14 idei de afaceri pentru copii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plimbat caini
Site-uri web
Livrare la domiciliu
Artizanat si bijuterii
Ajuta firmele la marketing si social media
Dadaca
Ajuta batranii la setarea si utilizarea
calculatoarelor

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spalat masini
Intretinere gradina
Vanzare de vechituri
Crerea felicitari handmade
Reciclare
Pregateste/da lectii la copii mai mici
Curata zapada

Top 21 idei de afaceri pentru copii
http://www.savvycentz.com/business-ideas-for-kids.html
Te pricepi pe internet? Cum începi o afacere online folosind abilitatile de internet
1. Vinde obiecte pe site-ul local de vanzari/cumparari.
2. Vinde lucruri pe Ebay.
3. Creaza un site web și vinde produse pe site.
Esti indemanatic si creativ? Cum transformi abilitățile practice într-o afacere
4. Creeaza felicitari
5. Transforma deseurile in ceva util cum ar fi bijuterii realizate cu sârmă.
Îți place să vorbești cu oamenii? Cum sa iti utilizezi personalitatea pentru a începe o afacere cu servicii
6. Lanseaza un serviciu de catering.
7. Devino un organizator profesionist.
8. Ofere îngrijire persoanelor în vârstă.
Ai un talent pentru organizarea, curățenie și rânduială? Cum transforma abilitățile de organizare și de curățare întro afacere
9. Devino un expert de curățenie garaje.
10. Deveni un specialist în curatenia în bucătărie.
11. Ofera servicii de curatenie rezidentiale.
12. Ofera servicii de design interior.
Iti place in aer liber? Cum utilizezi dragostea de aer liber pentru a începe o afacere
13. Ofera servicii de vopsire.
14. Ingrijire profesionala gazon/gradina.
15. Creste rasaduri de plante de gradina.
Esti inovator - poti identifica tendințe și idei cu ușurință?
16. Creaza cosuri cadou pentru diferite anotimpuri.
17. Coace dulciuri.
18. Creeaza stickere cu fraze interesante.
Ai o abilitate speciala sau talent? Sau ceva la ce esti în mod natural bun?
19. Scriere sau citire. Ofera-te sa revizuiesti carti pentru copii si sa scrii comentarii la carti.
20. Tutorat. Ofera sa predai limba engleza sau alta limba altcuiva.
21. Actorie. Audieri pentru roluri la filme.
Cele mai populare 30 de idei de afaceri mici pentru copii
http://www.mytopbusinessideas.com/kids/
1. Prestarea de servicii în interior și în aer liber poate
o idee mare pentru copilul tău. Servicii cum ar fi
udarea de plante, curățenie caselor, stat cu copii

acasa, aducerea postei, curățarea garajului, curatarea
buruienilor, greblat zăpadă, curatat bazine,
comisioane etc.
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2. Artă și Creativitate. În cazul în care copiii
dumneavoastră le place artele și meseriile, ajutatii să
înființeze o afacere care vinde obiectele pe care le
plac.
3. Pet Sitting
4. Design tricouri
5. Vânzarea cu amănuntul on-line
6. Vanzare limonada
7. Creste ceva intr-o gradina
8. Dezvoltare web
9. Intretinere si reparatii calculatoare
10. Baby Sitting
11. Spalare masini
12. Coacere prajituri si pregatire gustari
13. Divertisment - spectacole de păpuși la petreceri
aniversare.
14. Decorare petreceri, evenimente.
15. Vanzare carti
16. Ambalare cadouri

17. Meditatii
18. Productie la scară mică – oja de unghii, lumanari
etc.
19. Blogging. Google AdSense ca un mediu de
publicitate, copilul are șanse de a face bani din
blogging.
20. Vindere vechituri
21. Asistență la petreceri
22. Asistenta la mutare
23. Video bloggging
24. Crearea de felicitări
25. Servicii de catering
26. Îngrijire vârstnici
27. Design interior
28. Crearea cosuri cadou pentru diferite ocazii
29. Crearea de autocolante cu proverbe interesante
30. Mersul pe jos pentru animale de companie
31. Îngrijire spații verzi

50 de idei de afaceri pe care poti sa le incepi chiar acum
http://www.businessinsider.com/entrepreneurship-50-brilliant-ideas-you-can-execute-upon-right-now-201012?op=1
1. Începe o afacere de spalare de fereastre pentru proprietari si afaceri.
2. Ai un calculator și o imprimantă? Creeaza un buletin săptămânal sau lunar pentru zona dvs. și vinde spațiu
publicitar în ea pentru afacerile locale.
3. Companiile de servicii de grădină funcționează întotdeauna bine.
4. Lansați o companie care intretine piscinele dn zona dumneavoastră.
5. Oferă un serviciu de design și imprimare pentru calendare, cărți poștale și alte materiale de marketing pentru
întreprinderi mici.
6. Lansați un serviciu de cumpărături personale.
7. Cerceteaza marketing afiliat. Și începe comercializarea de produse ale altor oameni on-line.
8. Daca esti bun la cusut ... Ofera un serviciu de reparații și modificări în comunitatea dumneavoastră.
9. Iubesc sa gatesti? Colecteaza câteva dintre retetele usoare preferate, creeaza o broșură și vinde-o.
10. Mașinile oamenilor au nevoie întotdeauna de spălat. Oferă un serviciu de spalatorie auto la casele oamenilor.
11. Daca iti place sa lucrezi cu lemnul... Puteti începe o afacere ieftina si ecologica pentru a transforma paleti din
lemn vechi în articole de uz casnic sau chiar mobilier.
12. Dacă te pricepi cu calculatoarele... Angaja-te ca un tehnician IT independent. Oamenii vor avea nevoie mereu de
cineva care să-i ajute cu lucruri legate de calculator.
13. Colecteaza haine vechi si utilizeaza resturile pentru a crea perne mozaic sau alte obiecte de uz casnic.
14. Lansați un serviciu de călcat îmbrăcăminte.
15. Dacă locuiți într-un oraș mare, oferă serviciile ca un mesager independent.
16. Începe o afacere de livrare de tip sandwich catre blocurile de birouri din zona dumneavoastră.
17. Ofera un serviciu de ambalare.
18. Dacă aveți un aspirator, produse de curatenie, mopuri si maturi ... Puteți începe să un serviciu de curățenie
pentru afacerile locale.
19. Daca esti bun la vânzare ... De ce să nu oferiți serviciile întreprinderilor locale ca un reprezentant de vânzări
independenți.
20. Lansați un club de dating serviciu sau simplu în comunitatea ta. Exista o multime de oameni acolo care vor să
întâlnească oameni noi, dar nu au nici o idee de unde să înceapă.
21. Daca esti pasionat de ceva, fie ca e vorba de pescuit sau de câine de formare, începe un blog. Adauga Adsense și
vinde câteva produse prin intermediul site-ului tau.
22. Cumpara și vinde haine la mâna a doua sau vintage.
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23. Daca va place fotografia și este hobby-ul tau ... Ofera serviciile dvs. la ocazii speciale sau fotograf de portret de
familie.
24. Găseste reviste care te intereseaza si scrie și vinde articole pentru ele.
25. Începe o afacere de curatare de calculatoare. Calculatoarele care aduna praful tind să nu dureze, iar cele mai
multe companii au o multime care ar putea avea nevoie de o curățare bună.
26. Începe o afacere care oferă planificare de petrecere pentru copii si catering. Creați câteva teme distractive și
percepeti o taxă de instalare, precum și o taxă pe persoana.
27. Lansați un serviciu de ingrijire câini.
28. Oferi serviciile dvs. ca sitter de casa profesionist având grijă de case ale căror proprietari sunt departe.
29. Fa și vinde jucării de lemn pentru copii. Acestea ar putea fi la fel de simplu ca și tăieturi din lemn transformat în
blocuri și vopsite în culori vii.
30. Sursa de accesorii ieftine pentru calculator.
31. Fa și vinde bijuterii cu margele lucrate manual.
32. Lansați o companie de catering care utilizează bucătăriile proprii ale clienților dvs. pentru a pregăti mese speciale
de ocazie. Ofera seriviciul parintilor singuri sau mame ocupate și veti gasi sigur o mulțime de afaceri!
33. Lansați un serviciu de tastare sau capturarea de date. Și ofera serviciul firmelor de avocatura locale si medici.
34. Creați și să vindeti un curs prin corespondență cu privire la orice subiect care vă puteți gândi. Este cel mai bine sa
alegi ceva ce stii foarte bine, dar dacă ai cerceta ceva destul de bine, ar trebui să fie în măsură să produci un curs
de calitate.
35. Petrece ceva timp on-line cercetand fabricarea sapunului și modul de a face produse de baie - există o mulțime
de site-uri care oferă rețete simple. Apoi a crea o gamă de produse de lux realizate manual, cu adaos de ierburi și
alte ingrediente. Ofera pentru public, precum pensiuni și alte unități de cazare.

36. Cumpara mobilier vechi, nedorit si reinvie-l.
37. Creeaza și ilustrează mai multe povești pentru copii si oferă posibilitatea părinților de le personaliza cu numele
copiilor lor.
38. Proiectare crea cadouri speciale pentru nou-născuți. Acestea pot fi pături personalizate pentru copii. Lăsați
pliante la recepția medicilor locali, maternitati și alte locuri similare, sau faceti publicitate în ziarul local și pe
avizierele comunității.
39. Începe o afacere de reparații biciclete. Cei mai mulți copii vor avea o pană de cauciuc sau un lanț rupt la un
moment dat. Ofera servicii pentru a le repara sau vinde piese de schimb.
40. Creați și vindeti kituri de tesaturi cu modele pre-desenate, instrucțiuni, vopsea și pensule.
41. Oferă un serviciu de creeare foi de calcul personalizate pentru întreprinderile mici.
42. Lansați un serviciu de om bun la toate. Proprietarii de case de a cumpăra materiale proprii, iar ei va plătesc
pentru timpul acordat.
43. Găseste o sală locală, și angajeaz-o. Apoi planificați un eveniment special, cum ar fi un cina si dans, o petrecere
cu rochii de fantezie sau un eveniment de networking. Parteneriat cu o organizație locala de caritate și vinde
bilete la eveniment.
44. Pornește un serviciu de aprovizionare. Ofertă sa găsesti orice pentru întreprinderile mici și revinde-le cu un
profit.
45. Lansați un serviciu de îngrijire a plantelor de interior/exterior pentru oamenii care sunt prea ocupați sau în
vacanță. Același serviciu poate fi oferit si pentru pești tropicali.
46. Cerceteaza, creeaza și comercializa propriile remedii din plante. Ai putea crea ceaiuri calmante, uleiuri aromate
sau spray-uri parfumate pentru uz casnic.
47. Dacă locuiți într-o zonă în care există tantari, cumpara plase de țânțari obișnuite și împodobeste-le cu margele,
panglici si alte decoratiuni. Apoi vinde plase de țânțari de designer.
48. Creați și vinde kituri de a face sushi. Cumpăra rogojini bambus sushi, cuțite, boluri mici si soia si wasabi, le
împachetați cu instrucțiuni sushi și să le vindeti la pieța sau prin comandă prin poștă.
49. Dacă aveți o mașină de cusut cu o funcție de broderie, ofera sa brodezi logo-urile și alte modele pe sepci simple,
tricouri și alte articole.
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