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Cum începi o afacere la domiciliu?
Idei Perfecte Pentru O Afacere de Acasă
Idea 1 O afacere de publicare de cărți
Dacă ați văzut vreodată reality show-ul numit Shark Tank, poate că ați visat
cu ochii deschiși la începerea propriei afaceri. Și dacă sunteți un autor
independent care învață să publice independent, poate că vă întrebați ce este
mai bine, să începeți o afacere de publicare de cărți sau să publicați totul
sub numele vostru.
Costurile aferente deschiderii unei afaceri de publicare sunt potențial mici.
De exemplu, majoritatea încep prin a lucra de acasă, ceea ce reduce costuri
precum chiria și utilitățile. Deși veți avea nevoie de bani pentru publicitate,
zece mii de dolari ar trebui să fie suficient pentru o campanie multimedia,
care să se desfășoară în ziarele locale, pe posturile de radio și online.
De asemenea, puteți utiliza publicitatea pe rețelele sociale în funcție de
obiectiv și buget. Va trebui să calculați costurile operaționale pentru scris,
editare, revizie și design-ul coperților. Trebuie să estimați costul conversiei
digitale a cărților și să vă pregătiți în avans.
Pentru cărțile tipărite, trebuie să includeți costul tipăririi și al transportului.
Pentru a începe o afacere de publicare a cărților de acasă, asigurați-vă că
îndepliniți următoarele criterii:
Publicați una sau mai multe serii de cărți. O afacere de publicare
de cărți nu se merită dacă intenționați să publicați doar un singur
titlu.
Să presupunem că lucrați la cărți care au un risc mai mare de
răspundere, cum ar fi cărțile tehnice și legate de sănătate. Sau
vreți protecție suplimentară a bunurilor personale.

Dacă doriți să fiți un scriitor profesionist și nu un scriitor
hobbyist.
Dacă aveți un brand concret pe care doriți să îl extindeți pentru a
include cărți similare ale altor autori.
Dacă criteriile de mai sus nu vi se aplică, probabil că este mai bine să vă
publicați toate cărțile sub numele vostru.
Beneficiile începerii unei afaceri de publicare a cărților
Vă place profesionalismul
În timp ce auto-publicarea este un lucru semnificativ, de care să fiți mândri,
majoritatea librăriilor și bibliotecilor nu își vor stoca rafturile cu cărți
publicate de autori. În plus, cititorii sunt mai puțin susceptibili să cumpere
cărți auto-publicate, deoarece preferă să opteze pentru cărți verificate de
editori. Cu siguranță ratează cărți fantastice.
Unul dintre cei mai evidenți indicatori ai unui titlu auto-publicat este
numele autorului cărții listat drept editor. Dar, dacă începeți o afacere de
publicare de cărți, puteți folosi numele companiei, ceea ce poate da cărții
un aer mai profesionist.
Posibilitatea de a-ți dezvolta brandul
Să presupunem că ați configurat deja infrastructura (vânzări pe internet, o
listă de e-mailuri, anunțuri pe social media etc.). În acest caz, publicarea
mai multor cărți, din afara repertoriul tău de titluri, care atrag cititori
similari este o idee excelentă.
Puteți folosi eforturile obositoare de stabilire a afacerii și de învățare de
marketing să creșteți brand-ul și să vindeți mai multe cărți, fără a fi nevoie
să le scrieți pe toate. Da, veți avea responsabilitatea de a face plăți
scriitorilor.
Înainte de a începe o afacere de publicare de cărți la domiciliu, asigurați-vă
să investigați toate procedurile legale și ceea ce implică funcționarea în țara
voastră și aplicați-le.
Idea 2 Afacere de plimbat câini
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