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Znaczna część ludzi rozpoczynając działalność gospodarczą zastanawia się czy prowadzić biznes za pomocą
metod tradycyjnych, czy może jednak za pomocą potężnego narzędzia jakim jest Internet. W tym artykule
wymienione są podstawowe wady i zalety e-biznesu. Przy zakładaniu e-biznesu nie potrzeba dużego wkładu
pieniężnego, wystarcza niezbędne minimum. W przypadku zakładania biznesu w świecie "realnym"
zazwyczaj trzeba posiadać spory zasób pieniężny na początku, m. in. na wynajem lokalu. E-biznes stwarza
warunki do funkcjonalnego komunikowania się oraz dotarcia do wielu osób. Rozważając otwieranie
e-biznesu, prawie każdemu przychodzi na myśl - czy jednak będzie na to popyt. Należy zatem wiedzieć, że
istotne jest inteligentne prowadzenie e-biznesu. Prawidłowe stosowanie możliwości jakie, które daje Globalna
sieć na pewno wesprze rozwój działalności. Czym jestÂ e-biznes? Co powinno się o nim wiedzieć? - oto
pytania, które zadają sobie mężczyżni i kobiety, którzy rozpoczynają własną przygodę z otwieraniem biznesu
we współczesnym świecie. Najkrócej można powiedzieć, że jest to prowadzenie działalności gospodarczej z
wykorzystaniem mozliwości jakie daje Glabalna sieć. Rozpoczynając prowadzenieÂ e-biznesu powinno się
wybrać grupę odbiorców do której kierowana będzie oferta. Należy uwzględnić zakres działania jednostki,
niemniej jednak również narzędzia jakie zostanąÂ zastosowane, za pomocą których dotrze się do odbiorców.
E-biznes to nie tylko rodzaj działalności polegający na sprzedaży internetowej. Jest to termin znacznie
szerszy. Zaliczyć możemy do tego również taką działalność jak: promocję produktów czy usług,
utrzymywanie relacji z klientami i kontahentami, dotarcie do nowych klientów.
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