
#7 CREȘTERE ÎNCASĂRI
ACCELERATORUL DE VANZARI

Metode practice de creștere a încasărilor



Cele 5 întrebări 
cheie despre 
vânzări

1. Stii care trebuie să fie nivelul de performanță a vanzărilor pentru a-ți 
susține nivelul de confort financiar personal?

2. Atragi suficienti prospecti calificati pentru a-ti sustine nevoile de 
vanzari?

3. Aveti un nivel de conversie suficient pentru a sustine nivelul minim 
necesar de vânzări?

4. Întotdeauna livrați 100% din ceea ce ați promis clientului?

5. Clienții își onorează la timp și integral obligațiile de plată către voi?
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1. NIVELUL DE CONFORT FINANCIAR 
PERSONAL

Pasul 1. Determina suma minima necesara pentru traiul personal

Ex: 10.000 lei/luna

Pasul 2. Împarte cei 10.000 lei la procentul de compensații antreprenor 
din tema #2, aferent trimestrului în care ne aflăm, pentru a afla venitul 
minim lunar încasat.

Ex: 10.000 lei / 10% = 100.000 lei venit total 

Pasul 3. La fiecare alocare din 10/24 pune în contul de ”compensatii 
antreprenor” suma de 5.000 lei. 
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2. SUFICIENTI PROSPECTI CALIFICATI?

• 100.000 lei venit minim lunar încasat (NU FACTURAT)

• PLANUL DE VANZARI LUNAR/PRODUSE/ TIP DE CLIENTI

• Raportul de conversie (%) de la potențiali la CALIFICAȚI (vezi avatar) 
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MODEL  PLANIFICARE LUNA MARTIE 

Nr. 
crt

Denumire categorie/produse Valoare unitară 
(lei)

Cantitate Grad încasare INCASARE

1 Serviciu de evaluare 100 30 70 % 2.100

2 Vanzare Produs #1 450 100 90 % 40.500

3 Vanzare Produs #2 170 50 60% 5.100

4 Vanzare Produs #3 500 35 80% 14.000

5 Vanzare Produs #4 320 50 100% 16.000

6 Training cu angajatii 200 120 100% 24.000

101.700
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3. PROSPECTI CALIFICATI?

• Avatarul de client – tipul de client ideal pe care-l targetăm

• Numărul total de potențiali clienți care ”intră” în pâlnia noastră de 
vânzare. 

• Raportul de conversie (%) de la potențiali la calificați (vezi avatar) 

• Raportul de conversie (%) de la prospecti calificati la cumpărători. 
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4. LIVRATI 100% ???

• RATA DE ABANDON A CLIENTILOR?

• CELE 2 PROCESE CHEIE: ACHIZITIE + UTILIZARE/SERVISARE

• CUM NE FACEM CLIENTII FERICITI?

• TRANSFORMĂ-I ÎN AMBASADORII BRANDULUI/AFACERII
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5. CLIENTII ÎȘI ONOREAZĂ OBLIGAȚIILE?

• RATA DE ÎNCASARE LA TERMEN?

• RATA DE NEINCASARE (PESTE 90 ZILE)

• CARE SUNT COSTURILE DE FINANȚARE?

• CE PROCEDURĂ APLICĂM?
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Circuitul banilor în afacerea ta
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CASH

Marfa

ServiciiProductie

Vanzare



Durata de rotație a cash-ului
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• Durata ciclului de conversie al numerarului (CCN), 
reprezintă perioada de timp, exprimată în zile de la data 
efectuării plăţii pentru materiile prime/mărfuri până la 
data încasării pentru produsele finite vândute. 

• Cu cât durata ciclului este mai scurtă, iar viteza de 
rotaţie a capitalului circulant este mai mare, cu atât 
firma generează un capital de lucru mai mare şi trebuie 
să se împrumute mai puţin.
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Durata de rotatie a cash-ului

Durata de rotație 
a cash-ului

1 2 3

Ciclul de vânzare Livrare Încasare
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Productie / Execuție / Stocare



Cash conversion = Durata de rotatie a stocurilor + 
Durata medie de încasare - Durata de plata a 
furnizorilor.
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Durata de rotatie a cash-ului



Durata de rotație a cash-ului

Durata medie de incasare = Sold neîncasate/(Total 
vanzari/360)

Durata Rotatie Stocuri = 360/ (CA/Stoc mediu)

Perioada de plata furnizori = Facturi scadente / Cost 
mediu al bunurilor vandute zilnic
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Durata de rotație a cash-ului

Durata medie de încasare = 53,6 zile

Durata Rotatie Stocuri = 49,3 zile

Perioada de plata furnizori = 56,6 zile

D.R.C.= (53,6+49,3)- 56,6= 46,3 zile
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Analiza în industrie
Cum stam fata de piata?
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Firma A Firma B



Accelerarea vitezei de rotație a cash-ului

1. Reduceți duratele fazelor

2. Eliminați greșelile

3. Schimbați modelul de business
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TEMA : Auditul cash-ului
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1. Calificăm limita de creditare a clientilor nostri pentru a-i împiedica să ne folosească ca 

bancă.

2. Analizăm în mod constant proiecțiile fluxurilor de numerar pe 12 luni înainte cu echipa 

noastră financiară.

3. Avem o situatie clara a câștigurilor generate de fiecare angajat.

4. Înțelegem exact cât ne costă achiziționarea unui client nou.

5. Avem o înțelegere exactă a vânzării medii pe viață (LVC) a fiecărui client.

Acordati note de la 1(slab) la 5 (excelent) 



Auditul cash-ului
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6. Urmărim în mod regulat idei pentru reducerea ciclului nostru de conversie a numerarului 

(perioada de timp de la plasarea a 1 leu din capitalul de lucru în operațiuni zilnice până la 

întoarcerea încasată în numerar).

7. Avem politici si proceduri foarte eficiente de plată a furnizorilor și de încasare de la clienți.

8. Avem o înțelegere clară a modului de a gestiona eficient stocurile și creanțele pentru a 

minimiza ciclul nostru de conversie a numerarului.

9. Avem o situatie clara a costurilor fiecărui angajat. 

10. Situațiile noastre financiare sunt corecte și la zi .

Acordati note de la 1(slab) la 5 (excelent) 



www.burcash.ro

www.wealthacademy.ro

eusebiu@burcash.ro

+(4) 740 075 710

SPOR LA BANI !!!

http://www.burcash.ro/
http://www.wealthacademy.ro/
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