Per portar a terme un projecte de negoci és molt important tenir una bona idea, doncs aquesta idea serà la
base de la nostra empresa. Així, haurem de definir-la bé i anar construint el nostre projecte a partir d’ella, tot
garantint la seva viabilitat. Per saber si la nostra idea és viable existeixen diferents eines d'avaluació que
analitzen de forma objectiva i determinen si tindrà èxit com a projecte de negoci.
Hem de tenir en compte que la idea de negoci és el més important de la nostra empresa, la llavor a partir de la
qual germinarà tot el projecte. Serà per tant imprescindible conèixer tots els avantatges i
desavantatges que comporta posar-la en pràctica. Com és la nostra llavor? Amb quins recursos comptem per
donar-li forma i mantenir-la? Quines probabilitats hi ha d’èxit o fracàs? Hi ha algun aspecte que pugui afavorir
l’èxit en la creació d’empreses?
Està comprovat que aquelles empreses amb més bon pronòstic d’èxit són aquelles que tenen visió de negoci, és
a dir, que han tingut l’habilitat de trobar el valor que els seus clients estaven cercant. Com podem donar
valor a la nostra idea empresarial? Dons tenint en compte els següents aspectes fonamentals:

Que el producte o servei sigui útil i s’adeqüi al públic objectiu
La rapidesa en la provisió del producte o la prestació del servei
Preus competitius respecte el mercat
Exclusivitat del producte o servei amb poca o nul•la competència directa
Capacitat d’observació i adaptació a les necessitats del client
Varietat de producte i accessibilitat
I com podem donar resposta a totes aquestes qüestions? Dons a través d’eines com el pla d’empresa, que
ens facilita poder analitzar totes les vessants de la nostra idea de negoci i descobrir les possibilitats d’èxit de la
nostra idea. En aquest apartat facilitem les eines disponibles perquè puguis avaluar la teva idea i determinar
la seva viabilitat i possibilitats d’èxit.
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[9] http://barcelonesjove.net/
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