CO WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZED ROZSZERZENIEM
ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Rozszerzenie zakresu działalności firmy zazwyczaj wymaga od nas poświęcenia i ciężkiej pracy. Bez
względu na to, czy biznes jest mały czy duży, należy wziąć pod uwagę szereg spraw natury osobistej i
organizacyjnej.

SPRAWY NATURY OSOBISTEJ
Zanim podejmiemy działania, spójrzmy co nas motywuje do rozwinięcia biznesu i jaki wpływ będzie to
miało na nasze życie osobiste i rodzinne. Oto czynniki, które dobrze jest wziąć pod uwagę:
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy jesteśmy gotowi poświęcić biznesowi więcej czasu, jeśli stanie się to konieczne?
Czy rodzina rozumie naszą potrzebę poświęcenia biznesowi większej ilości czasu?
Czy będziemy musieli zainwestować osobiste zasoby finansowe?
Czy rozszerzenie zakresu działalności dobrze wpasowuje się w krótko- i długo-terminowe cele
firmy?
Czy zwrot z inwestycji wart jest dodatkowego czasu i wysiłku?
Czy prowadzenie biznesu nadal będzie dla nas źródłem zadowolenia?
Czy jesteśmy gotowi podjąć ryzyko?
Czy posiadamy potrzebne umiejętności i kwalifikacje aby poradzić sobie z rozwojem
działalności? Jeśli nie, gdzie będziemy ich szukać?

Jeśli firma prowadzona jest z domu:
•
•

Czy dodatkowy ruch w interesie nie zakłóci spokoju naszego i naszej rodziny?
Czy możliwe jest, że będziemy niepokoić sąsiadów? Niektóre gminy wprowadziły przepisy,
dotyczące stref mieszkalnych. Przed rozszerzeniem działalności należy koniecznie sprawdzić
istniejące ograniczenia i dodatkowe wymagania.
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SPRAWY NATURY ORGANIZACYJNEJ
Badania wykazują, że próby rozwoju biznesu, który nie jest na to gotowy, to główna przyczyna upadku
całej firmy.
Wzrost może mieć negatywny wpływ na przepływ gotówki, moc produkcyjną lub możliwości
zapewniania usług. Przede wszystkim, firma powinna być stabilna. Należy uważnie rozważyć nasze
pomysły i wziąć pod uwagę ich wpływ na działalność firmy. Przemyślmy, czy zarówno my sami, jak też
nasi pracownicy, jesteśmy w pełni gotowi na zrobienie wymaganego wysiłku.
Jeśli jesteśmy gotowi iść naprzód, przyjrzyjmy się sposobom rozwoju działalności oraz ogólnie
działaniom, które będą konieczne dla osiągnięcia naszych celów.
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