfel, prin intermediul unor întrebări esențiale, 
chiar antreprenorul poate centraliza datele reale despre piețele de desfacere, concurenți 
ș.a. Exemplificăm această metodă în tabelele de mai jos:

Tabelul 2. Cea mai potrivită piață de desfacere 

Cine îmi cumpără produsele?

Cine e consumatorul final al 
produselor mele?

Piața țintă (ce fel de unitate 
comercială este?)

Unde se află piața țintă?

Care este avantajul competitiv?

Cu ce pot îmbunătăți produsele 
mele?
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Tabel 3. Cea mai potrivită piață de desfacere pe fiecare produs

Produsul: 
Consuma-

torul 1
Consuma-

torul 2
Consuma-

torul 3
Consuma-

torul 4
Da/ Nu

Ce consumator final va cumpăra 
acest produs?

Ce trebuie să îmbunătățesc pentru 
a crește vânzările?

Merită piața de desfacere 
eforturile? 

Cu ce preț se poate comercializa 
acest produs?

Cât profit îmi poate aduce 
comercializarea acestui produs?

Care sunt cei mai apropiați 
concurenți?

Care sunt produsele concurente 
substituibile?

Completarea acestor tabele va permite antreprenorului să centralizeze informația colectată 
în urma observării, oferind o imagine generală privind piața de desfacere și categoriile de 
consumatori țintă.

5. Eșantionarea. Eșantionul este un segment al populației studiate, ales să o reprezinte în 
ansamblu. Reprezentativitatea acestuia asigură corectitudinea concluziilor formulate în cadrul 
cercetării.

Atunci când este ales eșantionul, cercetătorul trebuie să răspundă la mai multe categorii de 
întrebări și anume:

- CINE urmează să fie studiat (care este unitatea de sondaj?); 

- CÂTE unități va cuprinde eșantionul (volumul eșantionului desigur influențează siguranța 
rezultatelor, dar, dacă este bine ales, și un eșantion de sub 1% din populația totală poate 
furniza rezultate cu o probabilitate ridicată); 

- care sunt CRITERIILE de alegere a unităților în eșantion (care este procedeul de eșantionare 
folosit?).

Alegerea eșantionului pentru cercetare poate fi aleatoare sau dirijată.

În cadrul sondajului aleator, cercetătorul nu influențează asupra procedeului eșantionării, astfel 
oricine poate participa în cadrul chestionării.

Eșantionarea dirijată apare în cadrul sondajului efectuat de un expert sau un observator - bun 
cunoscător al caracteristicilor populației din care se va extrage eșantionul, care va include în 
eșantion, în mod conștient, unitățile alese după părerea sa subiectivă.  

Cea mai utilizată metodă de eșantionare dirijată în cercetările de piață este cea pe cote. În acest 
caz se cunoaște structura populației studiate după sex, vârstă, categorie socio-profesională, din 
studii demografice anterioare. 
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O altă metodă de formare dirijată a eșantionului este metoda voluntariatului, care presupune 
includerea în eșantion a voluntarilor. Anchetele desfășurate în baza metodei voluntariatului se 
aplică studiului opiniilor ascultătorilor radioului, cititorilor ziarelor, „navigatorilor” pe internet. 
Metoda constă în publicarea chestionarului în presă ori afișarea pe o pagină Web, însoțită de 
rugămintea de a răspunde la chestionar. 

O a treia metodă de eșantionare dirijată este metoda de eșantionare bazată pe accesibilitate, 
cercetătorul alegând acei membri ai populației, de la care se pot obține cel mai ușor informații.

În practică, se pot combina metodele de eșantionare aleatoare cu cele dirijate, obținându-
se o combinație de avantaje, precum și atenuarea dezavantajelor fiecărei dintre metode. Un 
exemplu îl constituie selecția stratificată, prin care întreaga populație este împărțită în straturi 
(grupe) după criterii de stratificare corespunzătoare scopului sondajului și din fiecare grup, se 
alege câte un subeșantion folosind procedeul aleator de selecție. 

6. Colectarea, analiza și interpretarea informației

Datele se colectează într-o perioadă prestabilită prin intermediul firmelor/companiilor 
specializate în cercetări de piață, de către angajații dvs. sau prin mijloacele digitale (pagina 
Facebook, site-ul, e-mail-marketing).

Odată colectate, cercetătorul poate trece la analiza rezultatelor cercetării, încercând să găsească 
răspunsul la întrebarea de cercetare.

În dependență de întrebările adresate respondenților în cadrul interviurilor și chestionărilor, 
cercetătorul poate să înțeleagă mai bine ce produse solicită consumatorii, ce probleme 
întâmpină în procurarea produsele dvs., care sunt preferințele consumatorilor țintă ș.a. Utilizând 
informația colectată și analizată, veți putea să vă dezvoltați oferta în concordanță cu necesitățile 
consumatorilor, veți putea înlătura lacunele în deservirea clienților sau veți avea o viziune mai 
clară asupra noului produs pe care doriți să-l lansați.

După efectuarea analizei rezultatelor cercetării, se recomandă generalizarea acestora într-un 
raport concis și coerent, astfel încât rezultatele cercetării să fie clar explicate, reprezentând 
un răspuns relevant la întrebarea de cercetare. De asemenea, se recomandă ca în raport să fie 
indicate și măsurile necesare a fi implementate pentru soluționarea problemelor identificate, 
astfel încât raportul să reprezinte și un plan de acțiuni, în baza căruia antreprenorul s-ar putea 
să se conducă în perioada implementării modificărilor necesare.

3.2. AVANTAJUL COMPETITIV

Avantajul competitiv este factorul cheie care vă va permite să vindeți la prețuri mai mari și să nu 
concurați la prețuri joase. Avantajul competitiv constă în lansarea unui produs special, valoros 
și unic pe piață față de toate celelalte produse ale producătorilor similari. Avantajul competitiv 
poate să se refere la produse mai bune sau un design unic, care nu poate fi produs de altcineva, 
calitate superioară, valoare superioară pentru prețul solicitat, materii prime sau abilități unice 
pe care nu le dețin alți producători.

Cele mai esențiale strategii de formare și dezvoltare a avantajului competitiv sunt următoarele:
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	♦ Strategia celor mai mici costuri totale, care constă în obținerea costurilor mai mici 
de producție decât cele ale concurenților, pentru a putea manevra prețurile în cadrul ofertei. 
Optimizarea costurilor poate fi realizată prin mai multe acțiuni, și anume: utilizarea capacității 
depline de producție, efectul de scară (adică cu cât mai mult se produce, cu atât costul unitar al 
produsului va fi mai mic, datorită costurilor constante, care nu se schimbă odată cu modificarea 
volumului de produse fabricate), eficientizarea relațiilor cu furnizorii și partenerii, sporirea 
productivității muncii (într-o unitate de timp se produce mai mult) ș.a.

	♦ Strategia de diferențiere, care constă în fundamentarea unei oferte unice pe piață. 
Diferențierea poate fi realizată prin diferite modalități:

- Produse unice, ce nu pot fi găsite la concurenți;

- Servicii cât mai complete și deosebite;

- Diferențierea pe categorii de clienți (ex. produse pentru copii, pentru tineri etc.);

- Produse speciale: se oferă cu ocazia diferitor evenimente, tradiții, sărbători;

- Elemente de fidelizare (produs cadou la anumite sume de achiziție); 

- Flexibilitatea programului magazinului;

- Deservirea clienților;

- Utilizarea metodelor moderne de vânzare (magazine online, conturi pe rețele de 
socializare ș.a.);

	♦ Strategia de specializare pe segmente constă în concentrarea firmei asupra unui seg-
ment îngust al pieței – nișă (un grup de clienți, un tip de produs comercializat, o zonă geografică 
etc.) și ocuparea pe acest segment a unei poziții de neînlocuit. Această strategie se construiește 
pentru o nișă de piață bine definită și pentru cerințe ale consumatorilor bine cunoscute. Aceasta 
înseamnă că meșterul, practic se specializează în realizarea unui singur produs sau a unei game 
restrânse de produse, care satisfac cerințele aceluiași grup de consumatori.

3.3. PROPUNEREA UNICĂ DE VÂNZARE

În domeniul meșteșugăritului, nu ne putem aștepta că vom fi unicii care vom produce ceea ce 
producem, putem avea chiar în localitatea noastră mai mulți meșteri concurenți, care oferă, 
practic, aceleași produse. În astfel de situații se află majoritatea antreprenorilor, iar unii reușesc 
să obțină poziții favorabile pe piață, datorită ofertei care-i diferențiază de ceilalți producători.

Un exercițiu util în acest sens este tehnica „Propunere unică de vânzare”, care implică cunoștințe 
aprofundate despre preferințele consumatorului țintă. Astfel, după elaborarea caracteristicii 
clientului ideal, se poate de trecut la elaborarea ofertei unice, care, de fapt, reprezintă o 
propoziție despre produsul/ serviciul oferit consumatorului, ce răspunde la principala întrebare 
a clientului: „De ce trebuie să aleg anume produsul tău sau cu ce este mai bun produsul tău față 
de cel al concurenților?”.

Etapele de elaborare a propunerii unice de vânzare sunt:
1. Identificarea avantajului competitiv, care vă va diferenția de concurenți. Pentru 
realizarea acestui pas, încercați să răspundeți la următoarele întrebări: 

	✓ Care sunt punctele tari și care sunt punctele slabe? 

	✓ Se deosebește cu ceva produsul/ serviciul nostru de cel al concurenților? 
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	✓ Pot fi stabilite diferențele? 

	✓ Ce oferte unice au concurenții? 

	✓ Pot folosi aceste oferte pentru a elabora propunerea noastră unică de vânzare? 

	✓ Ce nu agreează consumatorii în domeniul meșteșugăritului? 

	✓ Care sunt punctele slabe ale concurenților?

2. Determinarea nevoilor clienților și cum produsul/ serviciul nostru va satisface aceste 
nevoi. La această etapă trebuie să răspundem la următoarele întrebări: 

•	 Cine e clientul nostru?  

•	 Care sunt trăsăturile, dorințele lui? 

•	 Car sunt problemele clientului pe care le putem soluționa? 

•	 Ce probleme am putea soluționa, dar nu le soluționăm? 

•	 Cum putem fideliza clienții noștri? 

•	 Ce necesități specifice ale consumatorilor țintă nu sunt încă satisfăcute? 

La această etapă,caracteristica clientului ideal, ne va fi de ajutor.

3. Elaborarea propunerii unice de vânzare. Corelând răspunsurile de la prima etapă cu cele de 
la a doua, obțineți răspunsul la principala întrebare - de ce clientul țintă trebuie să aleagă anume 
produsul/ serviciul dvs.? Aici vă propunem niște scenarii:

•	 Accentuați o caracteristică unică a produsului, dacă acesta posedă una.  

•	 Scoateți în evidență inovațiile. Dacă produsul dvs. rezolvă o problemă a consumatorilor 
țintă, dar o face într-un mod inovativ, anunțați piața, fie că este vorba despre un produs 
nou, ambalaj revoluționar ș.a.

•	 Oferiți un serviciu suplimentar. Dacă majoritatea produselor din nișa dvs. sunt tipice și 
au aceleași caracteristici, cel mai bun mod de a ieși în evidență este să puneți accent 
pe serviciile suplimentare (ex. oferiți cumpărătorilor seturi întregi, posibilitatea de a 
participa la un master-class și de a încerca meșteșugul cu mâinile proprii).

•	 Transformați neajunsurile în beneficii. Unele neajunsuri ale produselor pot fi transformate 
ușor în beneficii pentru clienți. Unele caracteristici pot și creează incomodități clienților, 
dar, denotă,  fie nivelul de calitate, fie autenticitatea produselor de meșteșugărit, de 
aceea aceste caracteristici merită să fie menționate în oferta unică.

•	 Mergeți de la problemă spre soluție. De exemplu: “Sunteți în căutarea unui cadou 
deosebit? La noi găsiți peste 200 de opțiuni originale”. 

În urma elaborării propunerii unice de comercializare, încercați să răspundeți la următoarele întrebări:
	✓ Puteți spune același lucru și despre concurenții dvs.? Dacă menționați că produsele 

dvs. sunt de înaltă calitate, iar unii concurenți propun la fel produse de înaltă calitate, 
atunci caracterul unic al ofertei dispare.

	✓ Ceea ce propuneți, contează pentru client? Dacă mesajul propunerii nu-l afectează pe 
client, provocând emoții pozitive sau negative, atunci propunerea nu are valoare.

	✓ Poți avea încredere în propunerea unică elaborată? Este realistă?

	✓ Cât timp va fi actuală propunerea dvs.? 

	✓ Oferta dvs. este expusă în 3-8 cuvinte? Cu cât este mai ușor de memorizat mesajul, cu 
atât efectul acestuia va fi mai mare.
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IV. Promovarea activității 
de producere a obiectelor 
meșteșugărești
4.1. STRATEGIA DE PROMOVARE

Strategia de promovare este o parte componentă a marketingului afacerii și presupune stabilirea 
obiectivelor clare și măsurabile, bugetului disponibil și metodelor utilizate pentru promovarea 
afacerii.

În primul rând, o strategie de promovare ar trebui să conțină niște obiective specifice, clare și 
măsurabile (nr. de clienți noi, volumul vânzărilor, nr. de accesări ș.a.). Aceste obiective pot fi ușor 
trasate, dacă cunoașteți bine cine sunt consumatorii țintă (caracteristica clientului ideal) și cu ce 
puteți să atrageți acești consumatori țintă (propunerea unică de vânzare).

În alegerea metodelor de promovare contează mult mărimea bugetului de promovare; cu cât 
mai mare e bugetul, cu atât e mai simplu pentru antreprenor, căci poate recurge la servicii 
profesioniste de marketing. 

Printre metodele ce pot fi aplicate, atunci când antreprenorul dispune de un buget de promovare, 
se enumeră următoarele:

-	 Publicitatea – o metodă de promovare prin transmiterea mesajului formulat în formatul 
propunerii unice prin intermediul: spoturilor publicitare transmise pe TV sau radio; avize 
tipărite în ziare, reviste; publicitate exterioară (panouri stradale, avize în mijloace de 
transport publice; mijloace tipărite (fluturași, pliante, cataloage ș.a.); publicitate on-line 
(reclamă contextuală, banere pe site-uri, publicitate în rețele de socializare ș.a.).

-	 Promovarea vânzărilor – o metodă de promovare ce utilizează diverse promoții și are ca 
scop generarea de vânzări suplimentare imediate (reduceri de preț, tombole, concursuri, 
vânzări pe credit ș.a.).

-	 Negocierea. Dacă afacerea presupune vânzări directe, adică interacțiunea angajaților 
(vânzătorilor) cu consumatorul final, atunci ca tehnică de promovare poate fi utilizată 
negocierea, sau promovarea prin vânzători. În acest caz, vânzătorii trebuie să fie antrenați 
privind modul de abordare a diferitetor categorii de clienți, cum să negocieze și să vândă 
diverse produse și servicii.

-	 Relațiile cu publicul. Această metodă constă în promovarea imaginii afacerii, formării 
unor relații de încredere cu publicul prin intermediul sponsorizărilor, activităților sociale, 
lecțiilor publice, cercurilor de creație ș.a. 

-	 Promovarea în cadrul expozițiilor, târgurilor și festivalurilor. Participarea meșterului 
popular în cadrul diverselor expoziții personale sau tematice, târguri locale, regionale, 
naționale sau chiar internaționale, expunerea producției în contextul unor festivaluri 
locale (ex. Festivalul Nufărul Alb din m. Cahul) va contribui la creșterea vizibilității afacerii, 
dezvoltarea brandului personal al meșterului și al brandului activității de meșteșugărit. 
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-	 Încadrarea activității de meșteșugărit în clusterul turistic. Cluster reprezintă o 
modalitate inovativă de organizare a activității economice în diverse domenii precum 
turism, industrie ș.a. Clusterul turistic presupune dezvoltarea turismului prin formarea 
unui avantaj competitiv bazat pe relații de parteneriat dintre diverse domenii conexe ca 
agricultură, comerț și meșteșugărit. Astfel, antreprenorii din diverse domenii se asociază 
în vederea obținerii unor avantaje financiare și competitive pe o arie geografică comună, 
produsele fiind complementare și nici decum substituibile.

Participarea meșterilor populari la expoziții și târguri

Expoziția țesăturilor și dantelăriilor de casă „Emoții și fantezii de primăvară în creația 
meșterului popular Ludmila Berezin” - 28 februarie 2019, Muzeul Național de Etnografie și 
Istorie Naturală.

Expoziția aniversară a meșterului olar Zaharia Triboi „Suflet frământat în lut” - 18 ianuarie 
2019, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. 

Expoziția „100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție”, 16 ianuarie – 28 februarie 
2019, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Atelierul de confecționare a mărțișoarelor cu genericul „Mărțișorul – patrimoniu milenar 
de valoare mondială” - 21 februarie 2019, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 
în care au avut loc: master-class de confecționare a mărțișoarelor din fibre vegetale realizat 
de Meșterul Popular Eugenia Moldovanu; master-class de confecționare a unei compoziții 
decorative în formă de mărțișor-pom realizat de Meșterul Faur Natalia Cangea.

Atelier de confecționare a măștilor tradiționale „Alaiul teatrului popular al sărbătorilor de 
iarnă” - 6 decembrie 2018, organizat de Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Târgul Național al Covorului cu genericul „COVORUL DORULUI”, 16 decembrie 2018, Muzeul 
Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Clusterul „Lunca Prutului de Jos”

Acest cluster este din zona de sud a Republicii Moldova, ce începe cu orașul Cahul și până 
în satul Giurgiulești, acolo unde se întâlnește Dunărea cu Prutul. Sediul clusterului este la 
Muzeul Pâinii din satul Văleni, raionul Cahul. Rezervația „Lunca Prutului de Jos” include două 
mari lacuri naturale – Beleu și Manta – pe care cresc nuferi albi și galbeni, trăiesc Egrete, 
Țigănuși, Pelicani și alte viețuitoare de apă. În cadrul clusterului s-au alăturat Muzeul de 
Etnografie din satul Slobozia Mare și stațiunea balneo-climaterică „Nufărul Alb” din Cahul. 
În cadrul acestei regiuni se practică mai multe activități meșteșugărești: cioplitul în lemn 
(s. Giurgiulești, Burlacu, Văleni, Alexanderfeld, Cahul), împletitul în lozie (Pașcani, Slobozia 
Mare, Văleni, Burlacu), confecționarea instrumentelor muzicale (Pelinei, Văleni), obiecte din 
paie (Pelinei, Colibași) croșetare, broderii (Burlacu, Slobozia Mare, Văleni, Zîrnești) și cojoace 
din piei de oaie (Colibași).
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4.2. PROMOVAREA ONLINE

Era digitală oferă antreprenorilor multe oportunități de promovare a propriilor afaceri, o mare 
parte din care implică mai multă creativitate, decât buget. Astfel, dacă inițiați propria afacere 
și nu dispuneți de un buget consistent pentru promovare, atunci vă recomandăm următoarele 
tehnici:

	✓ Marketing prin rețele sociale. Orice rețea de socializare propune servicii de publicitate, 
dar, în același timp, oferă și posibilitatea promovării gratuite a afacerii. De exemplu, 
rețeaua „Facebook” oferă posibilitatea creării gratuite a profilului (pentru persoane), a 
paginii (pentru afaceri, organizații, instituții publice sau persoane publice), a grupurilor 
tematice sau locale și a evenimentelor. Postarea diverselor anunțuri, imagini și video 
materiale pot fi realizate gratuit.

Producătorul autohton „Atelierul Mihailuc”, ce produce articole din piele handmade, își 
promovează intens afacerea, realizează comenzile și comunică cu clienții, utilizând conturile pe 
rețele sociale: 

https://www.facebook.com/bymihailiuc/

https://www.instagram.com/by_mihailiuc/

Un auditoriu abonat la pos-
tări de peste 7 mii, posibili-
tatea oferită clientului de a 
personaliza produsele, livra-
re gratuită în RM și România 
sunt acele elemente ce de-
termină oferta unică a aces-
tui meșter.
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	✓ Video-marketing. Orice antreprenor care are un smartphone poate filma și prelucra 
niște materiale video, care pot deveni virale și aduce beneficii simțitoare la dezvoltarea 
brandului și promovarea în masă a produsului. Un video făcut de sine stătător nu poate 
concura cu un spot publicitar realizat de o echipă de profesioniști, dar prin intermediul 
unor secvențe video postate pe rețele de socializare, (facebook, instagram ș.a.) 
antreprenorul se aproprie de publicul larg, de consumatorii țintă.

Pentru ca aceste două metode să ducă la rezultate palpabile, este nevoie ca acestea să fie 
combinate cu următoarea metodă de promovare:

-	 Marketing prin conținut (Content-Marketing). Această metodă se bazează pe ideea 
că pentru a vinde ceva, trebuie să oferi clientului în mod gratuit, ceva util. Astfel, prin 
intermediul blog-ului sau a paginii pe o rețea de socializare, un antreprenor poate 
construi o relație de lungă durată cu publicul, format atât din clienți actuali, cât și din 
cei potențiali. De exemplu, o afacere din domeniul alimentației publice ar putea să se 
promoveze prin diverse postări utile în diferite formate (text, imagini, video) – cum să 
combini corect alimentele, 7 rețete culinare de post, cum să cucerești inima unui bărbat 
prin gătit ș.a.m.d.

Meșterii populari din Marea Britanie au mers mai departe în ceea ce reprezintă promovarea 
online. Pe lângă site-urile cu prezentarea afacerii, precum și conturile de pe rețelele sociale, 
au recurs la metoda video de marketing îmbinată cu marketingul prin conținut. Astfel, își 
promovează afacerea prin oferirea unor lecții video din domeniul meșteșugăritului:

	✓ Canalul Youtube Ingleton Pottery, unde se regăsesc peste 350 de spoturi video la 
tematica olăritului, începând cu principiile de bază de lucru cu lutul, precum centrarea, 
până la proiecte mai ambițioase.

	✓ Canalul Youtube Leathercraft Masterclass, care oferă peste 30 de spoturi video privind 
lucrul cu pielea naturală, despre instrumentele potrivite acestui meșteșug.

	✓ Canalul Youtube UK Saddlery cu peste 60 de spoturi video privind meseria de șelar și 
confecționarea articolelor de harnașament.

O altă abordare găsim pe canalele administrate de un ONG, a cărui activitate se concetrează 
asupra păstrării valorilor culturale și tradițiilor meșteșugărești:

•	 Canalul Youtube Woodworking Enthusiasts care promovează, în cadrul a peste 150 de 
spoturi video, meșterii populari din Japonia, care lucrează cu articole din lemn.

•	 Canalul Youtube FineWoodworking reprezintă canalul unei reviste americane despre 
meșteșugărit, care, prin intermediul a circa 200 de spoturi video, promovează acest 
meșteșug, explicând principiile de lucru cu lemnul, particularitățile diverselor utilaje și 
unelte, precum și promovează diverși meșteri locali și regionali.
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Sistemul de 
management 
al activității de 
meșteșugărit
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V. Sistemul de management al 
activității de meșteșugărit
5.1. FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI 

Meșteșugăritul, privit ca o activitate antreprenorială, necesită, în primul rând, o bună organizare 
sau, altfel spus, un management bine conceput și desfășurat. 

Managementul unei afaceri reprezintă conducerea și monitorizarea proceselor interne, luarea 
deciziilor, reprezentarea intereselor afacerii și negocierea cu mediul extern. Managementul 
afacerii presupune crearea unui sistem funcțional de planificare, organizare, coordonare, 
motivare și control, care va asigura buna-funcționare și continuitatea afacerii.

Figura 1. Sistemul de management într-o afacere

Planificarea este o etapă foarte importantă în procesul de gestionare a oricărei afaceri, deoarece 
o bună-planificare asigură cel puțin jumătate din succesul afacerii. Procesul de planificare 
include următoarele activități: 

• Etapa pregătirii. Acumularea informației și determinarea situației actuale a afacerii, în 
special, identificarea problemelor afacerii, ce necesită soluții.

Ex. Vânzările actuale nu asigură formarea rezultatului net necesar dezvoltării afacerii.

• Stabilirea scopului. Scopul reprezintă, de fapt, soluția la problema identificată.

Ex. Creșterea vânzărilor.
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• Formularea obiectivelor afacerii. Deoarece scopul, în sine, este prea general, iar momentul 
atingerii acestuia este greu de determinat, este necesar de formulat obiectivele, ce derivă 
din scopul propus. La formularea obiectivelor urmează să se țină cont de obiectivul 
SMART: 

	✓ S – specific - clar, concret, ușor de înțeles. 

	✓ M – măsurabil – gradul de schimbare să poată fi măsurat cantitativ sau calitativ.

Ex. Să sporesc vânzările cu cel puțin 100 mii lei prin 10 contracte noi.

	✓ A – (de) atins/abordabil – adică să fie posibil de atins. 

Ex. Pentru a încheia contracte noi, nu e suficient de fabricat produse și de așteptat în 
oficiu noii clienți. Este nevoie de prevăzut activități de promovare, de participare la expoziții și 
diverse evenimente, pentru care, deseori, este nevoie de resurse financiare și personal.

	✓ R – relevant, adică să asigure concordanța cu scopul general propus.

Ex. Deci finalitatea încheierii contractelor noi nu este extinderea listei clienților, ci 
fabricarea unor produse la comanda acestor clienți noi (cel puțin 10 mii pentru un contract).

	✓ T – încadrate în timp.

Ex. Să sporesc vânzările cu 100 mii lei prin încheierea a 10 contracte noi în următoarele 6 luni.

Deci algoritmul formulării unui obiectiv SMART ar fi: Verb + Substantiv + Valoare 

• Stabilirea strategiilor necesare pentru realizarea obiectivelor și determinarea 
necesarului de mijloace materiale și financiare pentru realizarea acestora. Astfel se pot 
reduce cheltuielile, majora prețurile, spori volumul producției, menținând cheltuielile 
curente. 

Ex. Respectiv strategia va fi următoarea: participarea activă la expoziții, workshopuri; 
promovarea afacerii pe platforme online (Facebook, Instagram, Youtube) în vederea 
atragerii clienților noi.

• Definirea acțiunilor potrivite pentru obținerea rezultatului așteptat. 

Ex. Elaborarea lucrărilor pentru expoziții, crearea și dezvoltarea paginilor pe platformele 
online, crearea portofoliilor digitale ș.a.m.d.

Organizarea implică ordonarea tuturor operațiunilor într-o ordine logică și includerea acestora 
în responsabilitatea persoanelor concrete. Astfel, managementul organizează activitățile de 
aprovizionare cu materie primă și materiale de producere, distribuire, promovare, evidență,  
control și raportare, respectând corelarea necesară dintre acestea, astfel încât să fie posibilă 
atingerea scopului și a obiectivelor propuse la nivelul afacerii.

Indiferent de genul propus al activității, amploarea sistemului de management depinde de 
dimensiunile afacerii. Cu cât mai mult se va produce, cu atât mai multe persoane vor trebui să 
fie încadrate în activități de manufactură. De asemenea, un volum mare de producție, va spori 
necesitatea încadrării persoanelor suplimentare în ceea ce privește aprovizionarea și distribuirea, 
controlul calității, evidența contabilă și raportarea financiar-fiscală. Totodată, activitatea de 
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promovare necesită cunoștințe și abilități specifice domeniului. Diferite funcții pot fi realizate 
atât de persoane angajate, cât și de persoane subcontractate pentru anumite lucrări, adică 
externalizate. Important este ca antreprenorul (meșterul popular) care desfășoară activitatea 
în formatul unei afaceri, să stabilească activitățile care ar trebui realizate în vederea atingerii 
scopurilor propuse, volumului de muncă aferent acestor sarcini, necesarului de personal.  

Coordonarea presupune o repartizare adecvată a sarcinilor între membrii echipei, corelând 
gradul de dificultate a sarcinilor cu nivelul competențelor profesionale. Totodată, managementul 
trebuie să asigure o comunicare eficientă dintre persoanele implicate în diverse activități și în 
realizarea diferitor funcții.

Motivarea reprezintă o sarcină foarte importantă a managementului, deoarce anume prin 
motivare se asigură condițiile de eficiență și atingerea obiectivelor propuse la nivel de afaceri. 
Personalul încurajat și motivat, va lucra mai bine și mai eficient. Motivarea poate fi realizată prin 
stimularea atât financiară, cât și non-financiară. Stimulentele financiare includ: salariu (în funcție 
de volumul produs), prime și comisioane, premii de grup, participarea la repartizarea profitului. 
Stimulentele non-financiare presupun motivarea personalului prin abordare individualizată; 
acordarea unei libertăți în acțiuni, dar și cu asumarea responsabilității pentru aceste acțiuni; 
stimularea creativității și implementarea ideilor generate de angajați; încurajare și feedback 
permanent; bonus de grup ș.a.

Controlul este o funcție importantă și necesară a managementului, deoarce fără control nu 
e posibil de asigurat realizarea obiectivelor planificate. Totodată, controlul curent permite 
managerului să aducă anumite corectări necesare, în cazul unor schimbări apărute, asigurând 
realizarea obiectivelor în mărime necesară și în timp scontat. 

5.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE MEȘTEȘUGĂRIT

Orice întreprindere, inclusiv cele mici de meșteșugărit, trebuie să realizeze produse cu un nivel 
ridicat de calitate, în timp util, la costuri reduse, să gestioneze riscurile și să fie profitabile. 
Producția se referă la toate etapele implicate în realizarea un produs, de la primul contact cu 
materia primă,  până la produsul final, pregătit pentru ambalare și transport.

Producția eficientă vă va ajuta să concurați mai bine. Când spațiul dvs. de lucru și fluxul de lucru, 
sunt organizate pentru o eficiență maximă, veți produce o cantitate mai mare de produse, ceea 
ce va determina un cost unitar mai mic și un profit mai mare.

Siguranța în primul rând. Siguranța și sănătatea dvs., precum și cea a tuturor celor care lucrează 
cu dvs. ar trebui să fie întotdeauna prima îngrijorare și prioritate a dvs. Nu compromiteți niciodată 
siguranța oamenilor și a clienților, a produselor sau mediului pentru o vânzare. Câștigul pe 
termen scurt nu merită niciodată consecințele pe termen lung. Elaborați proceduri detaliate, 
corecte, pas cu pas pentru fiecare proces. Asigurați-vă că toată lumea le cunoaște, le înțelege și le 
urmează. Acordați întotdeauna atenție avertismentelor de siguranță pentru toate echipamentele, 
substanțele chimice etc. Asigurați-vă că numai lucrătorii instruiți și calificați folosesc utilajele, 
uneltele și materialele chimice. Asigurați-vă că toate instrumentele și materialele au o protecție 
adecvată.
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Evaluarea sistemului actual de producție. Pentru a îmbunătăți producția, o afacere trebuie să 
evalueze mai întâi sistemul de producție actual, pentru a asigura o producție optimă. Pentru 
fiecare produs, identificați etapele de producere, ordinea și durata acestora. Identificați toate 
resursele necesare pentru a produce articole de meșteșugărit (materii prime, echipamente, 
unelte, spațiu (camere, mese, rafturi etc.), instruire, muncă, timp, utilități, ambalaje etc.) Identificați 
problemele de control al calității, a blocajelor, în cazul în care produsul trebuie îmbunătățit și 
orice altceva ce ar putea fi supus îmbunătățirii. Evaluați eficiența sistemului actual de producție 
(tabelul 4).

Tabelul 4. Evaluarea producției

Componente ale procesului de 
producție

Necesitatea de 
îmbunătățire (Da/ Nu)

Comentariu

Materie primă și materiale
Utilaje
Instrumente de lucru
Spațiu de lucru
Forța de muncă 
Utilități
Ambalaje
Altele

Planificarea și programarea producției. Majoritatea întreprinderilor utilizează diagrame pentru 
a planifica și a vizualiza modul în care comenzile vor fi realizate. Începând cu data limită de 
livrare a producției clientului și utilizând informația privind toate etapele de producție, ordinea 
și durata acestora, determinăm când trebuie să începem să realizăm comanda și cât de intens 
trebuie să lucrăm. Pentru o planificare eficientă, realizați următoarele:

1. Creați un calendar. Mai întâi marcați orice zi care nu este disponibilă pentru realizarea comenzii 
(zile de odihnă, sărbători, zile preconizate pentru expoziții și iarmaroace sau zile planificate 
pentru realizarea altor comenzi). 

2. Faceți o listă cu fiecare pas și tot ceea ce este necesar pentru a realiza comanda. Această listă 
include, dar nu se limitează la:

•	 Materii prime: ce aveți la dispoziție și ce trebuie să comandați? 

•	 Forța de muncă adecvată: este disponibilă și pregătită toată lumea sau aveți nevoie de 
timp pentru a găsi lucrători?

•	 Echipamente: este totul în stare funcțională? 

•	 Spațiu de lucru și depozitare: există spațiu disponibil pentru a pregăti comanda?

•	 Configurați timpul: ce trebuie să faceți pentru a fi pregătit pentru producere?

•	 Numerar: trebuie să plătiți în avans pentru materii prime? Dar salarii suplimentare? 
Etichetarea și ambalarea: aveți tot de ce este nevoie?

•	 Dispuneți de suficient timp pentru toate procesele: pentru instalarea și curățarea 
corespunzătoare a fiecărei etape de producție, pentru ambalare și livrare a comenzii, 
înregistrarea și completarea documentelor?
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3. Estimați cât timp va lua fiecare etapă pentru a realiza comanda. Trebuie să analizați ordinea 
operațiunilor, să stabiliți dacă unele operațiuni pot fi realizate simultan, astfel încât să economisiți 
timpul total.

4. Faceți o diagramă Gantt. Puteți crea o diagramă pentru a vizualiza pașii necesari pentru a face 
produsul, ordinea și durata operațiunilor. Diagrama Gantt este o diagramă de bare sau o diagramă 
de linie cu timpul prezentat pe orizontală și sarcini pe verticală. Este util pentru planificarea 
și vizualizarea modului în care va continua producția. Un exemplu al acestei diagrame este 
prezentat mai jos:

Tabelul 5. Diagrama Gantt

Numărul 
de zile

Activitate Săpt.1 Săpt.2 Săpt.3 Săpt.4 Data 
limită

8 1
5 2
4 3
6 4
5 5

Urmărirea producției presupune menținerea tuturor detaliilor unei comenzi și a progresului 
acesteia în producție. Aceasta implică urmărirea realizării comenzii prin toate etapele de 
producție, de la cumpărare la livrare, facturare și finalizare după primirea integrală a plății. De 
asemenea, aceasta oferă o înregistrare completă a experienței de producție, pe care o puteți 
utiliza pentru a identifica blocajele și problemele în sistemul actual de producție. În acest fel, 
aceasta poate fi îmbunătățită în viitor, pentru a fi mai profitabilă pentru afacerea dvs.

Toate documentele, facturile, chitanțele și comunicările privind comandă trebuie să fie păstrate 
la un loc. Pentru toate aceste informații, ar trebui să aveți o evidență completă a comenzilor 
pentru a putea calcula costurile totale pe care le-ați efectuat pentru a realiza comanda (și să 
vedeți dacă comanda este profitabilă), precum și să identificați cum îmbunătățiți sistemele de 
producție în viitor. 

Gestionarea materiilor prime. Materiile prime sunt ingredientele de bază care alcătuiesc 
produsul dvs. Nu utilizați niciodată materiale periculoase, toxice sau dăunătoare mediului. La 
fel precum cumpărătorii dvs. depind de furnizarea produselor fiabile, afacerea dvs. este extrem 
de dependentă de furnizarea unei cantități sigure de materii prime, de calitate consecventă. 
Nu puteți produce cu precizie comenzi sau să le livrați la timp, dacă materiile prime sunt 
indisponibile sau nu sunt calitative. Materiile prime defecte vă pot costa afacerea. Cumpărați de 
la furnizori buni și de încredere. Dacă achiziționați de la 2 sau 3 furnizori buni, siguri, veți construi 
relații solide și veți deveni unul dintre clienții buni și fiabili ai acestora. Astfel puteți obține cele 
mai bune prețuri și, totodată, aveți o sursă de rezervă solidă, în cazul în care un furnizor are 
o problemă. Dacă comandați constant și achitați la timp, furnizorii vor fi mai disponibili să vă 
servească, în cazul unei comenzi urgente.

Furnizori buni. Ce calități dețin furnizorii buni? Amintiți-vă ce solicitări au clienții dvs., cel puțin 
aceleași cerințe pot fi înaintate către furnizorii dvs. Cum și când comandați materia primă 
depinde de starea afacerii și de concurenții dvs. 
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Cantitatea ideală de materie primă trebuie păstrată în inventar și reprezintă un echilibru 
dintre cantitatea necesară pentru a satisface comenzile curente, plus o rezervă pentru orice 
eventualitate. Este foarte costisitoare păstrarea unei cantități mai mari de materie primă 
și materiale pentru comenzi urgente, deoarece o parte considerabilă de resurse financiare 
sunt blocate sub formă de materiale, care vor fi utilizate într-o perioadă imprevizibilă, ceea 
ce presupune costuri suplimentare de depozitare și riscuri de alterare. În vederea planificării 
necesarului de materie primă și materiale, este nevoie de luat în considerație următoarele:

•	 Termenii de plată pentru materia primă (pe loc, parțial, credit comercial);

•	 Prelucrarea materialelor: trebuie să procesați orice materie primă înainte de a o putea 
folosi? (De exemplu, aveți nevoie să vopsiți sau să spălați țesătura?) Cât durează?

•	 Disponibilitatea sezonieră. Dacă materialele sunt disponibile doar sezonier, trebuie să 
anticipați viitoarele nevoi.

•	 Durata de viață utilă: Materialele utilizate în procesul de producție, au termen de 
valabilitate?

•	 Instalații de depozitare. Aveți la dispoziție facilități de depozitare adecvate, inclusiv spațiu 
și condiții adecvate păstrării materiilor prime în stare bună, până când aveți nevoie de ele?

•	 Finanțarea materiilor prime. Trebuie să aveți fluxul de numerar disponibil pentru a achita 
materia primă. Asociați-vă cu alți meșteri în ceea ce privește aprovizionarea cu materiale 
scumpe, rare ș.a.m.d.

•	 Deșeuri. În cele din urmă, când sunteți gata să comandați, calculați cantitatea de materie 
primă necesară, inclusiv pierderile, și adăugați o cantitate suplimentară pentru a acoperi 
daunele și defectele, care pot fi depistate atât în   materia primă, cât și stricăciunile 
inevitabile în procesul de producere.

Munca adecvat calificată. Indiferent dacă produsele dvs. sunt fabricate numai de dvs., de 
familia dvs. sau de personalul instruit, toată lumea trebuie să aibă abilitățile potrivite pentru a 
produce articolele de meșteșugărit, să fie disponibili atunci când este necesar și să fie persoane 
de încredere. Analizați forța de muncă:

•	 Ce competențe sunt necesare pentru a fabrica produsele dvs.? 

•	 Cine este implicat în procesul de producere? Muncitorii dvs. sunt pregătiți corespunzător 
sau au nevoie de o pregătire suplimentară pentru unele etape de producere? 

•	 Cum sunt împărțite etapele de producere? 

•	 Muncitorii pot îndeplini mai multe sarcini? 

•	 Muncitorii flexibili și capabili să lucreze la o viteză mai mare, în caz de necesitate? 

•	 De câtă supraveghere au nevoie lucrătorii dvs.? 

•	 Sunt alte persoane capabile să ia decizii?

•	 Este cineva pregătit să repare utilajele? Aceste persoane sunt întotdeauna disponibile? 

•	 Forța dvs. de muncă răspunde nevoilor dvs. curente sau aveți un număr redus de personal? 

•	 Puteți extinde producția cu forța de muncă actuală sau ar trebui să angajați și să antrenați 
mai mulți meșteri?
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Utilaje și unelte. Utilajele și instrumentele potrivite sunt vitale pentru o producție continuă. 
Analizați-vă echipamentul:

•	 Ce mașini și unelte sunt necesare pentru a fabrica produsele dvs.? 

•	 Meșterii dvs. sunt instruiți în mod adecvat să utilizeze aceste mașini și instrumente?

•	 Echipamentul dvs. este în stare bună de funcționare? 

•	 Verificări de mentenanță și reparațiesunt reglate? 

•	 Aveți la dispoziție suficiente piese de schimb și unelte de schimb pentru a evita 
întreruperea producerii? 

•	 Cine răspunde de mentenanța echipamentul dvs.?

Spațiu de lucru și depozitarea. Aranjarea și organizarea atelierului dvs. pentru un flux de 
lucru optim, va accelera producerea, va îmbunătăți controlul calității și va minimiza riscurile 
de  deteriorare a produselor. Luați întotdeauna în considerare siguranța și sănătatea lucrătorilor 
dvs., și niciodată nu pierdeți din vedere siguranța corespunzătoare a echipamentelor, ventilația și 
protecția împotriva materialelor periculoase. Nu contează dimensiunea sau aspectul atelierului 
dvs., mențineți atelierul curat, fără exces de materie primă, piese, unelte, obiecte personale, 
materiale defecte și oameni, care nu sunt implicați în producție.

Stațiile de lucru trebuie să fie organizate în corespundere cu ordinea etapelor de producere, 
astfel, în cazul utilizării mai multor încăperi, să fie păstrată o anumită logică în utilizarea acestora. 
Cel mai comun aranjament al atelierului este cel liniar, în care materia primă intră la un capăt, 
iar la celălalt capăt ies produsele finite, sau dacă există o singură intrare și ieșire comună, se 
păstrează structura „racetrack” în care produsele se mișcă în jurul atelierului. 

Deși niciun spațiu de lucru nu va fi vreodată ideal, încercați să preluați cât mai multe dintre 
următoarele sfaturi:

•	 organizați zone separate de depozitare și de lucru pentru materia primă, la fiecare etapă 
de producție;

•	 pregătiți duplicate de instrumente care sunt utilizate la mai multe etape de producere, 
cum ar fi foarfecele, ciocanele etc., astfel încât acestea să nu fie circule înainte și înapoi 
prin atelier, și să fie în uz la o stație atunci când este nevoie și la cealaltă; 

•	 locuri de muncă destul de spațioase, astfel încât muncitorii să nu se lovească unul de 
celălalt sau de echipament, în special când transportă lucrurile;

•	 spații de depozitare suficiente, neaglomerate, amenajate logic și bine etichetate, așa 
încât totul să fie ușor de găsit;

•	 spațiu de depozitare a materiei prime să fie în apropierea punctului de intrare și 
ambalajele în apropierea locului de ieșire;

•	 controlul optim al climatizării (temperatură, umiditate, lumină etc.) pentru a maximiza 
durata utilă de viață a materialelor;

•	 atelierul să fie curat și să fie ușor de curățat.

Producerea la timp (Producerea Just-In-Time -JIT) este o filozofie de management care se dă 
posibilitatea de a eficientiza producerea produsului potrivit, doar atunci când este necesar. 
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Sistemele JIT cresc profiturile prin reducerea nivelurilor și costurilor produselor finite și a 
stocurilor de materie primă, îmbunătățirea calității produselor, reducerea timpului de producere 
și de livrare și reducerea celorlalte cheltuieli.

JIT poate ajuta atelierele de meșteșugari să funcționeze mai eficient și să sporească profiturile. 
Principiile de bază a JIT sunt:

1. Fabricarea produselor numai atunci când acestea sunt necesare (față de producerea în avans, 
anticipând comenzile);

2. Minimizarea costurilor prin minimizarea deșeurilor și creșterea calității.

Un astfel de sistem necesită producere rapidă și flexibilă, astfel încât să puteți răspunde rapid 
la schimbările în cerere a produsului; comunicarea excelentă, astfel încât să cunoașteți cererea 
cât mai curând posibil.

Tratarea problemelor și a dezastrelor. Blocajele procesului de producere se pot datora în 
special anumitor probleme în procesul de producere, oamenilor antrenați în proces, precum și 
factorilor externi, asupra cărora nu există control, cum ar fi calamitățile naturale. Producerea va 
fi sistată dacă: nu   aveți toată materia primă disponibilă în cantitate suficientă, nu   aveți muncitori 
suficienți sau muncitorii nu dispun de abilitățile necesare pentru realizarea volumului necesar 
de produse; nu   aveți fluxuri de numerar disponibile pentru a plăti materialele sau lucrătorii; a 
avut loc un dezastru natural sau o situație politică care împiedică activitatea atelierului.

Chiar și cel mai bun sistem de producere va trebui să fie adaptat la situații neașteptate și 
calamități. De aceea, meșterul ar trebui să mențină relații de parteneriat stabile cu mai mulți 
furnizori de materie primă; să dețină mai multe materiale în stoc, decât este necesar, chiar dacă 
acest lucru presupune cheltuieli suplimentare; muncitorii ar trebui să fie instruiți în realizarea 
mai multor sarcini; să fie disponibile piese de schimb pentru mașini, surse de alimentare de 
rezervă, surse de finanțare potențială; precum și să comunice regulat cu cumpărătorii.
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VI. Costurile și prețurile
6.1. CLASIFICAREA ȘI EVIDENȚA COSTURILOR

Consumul resurselor de care dispune antreprenorul generează costurile afacerii, care reprezintă 
niște plăți sub forma prețului materiei prime, salariilor muncitorilor, amortizarea mijloacelor fixe 
ș.a. Acest consum al resurselor afacerii poartă denumirea de costuri. Costurile caracterizează 
toate procesele afacerii, antreprenorul achiziționează materie primă și materiale (cost de 
achiziție), le consumă în procesul de producere (cost de producere), apoi le distribuie clienților 
(cost de distribuire) ș.a.m.d.

Costurile ce se referă la procesul de producere sunt denumite „costuri de producere”, iar 
costurile aferente altor activități (aprovizionare, comercializare, administrare etc.) sunt denumite 
„cheltuieli”.

Costurile de producție se grupează în două categorii mari:

-	 Costuri directe – sunt costurile care pot fi atribuite pentru fiecare produs/ serviciu în 
parte.

-	 Costuri indirecte – sunt costurile legate de asigurarea continuității procesului de 
producere. 

Costurile directe includ:

	✓ toate materialele utilizate în meșteșug (lemn, argilă, adezivi, coloranți etc.);

	✓ munca. Salariul muncitorilor poate fi achitat, fie după sistemul tarifar (pe oră) sau după 
sistemul din contract (pe unitate de produs). În ambele cazuri se recomandă de stabilit 
o normă de producere, astfel muncitorul va fi motivat să realizeze cel puțin un volum 
prestabilit de articole. Totodată, la salariu se pot aplica diverse sisteme premiale, care 
sunt valabile fie pentru muncitorii, care și-au îndeplinit norma, respectând standardele de 
calitate, fie pentru muncitori care au supraîndeplinit norma de producție. De asemenea, 
costurile de muncă includ contribuțiile de asigurări sociale și medicale aferente salariilor 
calculate, precum și costurile concediilor muncitorilor (acestea se includ în cost, chiar 
dacă concediile vor avea loc în viitor).

	✓ Adesea, nu există alte costuri directe, decât forța de muncă și materialele, totuși 
etichetarea și ambalarea ar putea reprezenta un cost direct, dacă se utilizează etichete 
și ambalaj pe fiecare produs.

Pentru a calcula costurile indirecte, este necesar să se adauge toate celelalte costuri suportate 
pentru unitatea de produs. Acestea vor varia considerabil în funcție de tipul de unitate. Costurile 
indirecte ar putea fi: salariile personalului administrativ și de supraveghere, arenda clădirilor 
(locul de muncă, biroul etc.), taxe de servicii și întreținere (electricitate, telefon, etc.), cheltuieli 
administrative (papetărie, servicii poștale), dobânda pentru un împrumut bancar, dezvoltarea și 
design-ul produselor (o persoană ar putea fi angajată pentru a dezvolta noi modele - salariul și 
costul materialelor folosite sunt cheltuieli generale), amortizarea mijloacelor fixe etc.
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Dacă putem determina costurile directe pe fiecare categorie de produs/ serviciu, utilizând rețete 
și diverse acte ce permit să identificăm elementele componente ale costului de producție unui 
produs/ serviciu, atunci costurile indirecte se determină în baza unor facturi (energia electrică, 
termică ș.a.) și borderouri (amortizarea ș.a.) din suma totală, fără a indica ce parte se referă la o 
anumită categorie de produse/ servicii. În acest sens, este nevoie să alegem o bază de repartizare 
(ex. salariile muncitorilor, costurile directe pentru materiale, volumul de producere ș.a.), care ne 
va ajuta să repartizăm costurile indirecte pe fiecare tip de produs, într-un mod cât mai aproape 
de realitate. Astfel, meșterul riscă să subaprecieze sau să supraaprecieze costul de producție al 
produsului sau serviciului, determinând stabilirea unui preț pentru produs/ serviciu care îl va 
dezavantaja, afectând, fie profitul acestuia, fie poziția pe piață. 

În dependență de comportamentul său față de volumul producției fabricate, se disting costuri 
variabile (ex. materie primă) și costuri constante (ex. curentul electric pentru iluminarea 
secției de producție). Cele variabile cresc proporțional cu volumul producției fabricate, iar cele 
constante rămân neschimbate, astfel, odată cu creșterea volumului de produse fabricate sau 
servicii prestate, costurile constante se simt tot mai puțin (Ex. rata lunară a creditului de 5 000 
lei se percepe diferit la un volum de vânzări lunar de 50 000 lei și de 100 000 lei). Practica 
arată că, costurile pot fi și semivariabile, adică rămân neschimbate până la un anumit nivel al 
volumului de producere.

Cunoașterea tipologiei costurilor afacerii este necesară pentru luarea multor decizii importante 
în activitatea antreprenorială: planificarea fabricării produselor sau prestării serviciilor, 
stabilirea volumului fizic al vânzărilor, extinderea cotei de piață ș.a. 

În continuare vă prezentăm niște posibilități de optimizare a costurilor:

	✓ Reducerea costurilor pentru materiale. Dacă prețurile la materia primă și materiale sunt 
fluctuante și variază sezonier, atunci ar fi bine să fie aprovizionată în cantități mai mari, cu 
condiția că meșterul  dispune de spațiu pentru un stoc mai mare de materiale și condiții 
de stocare.

	✓ Eficientizarea organizării activității de producere. Munca poate fi organizată diferit: fie 
că muncitorul realizează toate operațiunile și produce articole finite de meșteșugărit, 
fie că se aplică principiul diviziunii muncii și muncitorii realizează una sau mai multe 
operațiuni, astfel producând în comun articolul finit. Specializarea are efecte pozitive 
semnificative, astfel volumul de producere poate fi mai mare, cât și calitatea produsului 
realizat poate spori. Fiecare din modalitățile de muncă trebuie să fie analizate, astfel 
încât să se aleagă cea mai potrivită și eficientă.

Un indicator important în luarea deciziilor manageriale este „pragul de rentabilitate”, denumit 
și „puctul critic”, care reprezintă un nivel de producere, exprimat atât în unități valorice, cât 
și fizice, la care întreprinderea nu are nici profit, nici pierderi. Nivelul veniturilor din vânzări în 
acest punct este egal cu suma totală a costurilor perioadei (costul vânzărilor și cheltuielile), iar 
profitul operațional este nul. Astfel, se poate constata fie că întreprinderea nu a atins punctul 
critic, atunci înregistrează pierderi; fie că veniturile din vânzări corespund punctului critic, 
atunci întreprinderea nu are nici profit și nici pierderi; fie că se depășește punctul critic, iar 
întreprinderea va obține profit.
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Pentru calcularea pragului de rentabilitate se utilizează cel mai des indicatorul „marja de profit” 
sau „marja de contribuție”, care reprezintă rezultatul obținut din vânzarea produselor după 
restituirea tuturor costurilor și cheltuielilor variabile și care include profitul operațional, costurile 
și cheltuielile constante. Marja de contribuție se determină după formula:

Marja de contribuție = Veniturile din vânzări – costurile și cheltuielile variabile

Pragul de rentabilitate va fi atins când marja de contribuție va fi egală cu costurile și cheltuielile 
constante, iar profitul operațional va fie egal cu zero:

Pragul de rentabilitate: Marja de contribuție – Costurile și cheltuielile constante = 0

Exemplu. 

Dacă costurile și cheltuielile variabile sunt în valoare de 75 000 lei, iar costurile constante de 25 
000 lei și prețul unitar – 50 lei, atunci punctul critic va fi atins la:

Venituri din vânzări – 75 000 – 25 000 = 0

Venituri din vânzări (punctul critic în unit. val.)= 100 000 lei

Punctul critic în unit. fizice = 100 000 lei/ 50 lei = 2 000 buc.

Deci, meșterul trebuie să comercializeze cel puțin 2 000 de unități de produs pentru a acoperi 
toate costurile.

Orice afacere trebuie să organizeze și compartimentul de evidență contabilă, care va asigura 
meșterului o sursă veridică de informare privind activitatea sa. Fără o evidență adecvată, nu este 
posibil de fundamentat decizii corecte privind lansarea unui produs, extinderea sortimentului 
de producție, eficiența activității promoționale.

Astfel, evidența costurilor afacerii este un element obligatoriu în dezvoltarea afacerii în domeniul 
meșteșugăritului.

Meșterul popular își poate desfășura activitatea în calitate de persoană fizică, cu activitate de 
întreprinzător, ceea ce îi oferă posibilitatea să ducă evidența contabilă în două moduri posibile:

- sistemul cu partidă simplă - care constă în reflectarea unilaterală a faptelor economice, 
conform metodei „intrare-ieșire” după contabilitatea de casă (metodă a contabilității conform 
căreia elementele contabile sînt recunoscute pe măsura încasării/plății numerarului sau 
compensării în altă formă), fără aplicarea conturilor contabile și fără întocmirea situațiilor 
financiare;

- Sistem simplificat în partidă dublă constă în reflectarea faptelor economice prin dublă 
înregistrare, cu aplicarea conturilor contabile și întocmirea situațiilor financiare prescurtate.

Sistemul cu partidă simplă presupune ducerea evidenței următoarelor:
	✓ Venituri și cheltuieli, care se înscriu în registru (tabelul 6) în momentul intrării sau ieșirii 

mijloacelor bănești, adică veniturile se înscriu când meșterul primește plata, dar nu când 
livrează marfa.

	✓ Amortizarea utilajelor, care reprezintă o parte din valoarea utilajelor care este inclusă în 
costul producției, în baza căruia meșterul va putea peste ceva timp să-și reînnoiască baza 
tehnică;

	✓ Stocurile.
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Tabelul 6. Registrul-jurnal de venituri şi cheltuieli 

Înregistrarea Denumirea, 
numărul şi 

data 
documentului

Conţinutul 
operaţiunii

Venituri, lei Cheltuieli, lei

nr. 
crt.

Data Total

Inclusiv 
nerecunoscute 

în scopuri 
fiscale

Total

Inclusiv 
nerecunoscute 

în scopuri 
fiscale

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6

Total
Rezultatul financiar contabil 
(profit/pierdere)        
Rezultatul impozabil (profit/
pierdere)        

Data Numărul de 
pagini

Semnătura

_________________ ________ L.Ș.

6.2. FORMAREA PREȚURILOR

Stabilirea prețurilor este procesul de determinare a valorii produsul dvs., cât de mulți bani puteți 
obține pentru el. Pentru a stabili prețul dvs. de vânzare, trebuie să luați în calcul costurile de 
fabricare, de comercializare și să adăugați marja de profit.

Amintiți-vă că valoarea percepută poate să nu aibă legătură cu costul real. Astfel, puteți ajunge 
la situația când prețul determinat în baza costurilor și marjei de profit este mai mare decât este 
dispusă să vă plătească piața. Aceasta înseamnă că piața nu vă apreciază suficient produsul 
pentru a vă plăti valoarea acestuia. Astfel de situație este des întâlnită, și nu ar trebui să luați acest 
lucru personal, se întâmplă tot timpul, atât cu meșterii populari, cât și cu diverși antreprenori. 
În cazul dat soluția este optimizarea costurilor, adică o reducere justificată, care nu compromite 
calitatea sau siguranța.

La stabilirea prețului produsului, comercianții trebuie să ia în considerare valoarea percepută 
pe care o oferă produsul. Există mai multe strategii de stabilire a prețurilor, cele mai principale 
fiind următoarele:

1. Strategia de penetrare a pieței. Această strategie se aplică pe termen lung și constă în stabilirea 
unui preț redus la lansarea produsului în vederea atragerii clienților și fidelizării ulterioare. Ea 
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trebuie însoțită de o promovare și distribuție intensivă a produsului. Volumul mare de vânzări 
contribuie la reducerea costului unitar al produsului, iar prețul scăzut împiedică pătrunderea 
concurenților noi pe piață.

2. Strategia de fructificare a avantajului de piață. Această strategie constă în stabilirea unui 
preț foarte înalt la un produs nou și unic, astfel oferind posibilitate antreprenorului să obțină 
profit semnificativ și să recupereze investiția. Strategia prețului înalt este potrivită, atunci când 
consumatorul țintă își permite un astfel de preț și când produsul, deși e nou și unic, poate fi 
rapid imitat de concurenți.

3. Strategia prețurilor „captive”. Se utilizează atunci când produsele unei game sunt 
complementare, stabilindu-se un produs care, prin prețul său accesibil, stimulează consumatorii 
la procurarea celuilalt produs. 

4. Strategia prețului prestigios. Această strategie se utilizează atunci, când se urmărește formarea 
unei imagini de prestigiu a unei gamei sortimentale, ceea ce devine posibil prin introducerea 
unui produs de calitate ridicată la un preț ridicat în cadrul unei game de produse, urmând ca 
celelalte articole să beneficieze de imaginea pozitivă asigurată de acesta. 

5. Strategii de ajustare a prețurilor. Această categorie de strategii presupune utilizarea diverselor 
tehnici promoționale, bonusuri, reduceri comerciale, diferențierea pe categorii de consumatori.

6. Strategii reactive la prețurile concurenților. Alinierea la prețurile concurenților poate fi 
realizată imediat sau cu o oarecare întârziere, în aceeași proporție sau în proporții diferite.

Pentru a alege strategia potrivită de stabilire a prețurilor, meșterul trebuie să fie capabil să 
răspundă la următoarele întrebări: 

Care este costul produsului sau serviciului său? 

Care este valoarea produselor/ serviciilor percepute de clienți? 

Ar putea o scădere ușoară a prețului să sporească semnificativ cota de piață? 

Poate prețul curent al produsului să respecte prețul concurenților?
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Asigurarea calității 
și deservirea 
consumatorului
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VII. Asigurarea calității și deservirea 
consumatorului
7.1. CONTROLUL CALITĂȚII

Controlul calității este modul în care vă asigurați că produsele sunt uniforme (de o calitate 
consistentă) și corespund sau depășesc standardele stabilite de clienții dvs. Controlul calității 
produsului finit se referă la verificarea mai multor aspecte, cum ar fi: materialele, designul, 
culoarea, dimensiunea, stilul, textura, greutatea, finisajul, etichetarea, ambalarea și expedierea.

Producția eficientă și sistemele precise de control al calității vă vor permite să corespundeți 
așteptărilor clienților, satisfăcând nevoile acestora.

Un produs defect sau substandard este o risipă de materiale, timp, bani și efort, deoarece nu 
poate fi vândut, sau dacă este vândut, afectează reputația meșterului. Controlul calității trebuie 
să aibă loc la fiecare etapă de producere, iar cu cât mai devreme identificați o problemă, cu 
atât mai repede o puteți soluționa. De asemenea, controlul calității contribuie la asigurarea 
continuității procesului de producție.

Pentru a vă asigura calitatea, aveți nevoie de un sistem funcțional, cu persoane responsabile 
pentru verificarea calității la fiecare etapă a procesului de producere. 

Primul pas în menținerea calității este selectarea atentă a materialelor care urmează să fie 
utilizate. 

De exemplu: lemnul trebuie să fie uscat în mod corespunzător, elementele de fixare trebuie să 
funcționeze corect și să reziste la utilizare. Toate materialele utilizate trebuie să fie coerente în 
calitate și culoare. În general, nu este o idee bună să fie compromisă calitatea pentru costuri 
mai mici. Plătiți un pic mai mult pentru materiale de calitate mai bună și construiți o relație de 
încredere cu clienții dvs.

Articolele de meșteșugărit sunt adesea fabricate în ateliere mici, iar comenzile mari pot fi 
completate de un număr de producători diferiți. În acest caz, trebuie acordată o atenție 
deosebită pentru a vă asigura că produsele finale sunt identice între ele și corespund modelului. 
Toți meșterii trebuie instruiți privind modul de verificare a problemelor de calitate, pe măsură 
ce produc articolul.

Calitatea bună, de asemenea, este influențată de condițiile de lucru ale meșterilor, care includ 
salariile motivante, zonele de lucru adecvate, echipamentele și stimulentele lucrătorilor. Salariul 
plătit meșterului poate influența calitatea producției, precum și timpul necesar de efectuarea 
a comenzii. Dacă meșterii trebuie să producă o comandă mare într-un timp scurt, acest lucru 
poate duce la compromiterea calității. Dacă meșterii sunt plătiți cu un salariu scăzut, ei sunt mai 
puțin motivați să realizeze munca calitativ.

În cele din urmă, producția de bună calitate depinde de condițiile atelierului. Zonele de lucru 
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trebuie să fie curate, iar meșterii trebuie să aibă toate instrumentele necesare.

De asemenea, calitatea poate fi compromisă dacă produsele nu sunt ambalate corect pentru 
transportare. Un produs poate fi făcut bine, dar ar putea fi deteriorat în timpul transportării, 
acest lucru ducând la pierderi. 

Controlul calității în întreagul proces de producere vă poate ajuta să identificați greșelile și să 
faceți corectări înainte ca ele să ducă la erori costisitoare. Utilizați o listă completă de control al 
calității. Un exemplu de listă de control este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabelul 7. Model de listă de control pentru verificarea calității

Da/ Nu
Culorile Culorile produsului finit se potrivesc celor solicitate în comandă?

Corespund modelului?

Culoarea este consistentă în toate produsele? 
Materiale Calitatea materialelor este identică cu modelul?

Calitatea este consecventă în toate produsele făcute la comandă?
Mirosuri Produsul dumneavoastră miroase a vopsea, fumigant, cerneală textilă, 

sol sau mucegai?

Sunt șanse ca cumpărătorii dvs. să simtă aceste mirosuri?
Dimensiunea 
și greutatea

Articolele sunt aceleași ca și modelul original?

Dimensiunile sunt exact duplicate în producere?

Este greutatea produsului finit aceeași cu cea a modelului original?
Finisaje Ați adăugat finisajele și ornamentele solicitate?

Sunt exact ca cele de pe modelul de control?
Producere Încadrați în producere meșteri pregătiți, calificați și instrumente 

adecvate și

tehnologie pentru a oferi un produs de calitate?
Depozitare Este controlată clima din zona de depozitare? 

Există mucegai? Insecte? 

Nivelul de umiditate este adecvat?
Ambalaje Calitatea etichetelor și ce a a ambalajului este conform cerințelor?

Ambalare Materialele de ambalare sunt în stare bună? 

Dulapurile sunt destul de puternice pentru a rezista? 
Comenzi 
urgente

Este afectată calitatea produsului finit în cazul unor comenzi urgente?

7.2. DESERVIREA CONSUMATORULUI

O necesitate semnificativă a fiecărei companii este să lucreze cu furnizori de încredere. De 
aceea, este foarte important ca meșterul popular să dezvolte o reputație bună ca un furnizor de 
încredere. A fi un bun partener de afaceri înseamnă să stimulați oamenii să procure de la dvs. 
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În acest context, deservirea clientului trebuie să fie realizată după următoarele principii:
	✓ Promisiunile realizate întocmai;

	✓ Livrarea se face corect și la timp. 

	✓ Comunicarea imediată cu cumpărătorul privind orice problemă apărută. Modificările în 
comandă se fac doar cu consimțământul clientului dvs.

	✓ Dacă nu sunteți sigur de ceva, întrebați. Nu ghiciți.

Nimeni nu va cumpăra de la dvs. pentru că aveți nevoie de vânzare. Clienții vor cumpăra de la 
dvs., dacă produsul este bun; dacă sunteți un furnizor de încredere și un bun partener de afaceri. 
Asigurați-vă că este mai ușor să se facă afaceri cu dvs. decât cu altcineva. Mai presus de toate, fiți 
profesionist.

O comandă este un contract scris emis de un cumpărător unui vânzător. Acesta detaliază 
produsele pe care cumpărătorul dorește să le procure și conține descrierea produsului, 
cantitatea, condițiile de plată, datele și detaliile de livrare.

O comandă certifică intenția cumpărătorului de a procura bunurile de meșteșugărit. Cu toate 
acestea, nu există nici un contract formal până când vânzătorul nu confirmă acceptarea 
comenzii. Odată ce vânzătorul acceptă comanda, se așteaptă să livreze produsele exact așa cum 
se specifică în comandă, până la data stipulată și pentru prețul negociat. Înainte de a confirma 
acceptarea unei comenzi, este important să o revizuiți cu atenție pentru a fi sigur că toate 
condițiile sunt acceptabile. Dacă există întrebări sau nelămuriri cu privire la comandă, este vital 
să comunicați în mod clar acest lucru cumpărătorului în prealabil. Este mai bine să fie clarificate 
unele aspecte la început, decât să aveți litigii mai târziu.

Pașii pentru primirea și confirmarea unei comenzi de cumpărare:

1. Revizuirea cu atenție a comenzii:

	✓ Prețurile sunt corecte?

	✓ Există îndoieli sau preocupări cu privire produsele comandate?

	✓ Puteți produce comanda la timp pentru data livrării? Aveți toate materialele și forță de 
muncă necesare?

	✓ Termenii de plată și metoda de plată sunt acceptabili?

	✓ Există instrucțiuni speciale privind etichetarea, ambalarea sau expedierea?

2. Negocierea detaliilor:

	✓ Dacă există ceva care vă îngrijorează în comandă, discutați imediat cu cumpărătorul.

	✓ Dacă trebuie să faceți modificări în comandă, discutați cu cumpărătorul acum, explicând 
schimbarea. 

3. Confirmarea comenzii:

Odată ce ați văzut că în comandă totul este acceptabil și sunteți siguri că veți putea respecta 
termenul limită și specificațiile pentru comandă, confirmați în scris acceptul dvs.
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Comenzile pot varia ca și format, dar ar trebui să includă întotdeauna următoarele informații:

	✓ numele, adresa și numărul de contact al cumpărătorului, data limită, adresa de livrare; 
numărul comenzii și data emiterii; 

	✓ numele și adresa vânzătorului și informațiile complete de contact; 

	✓ pentru fiecare element: numele produsului, codul de produs al cumpărătorului și cel 
al vânzătorului și o descriere detaliată (materiale, stil, culoare, dimensiune/ greutate, o 
fotografie, dacă este disponibilă, cantitatea comandată, prețul per unitate și costul total 
per articol, suma totală a tuturor articolelor din comandă, taxe suplimentare, cum ar fi 
livrarea, ambalaje speciale etc.)

	✓ prețul total al comenzii, metoda și detaliile livrării, metoda de plată și termenii de plată;

	✓ instrucțiuni speciale pentru etichetare, ambalare, documente, asigurare (dacă este 
necesar);

	✓ semnătura cumpărătorului.

Solicitați în scris comanda, dacă cumpărătorul nu are modele tipizate de comandă, furnizați-i 
una, astfel încât comanda în scris să devină o bază de consultație în perioada fabricării produselor 
și de asigurare contra diferitor neînțelegeri dintre cumpărător și meșterul popular.


