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11 afaceri pentru \ncep`tori
Statistic vorbind, un \ncep`tor care demareaz` o
afacere \[i risc` economiile de-o via]`. |n S.U.A., de
exemplu, capitalul necesar dep`[e[te 50.000 $,
incluzånd aici [i oportunit`]ile \n sistem franchising.
Nici una dintre aceste oportunit`]i nu vine \ns`
\nso]it` de un certificat de garan]ie. Po]i s` reu[e[ti
sau po]i s` dai gre[. {i tot statistic vorbind,
jum`tate dintre cei care demareaz` o afacere dau
gre[, indiferent de suma investit`. 
Pentru cei care [i-au investit economiile de-o via]`,
o asemenea situa]ie \nseamn` un dezastru. |n
majoritatea cazurilor, S-A TERMINAT. E foarte,
foarte greu pentru un om obi[nuit, cu un venit
obi[nuit s` strång` din nou cåteva zeci de mii de
dolari. Odat` ce banii s-au dus, s-a cam dus [i
posibilitatea de a face afaceri. {i, \n aceste condi]ii,
este de \n]eles teama care \l \ncearc` pe fiecare
aspirant la statutul de \ntreprinz`tor. 
Ve[ti bune, \ns`! Este posibil s` intra]i \n afaceri
(sau s` \ncerca]i s` intra]i) f`r` s` v` pese prea
mult dac` ve]i reu[i sau ve]i da gre[. Cum? Pur [i
simplu demara]i o afacere care necesit` un capital
modic, de numai 500-1.000 de dolari (asemenea
afaceri chiar exist`!). Dac` treaba merge, e OK,
da]i-i b`taie [i dezvolta]i-v` din aproape \n
aproape. Dac` treaba e[ueaz`, nu e nici o tragedie
– a]i pierdut cåteva sute de dolari, e-adev`rat, dar
nu r`måne]i pe drumuri. S-ar putea spune chiar c`
nu a]i pierdut nimic, pentru c` \n \ncercarea dvs. de
a pune pe picioare o afacere a]i c`p`tat o expe-
rien]` pe care nu v-ar fi putut-o oferi nici cea mai
prestigioas` [coal` de business din lume. O expe-
rien]` care v` va fi de mare ajutor \n a doua \ncer-
care. Sau \n a treia. Sau \n a patra. (F`r` ca asta
s` \nsemne c` nu pute]i reu[i din prima). 
Prezent`m \n continuare 11 afaceri care pot fi
demarate cu sume relativ modeste. Cele mai multe
dintre ele pot fi desf`[urate de la domiciliu, fapt
care elimin` din start o cheltuial` important` –
aceea cu chiria pentru sediul de firm` sau pentru
un magazin propriu. De asemenea,
dot`rile/echipamentele necesare sunt accesibile ca
pre], iar \n unele cazuri activitatea se desf`[oar`
chiar manual. Nu trebuie decåt s` alege]i!

Confec]ionarea de pungu]e
pentru cadouri

Cadourile au devenit [i la noi o adev`rat` industrie.
{i cum orice cadou trebuie ambalat cåt mai atr`g`tor,
\ntreprinz`tori inventivi au g`sit o modalitate simpl` [i
ieftin` de a rezolva problema: pungile de hårtie. Atr`-
g`toare, delicate, personalizate sau nu, acestea au \nce-
put s` fie folosite pe scar` larg`, nu numai pentru am-
balarea cadourilor, ci [i \n magazine, pentru cump`r`-
turile cu o greutate mai mic` (parfumuri, \mbr`c`minte
etc.). Ele sunt confec]ionate din diferite tipuri de hårtie,
de calitate superioar`, asem`n`toare cartonului, [i im-
primate \n una sau mai multe culori, \n func]ie de pre-
ferin]e. Aceste pungu]e atribuie prestan]` [i rafinament

companiei \n cadrul pie]ei [i, totodat`, reprezint` un
mod original [i mai pu]in costisitor de publicitate.

Manopera necesar` este simpl`, u[or de executat de
c`tre oricine, chiar de c`tre un copil (e vorba de \ndoi-
turi [i lipiri aplicate succesiv, dup` un anumit algo-
rtim). Se impune \ns` mult` aten]ie [i, din acest  motiv,
o persoan` cu experien]` nu poate face mai mult de 50
de pungi pe zi. Ustensilele necesare sunt o pensul` pen-
tru lipit, un vas \n care s` dilua]i adezivul, o foarfec`
(un cutter) [i un capsator. La nevoie, \n func]ie de soli-
cit`rile clientului, dac` acesta dore[te ca [nurul s` fie
introdus prin capse, mai ave]i nevoie de un cle[te pre-
ducea. |n rest, materia prim` o reprezint` hårtia (mini-
mum 150 g/mp, pån` la 200 g/mp, carton simplu pen-
tru \nt`rituri [i prenadez pentru lipit.
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Realizarea de insigne
Un calculator, o imprimant` color, o pres` special` (vezi

foto) – cam aceasta este dotarea de care ave]i nevoie pentru a
pune pe picioare o activitate de mic` produc]ie cu o pia]` mai
mult decåt promi]`toare: realizarea de insigne personalizate
sau cu modele diverse. {i, avånd \n vedere c` un calculator e

posibil s` ave]i deja [i c` activitatea
se poate desf`[ura la domiciliu,
r`måne doar investi]ia \n impri-
manta color [i \n presa special` –
200 $ imprimanta [i cca 500 $ presa.

Exist` o clientel` numeroas` [i
foarte variat` pentru aceste pro-
duse, aparent banale, care sunt

insignele. |n primul rånd adolescen]ii: adolescen]ilor le place
s` poarte \n piept insigne cu \nscrisuri dintre cele mai diverse,
specifice vårstei lor – nume de forma]ii [i de vedete ale muzicii
pop-rock, cuget`ri teribiliste, simboluri, desene cu capete de
mon[tri, mesaje obscene [.a.m.d. Apoi sunt membrii unor
cluburi sau grup`ri, c`rora insigna le permite s`-[i exterio-
rizeze apartenen]a la respectiva grupare (aici intr` partide
politice, grup`ri religioase, cluburi private, licee, grupuri de
suporteri ai unor echipe sportive [i chiar angaja]i ai unor firme
sau institu]ii). {i, nu \n ultimul rånd, trebuie men]iona]i
participan]ii la reuniuni [i conferin]e de amploare pentru
care insignele joac` [i rolul de dovad` a acredit`rii la
respectivul eveniment.

Primul echipament de care ave]i nevoie pentru a
demara aceast` afacere este un computer prev`zut cu un
program de grafic`: Illustrator, Photoshop, Corel Draw,
Print Artist, Microsoft Publisher [.a.m.d., care s` v` per-
mit` s` \mbina]i imagini, texte [i p`r]i de grafic`. Cu aju-
torul acestui program crea]i „subiectul“ insignei, adic`
\nsu[i elementul care face ca insigna s` fie vandabil`.
Imaginea ob]inut` o ve]i copia apoi de mai multe ori, cåt
s` umple]i un format A4, dup` care ve]i printa rezultatul
la o imprimant` color.

Urm`torul echipament este un cutter circular, cu care
t`ia]i dintr-o mi[care rondelele de hårtie cu imaginea
printat`. Acest cutter este format dintr-o lam` care, prin
simpla rotire a unui måner, se poate deplasa dup` un con-

Imprimarea de c`ni 
termosensibile

O can` termosensibil` este, aparent, o
can` absolut obi[nuit`. Dar asta doar
atåta timp cåt este goal`. |n momentul \n
care turna]i \n ea un lichid fierbinte (ceai,
cafea, lapte sau chiar ap`), ea \[i schimb`
treptat culoarea [i las` s` apar` o ima-
gine sau un text. Efectul este de-a drep-
tul fascinant! Dup` o prim` exclama]ie
de \ncåntare, oricine va dori s` goleasc`
[i s` reumple cana pentru a mai urm`ri o
dat` ([i \nc` o dat`) spectaculoasa meta-
morfoz`. Pe lång` achizi]ionarea pentru
uzul de zi cu zi, aceste c`ni pot fi [i exce-
lente obiecte promo]ionale imprimate cu
sigla [i logo-ul unei firme sau chiar
cadouri foarte potrivite \ntre prieteni, cu
imagini [i mesaje haioase.

Tehnologia de lucru se nume[te
imprimare prin termo-transfer [i nu este
deloc nou`. Ea este folosit` de ani buni
de zile la imprimarea tricourilor, a
[epcilor, a mouse pad-urilor, ba chiar [i
a c`nilor obi[nuite (se folose[te un
echipament care \nc`lze[te [i preseaz` o
folie cu un imprimeu pe suprafa]a obiec-
tului \n cauz`). Diferen]a esen]ial` care
apare \n cazul c`nilor termosensibile
este c` aici imprimarea nu se mai face
direct pe suprafa]a c`nii, ci pe un strat
dintr-o substan]` special` cu care este
acoperit` cana \n cauz`. Aceast` sub-
stan]` special` este de fapt cea care per-
mite apari]ia/dispari]ia imaginii la
schimbarea temperaturii.
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tur circular cu diametrul ajustabil. Astfel, opera]ia de decupare a tuturor
rondelelor care \ncap pe un format A4 nu dureaz` mai mult de un minut;
singurul lucru la care trebuie manifestat` ceva mai mult` aten]ie este
pozi]ionarea cutterului exact deasupra centrului imaginii ce va fi decu-
pat`. Diametrul rondelei va fi cu cå]iva mm mai mare decåt diametrul
imaginii, astfel \ncåt opera]ia de fixare a rondelei \ntre capacele insignei s`
nu „mu[te“ din respectiva imagine.

Am ajuns astfel la al treilea echipament ([i cel mai important), anume
presa manual` pentru realizarea efectiv` a insignei. Este format` din dou`
l`ca[uri cilindrice, care \[i pot schimba \ntre ele pozi]ia (culisånd pe o [in`
sau rotindu-se \n jurul unui ax), [i dintr-o coloan` ac]ionat` de o manet`,
care, atunci cånd coboar`, intr` \ntr-unul dintre cele dou` l`ca[uri [i pre-
seaz` cu putere. Presa func]ioneaz` astfel: se pun \ntr-un l`ca[ capacul
superior al insignei, rondela din hårtie cu modelul [i o rondel` din plastic
transparent, cu rol de protec]ie, iar \n cel`lalt l`ca[ se a[az` capacul inferi-
or al insignei (acest capac este similar cu cel superior, doar c` are sudat` o
mic` lamel` de metal cu care se va fixa acul de siguran]` folosit la
prinderea insignei). Dup` care se ac]ioneaz` maneta, astfel \ncåt coloana
coboar` \n primul l`ca[ [i \ndoaie marginile celor trei elemente, fixåndu-le
\mpreun`. La ridicarea manetei, ansamblul rezultat r`måne ata[at de
capul coloanei [i se ridic` odat` cu aceasta. Se aduce apoi cel de-al doilea
l`ca[ \n pozi]ie [i se ac]ioneaz` din nou maneta: presiunea coloanei face ca
ansamblul de mai sus s` se \mbine cu capacul inferior [i... insigna e gata.
Totul dureaz` mai pu]in de 15 secunde, fapt care conduce la o producti-
vitate medie \n jurul a 200 de insigne pe or`.

Pre]ul unui asemenea echipament este de cåteva sute de dolari: unele
variante cost` 300 $, altele 600-700 $, dar exist` [i modele care pot fi
cump`rate cu numai 50 $. Acestea sunt \ns` foarte simple [i au o produc-
tivitate redus`, dar v` permit totu[i s` rezolva]i comenzile clien]ilor, la o
calitate acceptabil` (chiar dac` \ntr-un timp ceva mai lung). Presele pentru
insigne nu se produc \n Romånia, dar pot fi comandate pe Internet de la
diver[i produc`tori din str`in`tate.

Puzzle-uri din lemn
Practic orice imagine, din orice

domeniu, poate fi transformat` \n
puzzle prin decuparea \ntr-un
num`r oarecare de mici piese dis-
tincte care, ambalate apoi \ntr-un
mod atr`g`tor, s` fie oferite publicu-
lui pasionat. Atractivitatea spore[te
considerabil dac` imaginea care tre-
buie format` are o semnifica]ie
aparte pentru client, adic` dac` este
personalizat`, asta \nsemnånd c`
respectivul client aduce el \nsu[i o
imagine/poz` pentru a-i fi transfor-
mat` \n puzzle.. 

Foarte potrivite sunt puzzle-urile
din lemn, realizate numai la coman-
d`, care au avantajul durabilit`]ii [i
care pot fi chiar transmise din ge-
nera]ie \n genera]ie. Ca s` manufac-
tura]i un puzzle din lemn v` trebuie
pl`ci dintr-un lemn de calitate, un
fer`str`u cu pånz` sub]ire, ceva
\ndemånare [i... timp. Nu orice lemn
este potrivit pentru a fi transformat
\n piese de puzzle – trebuie s` fie un
lemn dens, solid, stabil, cu o granu-
la]ie potrivit` pentru a fi t`iat u[or.
Exist` destule specii care \ndeplinesc
aceste condi]ii: mesteac`nul, lemnul
de trandafir, frasinul, ar]arul, cire[ul.
Mai pu]in indicate, dar \n regul`
totu[i, sunt stejarul, plopul [i cedrul,
\n schimb lemnul de brad trebuie
evitat complet.

Apoi, este absolut necesar ca acest
lemn s` aib` o umiditate de cel mult
8%. Ca s` ajung` la aceast` limit`, el
trebuie s` fie uscat un timp \ndelun-

Recondi]ionarea parbrizelor ciobite 
sau fisurate

|n mod normal, un parbriz ciobit sau fisurat trebuie \nlocuit. Dar un
parbriz nou cost` destul de mult (mai ales \n cazul ma[inilor din import)
[i asta \nseamn` o cheltuial` pe care mul]i posesori de automobile nu
sunt dispu[i s` o fac`. Solu]ia este remedierea parbrizului prin

injectarea \n ciobitur`/fisur`
a unei r`[ini speciale care
reface parametrii optici
ini]iali. 

Remedierea se realizeaz`
cu ajutorul unei truse spe-
ciale care con]ine, printre
altele, o pomp` de vacuum,
un injector, o lamp` cu ultra-
violete [i, bine\n]eles, recipi-
ente cu r`[ina special`. Ser-
viciul este unul itinerant, \n

sensul c` \n-
treprinz`torul
se deplaseaz`
\n parc`rile
unde sunt
ma[inile cli-
en]ilor [i face
repara]ia pe
loc. Cea mai
ieftin` variant` a trusei cost` \n
jur de 450 $.
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gat [i din acest motiv este mult mai
scump. Mai mult chiar, dup` ce este
adus la 8% intervin condi]ii speciale
de depozitare, pentru ca el s` nu
absoarb` apa din aer. 

Decuparea se face manual,
folosind fie un fer`str`u de traforaj,
fie un fer`str`u electric cu pånz`
sub]ire vertical` (numit jigsaw sau
scrollsaw). |n primul caz, placa de
lemn care poart` imaginea puzzle-
ului este fixat` \ntr-o menghin` [i
decuparea se face ca la traforaj,
urm`rind liniile pattern-ului desenat
pe spatele pl`cii. |n al doilea caz,
placa este \mpins` spre pånza aflat`
\n mi[care a fer`str`ului electric,
urm`rindu-se de asemenea liniile
pattern-ului. Opera]ia necesit`
\ndemånare [i experien]`. O decu-
pare reu[it` este cea \n care contu-

rurile pieselor rezultate sunt foarte
line [i foarte uniforme, astfel \ncåt
ulterior s` nu mai fie necesar` decåt o
u[oar` [lefuire cu un glaspapir de
granula]ie mic`. O decupare grosier`
implic` o [lefuire grosier`, iar asta
conduce la erori de \mbinare a
pieselor, ca urmare puzzle-ul va fi un
rebut. 

Realizarea unui puzzle din lemn
este aproape o art` [i aici nu poate fi
vorba de produc]ie de serie. Se
lucreaz` strict la comand`, cu ima-
ginea adus` de client [i, eventual,
dup` pattern-ul solicitat de client (!).
Flexibilitatea procesului manual de
produc]ie permite acest lucru: piesele
pot avea absolut orice form` – pot fi
litere, animale sau diverse obiecte
stilizate care pentru client au o anu-
mit` semnifica]ie. 

Ca s` ajunge]i la clien]i, foarte
avantajos este s` stabili]i colabor`ri
cu centrele foto. Astfel, aranja]i cu
patronul unui centru foto s`
amplaseze \ntr-un loc vizibil de lång`
tejghea un mic panou pe care s` fie
expuse o fotografie oarecare [i un
puzzle din lemn realizat dup` acea
fotografie. Clien]ii care vor intra s`-[i
developeze filmele [i s`-[i ridice
pozele vor vedea panoul respectiv [i,
din moment ce tot sunt cu pozele \n
mån`, vor dori ca una-dou` dintre ele
s` devin` puzzle. Dvs. ve]i trece de
dou` ori pe zi pe la centrul foto [i ve]i
prelua comenzile, patronul centrului
\ncasånd de fiecare dat` un comision.
Strategia aceasta o pute]i aplica,
bine\n]eles, cu 5-10 centre foto din
ora[ul dvs.

Maseur itinerant
Este vorba de un serviciu de

masaj itinerant, care poate fi oferit
atåt la domiciliul clientului, cåt [i la
locul s`u de munc`, gra]ie unei
inven]ii ingenioase: scaunul pliant
pentru masaj. |n S.U.A., un maseur
itinerant are o rat` a profitului de

90%, costurile reducåndu-se, \n
cazul lui, la cheltuieli de deplasare [i
amortizare a scaunului pliant pentru
masaj. Astfel, cu o medie de 16
clien]i pe zi, fiec`ruia aplicåndu-i-se
un tarif de 15 $ pentru un sfert de or`
de masaj, se \ncaseaz` zilnic 240 $. |n
4 s`pt`måni a cåte 5 zile lucr`toare,
asta \nseamn` o cifr` de afaceri de
5.000 $, cu un profit de 4.320 $.

|n Occidentul european, tarifele
sunt comparabile, \ns` \ncas`rile [i
profitul nu ating cifrele fabuloase
ale nord-americanilor. Cauza:
gradul de dezvoltare a afacerii,
respectiv eficien]a managementu-
lui. Clien]ii trebuie nu numai s`
vin`, dar [i s` revin`, de aceea e
recomandat` folosirea unei c`r]i de
fidelitate pe baza c`reia s` se ofere
reduceri sau gratuit`]i (\nc` de la
prima [edin]` de masaj clientul
prime[te o cartel` pentru 10
[edin]e, ultima fiind gratuit`, sau
se poate promova un sistem de
abonament cu plata \n avans sau \n
rate, la un tarif redus). 
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Felicit`ri decupate
O bucat` de carton se poate transforma u[or \ntr-o felicitare de efect, prin

decupare dup` un anumit tipar, folosind un cutter obi[nuit de birou. Timp de
lucru pentru o felicitare: 15 minute, pre] de vånzare: 40.000-120.000 de lei, \n
func]ie de complexitatea modelului. Foarte important este faptul c` nu este
necesar` experien]`, tehnica de lucru putånd fi \nsu[it` de c`tre oricine \n
numai cåteva minute

Afacerea este deosebit de profitabil`, deoarece mai mult de 80% din pre]ul
felicit`rii \nseamn` profit (singura cheltuial` o constituie cartonul, care cost`
maximum 2.500 de lei per exemplar). La o produc]ie de 600 de felicit`ri pe
lun`, \n medie 30 pe zi, cå[tigul este de cca 20 de milioane de lei, \n condi]iile
\n care activitatea se poate desf`[ura \n apartamentul propriu, pe o simpl`

mas`. 600 de feli-
cit`ri pe lun` este
produc]ia pentru o
singur` persoan`.

O familie cu doi-
trei membri adul]i
poate produce pes-
te 1.000 de buc`]i,
cu un cå[tig lunar
de 30-40 de mili-
oane de lei.  

Felicit`rile de-
cupate sunt pro-

duse cu impact puternic [i pot fi comercializate f`r` efort fie pe cont propriu
(comer] ambulant), fie prin intermediul libr`riilor, papet`riilor, magazinelor
de decora]iuni etc. O mutare foarte inspirat` o constituie introducerea acestor
felicit`ri \n magazinele de suveniruri din cadrul marilor hoteluri: turi[tii
str`ini sunt foarte interesa]i de produsele lucrate manual (\n Occident este o
adev`rat` mod`) [i sunt dispu[i s` pl`teasc` sume de 5-8 euro per exemplar
(pentru informa]ii suplimentare vezi „Idei de AFACERI“ nr.10/2004).

Sculpturi \n nisip
Ideea este s` realiza]i statui de

cå]iva metri \n`l]ime, finisate \n
cele mai mici detalii, folosind ca
materie prim` nisipul de pe plaj`.
Pot lua astfel na[tere adev`rate
opere de art`, care devin instanta-
neu puncte de atrac]ie pentru
turi[ti.

Problema este c` aceste sculp-
turi nu dureaz` decåt maximum
cåteva s`pt`måni, deoarece vån-
tul [i vibra]iile produse de pa[ii
curio[ilor le deterioreaz` pu]in

C`r]i personalizate
pentru copii

C`r]ile personalizate pentru
copii sunt c`r]i-unicat, \n care copiii
pentru care au fost comandate apar
ca personaje principale, al`turi de
eroi arhicunoscu]i din basme sau
desene animate. Practic, este vorba
fie de modificarea unor pove[ti
celebre (de exemplu, \n locul lui
Pråslea-cel-Voinic apare copilul-
client), fie de pove[ti noi, \n care
„beneficiarul“ trece prin peripe]ii
deosebite al`turi de eroii s`i favo-
ri]i. Psihologii sunt unanim de a-
cord c` nu exist` nici o metod` mai
eficient` de a-l determina pe un
copil s` citeasc`, decåt aceea de a-l
face participant la o aventur` palpi-
tant`, povestit` \ntr-un limbaj acce-
sibil lui. Ei spun c` o carte perso-
nalizat` \i transmite copilului o
imagine pozitiv` a personalit`]ii
sale [i \i confer` sentimentul pro-
priei valori.

O carte personalizat` este gata
\n numai cåteva minute [i necesit`,
ca echipamente, un calculator, o
imprimant` laser, un capsator [i,
eventual, un software specializat.
Iat`, pe scurt, care este traseul, de la
primirea comenzii pån` la furni-
zarea produsului finit: 
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cåte pu]in. {i este logic s` fie a[a dac` ne gåndim c` singu-
ra for]` care \mpiedic` statuia s` se pr`bu[easc` este for]a
de coeziune dintre granulele umede de nisip. Dac` statuii i
se asigur` \ns` o protec]ie adecvat`, \n sensul c` ea se con-
struie[te \ntr-un cort sau \ntr-o cl`dire, atunci durata de
via]` poate ajunge la cå]iva ani.

Cel mai interesate de sculpturile din nisip sunt
autorit`]ile din sta]iunile de pe litoral, care doresc s` creeze
un flux cåt mai mare de turi[ti, pentru c` ace[tia aduc ve-
nituri. Dar trebuie ]inut cont [i de posibilitatea ca o
expozi]ie de astfel de sculpturi, amplasat` \ntr-un spa]iu
protejat, s` fie organizat` \n orice ora[, indiferent de loca]ie. 

Promovat` corespunz`tor, expozi]ia va atrage atåt
locuitorii ora[ului respectiv, cåt [i pe cei din regiunile \nve-
cinate, iar succesul ei financiar, datorit` ineditului
exponatelor, poate fi colosal. 

● clientul (p`rintele) alege din oferta dvs. povestirea
al c`rei erou va fi copilul s`u. Respectiva povestire este
deja ilustrat`, \n sensul c` exist` deja pagini tip`rite care
nu con]in decåt desene [i care au prev`zute dreptun-
ghiuri albe unde urmeaz` s` fie inserat textul cu datele
personale: numele copilului, ale p`rin]ilor [i ale priete-
nilor, vårsta sa, ora[ul natal etc.;

● textul brut al povestirii, aflat deja \n calculator, este
completat cu datele specifice (prin cåteva comenzi
„Replace“) [i este transmis la imprimant` pentru a fi
transpus pe paginile cu ilustra]ii. De men]ionat c` textul

din calculator es-
te pozi]ionat ast-
fel \ncåt, la im-
primare, s` se
suprapun` per-
fect peste spa]iile
albe;

● paginile ob-
]inute se a[az` \n
ordine, se \ndoa-
ie, se introduc
\ntr-o pseudo-
copert`, ale c`rei

fe]e exterioare sunt autoadezive, apoi \ntreg ansamblul
se prinde prin capsare. Cartea personalizat` este acum
aproape gata, mai urmeaz` doar s` fie fixat` adev`rata
copert`. Aceast` opera]ie se realizeaz` lipind pur [i sim-
plu fe]ele interioare ale adev`ratei coper]i cu cele exte-
rioare ale pseudo-coper]ii, dup` ce, \n prealabil, a]i
\ndep`rtat folia protectoare de pe stratul adeziv.

Totul dureaz` maximum 5 minute. Se observ`, \ns`,
c` trebuie s` ave]i deja un stoc de pagini ilustrate, coperte
autoadezive [i coperte propriu-zise, pe care le pute]i
comanda unei tipografii.
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OPORTUNIT~}I DE AFACERI

Amenaj`ri topiary
(sculpturi \n gard viu)

Un elefant verde? Turnul Eiffel \nfrunzit? O giraf`
care face flori?... De ce nu? Asemenea ciud`]enii sunt de
fapt arbu[ti modela]i prin t`ieri repetate de gr`dinari
pricepu]i [i constituie elemente de atrac]ie \n parcurile
din marile ora[e ale lumii. Mai mult, prin aceste opera]ii
se pot ob]ine [i forme geometrice (cuburi, conuri,
piramide, sfere) [i se pot forma litere sau cuvinte scurte,
ob]inåndu-se astfel efecte deosebite \n peisajul
gr`dinilor. 

Aceast` art`, a ornament`rii cu forme diverse rezul-
tate prin modelarea [i t`ierea arbu[tilor, se nume[te
„topiary“, iar oportunitatea de afaceri pe care o aduce
este foarte simpl`: nu trebuie decåt s` v` \nsu[i]i know-
how-ul activit`]ii [i s` propune]i apoi prim`riei locale o
ac]iune de \nfrumuse]are a parcurilor din ora[ cu aseme-
nea figurine vivante. Iar dac` treaba merge, pute]i s` v`
extinde]i cu u[urin]` \n alte localit`]i, pentru c`, practic,
orice ora[ sau or`[el are cel pu]in un parc sau o gr`din`
central`. Desigur, s-ar putea s` descoperi]i c` mult mai
u[or ve]i ob]ine comenzi de la persoane particulare cu
venituri peste medie, atrase de ideea de a avea \n
gr`dina vilei lor sculpturi topiary. Nu trebuie neglijat`
nici vånzarea de topiary de mici dimensiuni, crescute \n
ghiveci, care s` fie oferite amatorilor, la pre]uri de pån`
la 100-150 de dolari. 

R`bdarea, aten]ia [i rigurozitatea
sunt esen]iale, dac` ne gåndim c` o
figurin` topiary se finalizeaz` \n mi-
nimum cå]iva ani. Plecånd de la un
simplu pui, odat` aleas` forma (sau

impus` de aspectul natural al arbustului), se favorizeaz`
apari]ia a numeroase ramuri dirijate \n toate direc]iile
care, prin t`ieri u[oare [i repetate, se vor ramifica
ajungånd \n final la volumul propus.

Este de preferat ca, \n faza de \ncep`tor, s` alege]i for-
me simple, care nu pun cine [tie ce probleme [i care per-
mit exersarea mai multor tehnici (un glob se poate trans-
forma \ntr-un cub [i invers). Iar repararea unei erori de
t`iere \n cazul acestor forme este oricånd posibil`, fie
prin modificarea formei, fie prin l`sarea unui interval de
timp suficient de mare pentru ca planta s` se dezvolte
singur`.


