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Cum să transformi fiecare zi  
într-o zi de team-building  
Despina Donca, co-fondatoarea EngageApp, explică cum a 
lansat aplicația care sporește implicarea angajaților. Povestea 

ei este prezentată pe platforma WEgate.  

Antreprenoriatul a fost considerat pentru mult timp un domeniu rezervat bărbaților. În timp ce femeile 
reprezintă 52% din totalul populației Europei, doar 29% dintre antreprenori sunt femei.1 România se aliniază 
tendinței generale europene, femeile reprezentând aproximativ 29% din numărul total de antreprenori.2 
Cum creativitatea și priceperea în afaceri nu depind de gen, tot mai multe femei din România și din intreaga 
Europă încearcă să dovedească asta.  

O idee genială este punctul de pornire pentru o afacere, dar să o transpui în practică presupune expertiză și 
resurse, de care, de obicei, un antreprenor nu dispune la început. Despina Donca, co-fondatoarea 
EngageApp, s-a aflat într-o astfel de situație când a vrut să lanseze noul produs. Echipa EngageApp a vrut sa 
dezvolte o aplicație pentru mobil care să sporească implicarea și spiritul de echipă într-o companie: scopul 
era să transforme fiecare zi de lucru într-o zi de team-building. Despina era convinsă că un astfel de produs 
ar fi avut succes, pentru că răspundea nevoilor pe care fiecare firmă le are.  

Despina și echipa ei aveau nevoie să facă rost de fondurile necesare și să își dezvolte calitățile de oameni de 
afaceri. Despina a descoperit platforma WEgate, e-platforma inițiată de Comisia Europeană pentru a susține 
femeile antreprenor din UE: o comunitate unde antreprenorii aflați la început de drum să ia legătura cu 
femei de afaceri cu experiență și organizații care să le susțină. Platforma este, de asemenea, o sursă de 
informare pentru antreprenori, indiferent de stadiul afacerii lor.  

“Faptul că am întâlnit alte femei antreprenor mi-a sporit încrederea în mine. Cred că sprijinul oferit prin 
intermediul unor platforme, așa cum este WEgate este extraordinar și binevenit”, declară Despina Donca.  
Povestea despre cum Despina a lansat EngageApp poate fi văzută într-un clip video lansat de WEgate, care 
este disponibil pe site-ul WEgate.  
 

Mai multe informații despre WEgate 

WEgate este e-platforma lansată de Comisia Europeană pentru a ajuta femeile să comunice și să depășească dificultățile 
întâlnite în domeniul antreprenoriatului. Începând din 2016, WEgate a fost o sursă de informații, networking, inspirație 
și vizibilitate pentru femeile antreprenor. Platforma sprijină organizații din 28 de state membre ale UE și țări participante 
la programul COSME, programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor. 

                                                 

 
1 https://wegate.eu/women-entrepreneurship-facts-and-figures 
2 https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2018/03/MIWE_2018_Final_Report.pdf 
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