ANTREPRENORIAT SOCIAL
Atelier de instruire
29-30 martie 2017

Chişinău

Să facem cunoştinţă
NUME?

Michele Rigby

DE UNDE VENIŢI?

Barton-le-Clay (în apropiere de Luton), Marea
Britanie
Pentru a-mi împărtăşi cunoştinţele în
antreprenoriatul social

DE CE AŢI VENIT AICI?
CUM V-AŢI DEPLASAT PÂNĂ AICI?
CU CE VĂ OCUPAŢI LA MOMENT?

Expert în antreprenoriat social

DENUMIREA ÎNTREPRINDERII SOCIALE?

Well Organized Biz (nu este o întreprindere socială!)

CU CE SE OCUPĂ/SE VA OCUPA
ÎNTREPRINDEREA DVS. SOCIALĂ?

Ajută întreprinderile sociale să reuşească

DE CE AVEŢI NEVOIE PENTRU A REUŞI?

Să vă înţeleg pe Dvs., dar şi provocările cu care
vă confruntaţi

Trebuie să ştiu mai
multe despre
întreprinderea
socială.

04/04/2017

Trei cele mai
importante lucruri
pe care trebuie să
le cunosc sunt…
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1

Cum să
elaborez
un buget

2

Marketing

3

Măsurarea
impactului

Pauză de cafea – 20 minute
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VIZIUNEA ŞI MISIUNEA
Care este schimbarea pe care doriţi să o faceţi şi cum o veţi face?

04/04/2017
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Viziune sau Misiune?
Viziune

Misiune

Viziunea dvs. implică o schimbare
globală importantă. Nu le poţi face pe
toate!

Misiunea este contribuţia organizaţiei
dvs. pentru realizarea Viziunii.
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Un Ghid bun pentru Viziune şi Misiune
•

Să trezească emoţii

•

Concis

•

Sună bine pronunţat cu voce tare

•

Memorabil

•

Specific

•

Realizabil

•

Surprinde
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Elaborarea unei Declaraţii bune privind
Viziunea
•

Descrie o schimbare – care ar fi cel mai bun lucru să se întâmple?

•

Concisă – maxim două propoziţii

•

Clară – poate însemna doar un singur lucru

•

Simplă – uşor de înţeles din prima

•

Ambiţioasă – schimbarea pe care doriţi să o vedeţi este semnificativă

•

Mai mare decât organizaţia dvs.

•

Specifică organizaţiei dvs. – se referă la ceea ce puteţi face
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Elaborarea unei Declaraţii bune privind
Misiunea
•

Simplă – uşor de înţeles din prima

•

Specifică organizaţiei dvs. – ce faceţi de fapt

•

Descrie scopul fundamental al organizaţiei dvs.
✓ ce face organizaţia dvs.
✓ cum funcţionează organizaţia dvs.
✓ pe cine deserveşte organizaţia dvs.
✓ de ce organizaţia dvs. face ceea ce face
✓ unde funcţionează organizaţia dvs.
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Exemple
O lume în care fiecare
primeşte ajutorul de
care are nevoie într-o
situaţie de criză.
De a mobiliza puterea
umanităţii, astfel încât
persoanele şi
comunităţile să aibă
capacitatea de a se
pregăti, rezolva şi
recupera dintr-o situaţie
de criză.
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O lume în care fiecare
persoană se bucură de
toate drepturile omului,
consfinţite prin
Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului şi
alte instrumente
internaţionale în
domeniul drepturilor
omului.
De a realiza cercetări şi
acţiuni axate pe
prevenirea şi încetarea
abuzurilor grave
împotriva acestor
drepturi.
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Viziunea noastră este o
lume în care fiecare copil
se bucură de dreptul de
supravieţuire, protecţie,
dezvoltare şi participare..
De a inspira schimbarea
modului în care lumea
tratează copiii şi de a
obţine o schimbare
imediată şi de durată în
viaţa acestora.

Impact social – măsurarea succesului
Ce veţi măsura?
Când veţi măsura?

Cum veţi măsura?
Pe cine veţi întreba?
Cui îi veţi raporta?
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8 motive pentru a măsura impactul social
1.

Pentru a cunoaşte ce funcţionează

2.

Întreprinde acţiunile corecte în modul corect

3.

Elabora planuri mai bune

4.

Fi mai eficient

5.

Atrage finanţatori şi investitori

6.

Vă demonstra valoarea şi reputaţia

7.

Participa la licitaţii în sectorul public

8.

Crea materiale de marketing minunate
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Planificarea măsurării impactului social
Măsura
Impact
1

Ce voi măsura

Cum voi măsura

Pe cine voi
întreba

Cât de des voi Cui îi voi comunica
măsura
rezultatele

Calitatea
serviciului

Adresând
întrebări de
reacţie specifice

Utilizatorii de
serviciu

În fiecare
lună

Consiliul şi clientul
plătitor (autoritatea
locală). Utilizatorii de
servicii, personalul.

Numărul de
utilizatori

După numărul de Oricine care
persoane care au apelează la
semnat în
serviciu
registrul
vizitatorilor

În fiecare zi

Consiliul şi
autoritatea locală,
Utilizatorii de servicii,
personalul.

2
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MODELUL CADRULUI DE
AFACERI
Introducere

Modelul cadrului de afaceri
sau Business Canvas Model

HH
T
04/04/2017
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Parteneri
cheie

Activităţi
cheie

Propunerea
de valoare

Relaţia cu
clientul

Resurse
cheie

Structura de
costuri

04/04/2017

Canale

Surse de venit

© WellOrganisedBiz

Segmente de
clienţi

Parteneri
cheie

Activităţi
cheie

Propuneread
e valoare

Relaţia cu
clientul

Resurse
cheie

Structura de
costuri

04/04/2017

Canale

Surse de venit
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Segmente de
clienţi

Domeniile Cadrului de afacere
Propunerea de
valoare

Cum ajutaţi

Clienţi

Pe cine ajutaţi

Activităţi cheie

Ce faceţi

Resurse cheie

Cine sunteţi şi ce
sunteţi

Cine vă ajută

Canale

Cum vă cunosc şi
cum asiguraţi
serviciul

Cum interacţionaţi

Costuri

Banii pe care-i
cheltuiţi

Venit

Banii pe care-i
câştigaţi

Parteneri cheie
Relaţia cu clienţii

04/04/2017
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Clienţi

Piaţa de masă – nu există o distincţie dintre diferite
segmente de clienţi.
Piaţa de nişă – segmente de clienţi specifice,
specializate.

Clienţii sunt inima oricărui model
de afaceri.

Segmentată – distinge dintre segmentele de piaţă cu
necesităţi şi probleme puţin diferite.

Aceştia pot fi grupaţi în segmente
după necesităţi, comportamente
sau atribute comune.

Diversificată – două segmente de clienţi independente
cu necesităţi şi probleme foarte diferite.

O afacere poate avea un singur
segment, sau un segment mai
mare sau mai mic de clienţi.

Beneficiari – persoanele sau grupurile care primesc
beneficiul propunerii de valoare, dar nu plătesc pentru
serviciu. Se întâlneşte de obicei în modelele de
întreprindere socială.

Pieţele cu mai multe faţete (multi-sided markets) –
două sau mai multe segmente de clienţi independente.

Organizaţia poate decide care
segment să deservească.

.
04/04/2017

© WellOrganisedBiz

Propunerea de
valoare
Propunerea de valoare descrie
pachetul de produse şi servicii care
creează valoare pentru un Segment
de clienţi specific.
Propunerea de valoare este
motivul pentru care clienţii preferă
o companie sau alta.

Vine să soluţioneze o problemă sau
să satisfacă o necesitate a
clientului.
04/04/2017

Inovaţie – Ar putea fi o inovaţie tehnologică, de ex.,
telefoane mobile, sau culturală, de ex., investiţie etică.

Performanţă – îmbunătăţirea a ceea ce deja există.
Calculatoare şi telefoane inteligente.
Realizarea unei sarcini – clientul este ajutat să-şi realizeze
sarcina, de ex., acordarea serviciilor de suport.
Design – produsele electronice de consum şi de stil pun
accent pe design.
Brand/Statut – ce reprezintă şi ce vă reflectă “tribul” dvs. –
Rolex, Ferrari, credibilitatea străzii
Reducerea costului – sau flexibilitate, de ex., Microsoft.

Reducerea riscului – garanţia că problemele post-vânzare
vor fi soluţionate
Accesibilitate – produsele şi serviciile sunt disponibile unui
nou grup de clienţi
Avantaj/Utilizabilitate – lucrurile sunt mai uşor de utilizat–
Netflix, iTunes, Amazon
© WellOrganisedBiz

Canale

Informare – clientul aude despre produsele şi serviciile
companiei dvs.
Evaluare – clientul este capabil să evalueze Propunerea
de valoare a companiei şi să ia decizia de a cumpăra

Canalele sunt punctele de
comunicare cu clientul, care joacă
un rol important în experienţa
clientului.
Comunicarea cu clienţii poate fi
realizată prin intermediul canalelor
proprii ale companiei, ale
Partenerului, sau prin ambele.

Achiziţia – clientul poate achiziţiona anumite bunuri sau
servicii
Livrarea – Propunerea de valoare îi este livrată clientului

Post-vânzare – clientul are acces la suport şi informaţii
după ce vânzarea a avut loc iar produsul/serviciul i-a fost
livrat

Canalele partenerului sunt
indirecte, Canalele proprii ale
companiei pot fi directe sau
indirecte.
04/04/2017
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Relaţia cu
clientul
Relaţia cu clientul este relaţia
stabilită de companie cu segmente
specifice de clienţi
Relaţiile variază de la personale la
automate. Acestea pot fi
determinate de principalele
motivaţii:

Atragerea clienţilor
Păstrarea clienţilor

Asistenţă personală – bazată pe interacţiunea umană pe
parcursul procesului de vânzări sau după finalizarea
achiziţiei.

Asistenţă personală dedicată - un reprezentant al
serviciului clientelă este dedicat unui client individual sau
unui client principal.
Autoservire – fără relaţii directe cu clienţii.
Servicii automatizate – autoservire cu procese
automatizate, care recunosc clienţii individuali şi
preferinţele acestora
Comunităţi online – utilizatorii soluţionează problemele
unul altuia, fac schimb de cunoştinţe, pentru a ajuta
companiile să înţeleagă clienţii.
Co-creare - co-crearea valorii cu clienţii, care analizează,
ajută la proiectare, sau creează produsul.

Stimularea vânzărilor (upselling)

.
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Venituri
Veniturile reprezintă elementul
vital al unei afaceri.
Pentru ce, cum şi cât de frecvent
urmează să achite clientul în
realitate?
Diferite fluxuri de venituri pot avea
diferite mecanisme de stabilire a
preţului, cum ar fi preţ fix,
negociere, licitaţie, market
dependent, volume dependent,
sau gestionarea câştigurilor
04/04/2017

Vânzarea activelor – vânzarea drepturilor de proprietate
asupra unui produs specific, cum ar fi un automobil sau
un flacon de şampon.

Tarif de utilizare – este generat de utilizarea unui serviciu,
de ex., minute de convorbire telefonică sau cameră de
hotel.
Abonament – generat de comercializarea accesului
continuu la un serviciu, de ex., muzică sau film.

Creditare, leasing, închiriere – drepturi temporare
excluzive de utilizare a unui activ, de ex,m club auto
Licenţiere – clientul are dreptul de a utiliza proprietatea
intelectuală protejată contra unei taxe, de ex., media sau
patentele
Taxe de brokeraj – generate de serviciile de intermediere
în numele a două sau mai multe părţi, de ex., companii de
carduri de credite sau agenţi imobiliari.
Publicitate – tarife generate de publicitatea unui produs,
serviciu sau brand.
© WellOrganisedBiz

Resurse cheie
Acestea sunt resursele care-i
permit companiei să creeze oferta
şi să propună oferta de valoare.
Diverse afaceri au nevoie de
diverse resurse.
Resursele cheie pot fi fizice,
intelectuale sau umane. Acestea
pot fi deţinute sau închiriate de
companie, sau asigurate de
partenerii cheie.
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Fizice – unităţile de producere, clădirile, automobilele,
utilajele, sistemele, punctele de desfacere şi reţelele de
distribuţie.

Intelectuale – brandurile, cunoştinţele, patentele,
drepturile de autor, parteneriatele şi bazele de date cu
clienţi.
Umane – acestea sunt în special esenţiale pentru
industriile bazate pe cunoaştere şi creative, dar şi
industriile care au nevoie de contact direct cu clientul
pentru a-i livra oferta de valoare.
Financiare – numerarul, liniile de credit, investiţii sau
granturi, care sunt necesare pentru a asigura crearea şi
livrarea ofertei de valoare.

© WellOrganisedBiz

Activităţi
cheie

Producere – proiectarea, producerea şi livrarea
produsului în cantitate sau calitate. Include
managementul lanţului de aprovizionare

Sunt acţiunile importante pe care o
afacere trebuie să le întreprindă
pentru a funcţiona cu succes.

Soluţionarea problemei – propunerea soluţiilor pentru
problemele individuale ale clientului. Companiile de
consultanţă, spitalele şi organizaţiile prestatoare de
servicii

În rezultatul activităţilor este creată
şi oferită propunerea de valoare,
este asigurat accesul la pieţe, sunt
păstrate Relaţiile cu clienţii şi sunt
obţinute venituri.

Platformă/Reţea – reţele, intermediere şi stabilirea
relaţiilor, dezvoltarea de soft. LinkedIn, Microsoft.
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Altele mai pot include:

Cercetare şi dezvoltare,
Marketing,
Vânzări
Servicii pentru clienţi
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Parteneri cheie

Patru tipuri de parteneriat
Alianţe strategice între întreprinderi neconcurente

Companiile dezvolta parteneriate
din mai multe motive, acestea
devenind din ce în ce mai
importante pentru multe modele
de afaceri.
În cazul întreprinderilor sociale,
parteneriatele pot foarte probabil
deveni parte a modelului de
afaceri, oferind finanţare, servicii
se îngrijire, susţinere suplimentară
sau intervenţie pentru beneficiari.
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“Co-opetition” (cooperare+concurenţă): partneriate dintre
concurenţi
Întreprinderi comune/Asociaţii în participaţiune pentru
dezvoltarea de noi afaceri
Relaţii cumpărător-furnizor pentru a garanta siguranţa
aprovizionării
Trei motivaţii pentru Parteneriate
Optimizare şi economie de scară – deseori în cazul unei relaţii
cumpărător-furnizor, reduce costurile şi poate implica
externalizarea sau partajarea infrastructurii
Reducerea riscului sau nesiguranţei – pentru a dezvolta piaţa
sau tehnologia – parteneri colaborează la etapa de dezvoltare,
însă îşi vând propriile produse.
Achiziţionarea de resurse şi activităţi –
extinderea capacităţii prin a se baza pe alţii în cazul furnizării
resurselor sau întreprinderea activităţilor
© WellOrganisedBiz

Structura de
costuri
Crearea şi livrarea valorii,
menţinerea relaţiilor cu clientul şi
generarea de venituri implică
costuri.
Acestea ar trebui să fie relativ uşor
de calculat după ce resursele cheie,
activităţile cheie şi partenerii cheie
sunt stabiliţi.
Unele afaceri sunt mai determinate
de costuri decât altele.
Întreprinderile sociale sunt deseori
determinate de costuri.
04/04/2017

Două clase de structuri de costurie
Determinate de costuri – costurile trebuie minimizate acolo
unde este posibil, şi să se apeleze la externalizare şi
automatizare la maxim.
Determinate de valoare – sunt mai puţin îngrijorate de
implicaţiile asupra costului, şi sunt mai mult axate pe servicii
personalizate şi pe valoarea creată
Tipuri de costuri
Costuri fixe – costuri care rămân aceleaşi indiferent de
volumul de bunuri sau servicii produse.
Costuri variabile – costuri care variază în funcţie de volumul
de bunuri şi servicii produse.
Economii de scară – costuri care scad pe măsură ce afacerea
se extinde, de ex., costuri de gestionare sau rate de achiziţie
mai mici pentru volume mari
Economii de gamă – costuri care pot fi partajate pe măsură
ce sunt dezvoltate produse noi, de ex. departamentele de
marketing sau financiar.
© WellOrganisedBiz
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Crearea unei afaceri - Exerciţiu
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SĂ ÎNŢELEGEM CLIENTUL
Să ne punem în alte roluri
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Parteneri
cheie

Activităţi
cheie

Propunerea
de valoare

Relaţia cu
clienţii

Resurse
cheie

Structura de
costuri

04/04/2017

Canale

Surse de venit
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Segmente de
clienţi

Copyright Strategyzer AG The makers of Business Model Generation and Strategyzer

Profilul clientului
Profilul clientului vă oferă mai multe detalii
despre segmentele dvs. de clienţi. Întocmiţi
câte un profil pentru fiecare segment.
Profilul divizează clientul după sarcini,
probleme şi beneficii.
Sarcini – ce încearcă clientul să realizeze în
viaţa sa profesională şi personală, în lumea
sa.
Probleme – rezultate proaste, riscuri şi
obstacole în legătură cu sarcinile clientului.
Beneficii – rezultatele dorite de client, sau
beneficiile concrete pe care le doresc
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Copyright Strategyzer AG The makers of Business Model Generation and Strategyzer

Harta de valori
Harta de valori vă oferă mai multe detalii
despre propunerea dvs. de valoare. Aveţi
nevoie de câte o hartă per segment de
clienţi.
Produse şi servicii – o listă a tuturor
produselor şi serviciilor din Propunerea de
valoare.
Soluţii – cum produsele şi serviciile dvs.
elimină durerile şi problemele clientului.
Creatori de beneficii – cum produsele şi
serviciile dvs. creează beneficii pentru
client.
04/04/2017
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FIT

Sarcinile clientului
Sunt lucrurile pe care clientul încearcă să le realizeze la lucru sau în viaţă.
Sarcini funcţionale Sarcini de realizat

tunde peluza, mănâncă
sănătos, scrie un raport,
ajută clienţii

Sarcini sociale –
Probleme de
soluţionat

Necesităţi de
satisfăcut
04/04/2017

arată bine, câştigă statut,
a fi văzut ca în tendinţă
sau competent.

Sarcini personale şi
emoţionale – a te simţi
bine, a te simţi în
siguranţă, a te simţi fericit
© WellOrganisedBiz

Cumpărător de valoare
Să decidă ce să cumpere,
să stea la casă, să ia marfa

Co-creator de valoare
Postarea comentariilor
sau răspunsurilor,
implicare în proiectare

Transfer de valoare –
evacuarea produsului,
transferul, revânzarea,
anularea

Problemele clientului
Este ceea ce îl supără pe client atunci când acesta încearcă să îndeplinească o sarcină.
Probleme funcţionale –
Rezultate nedorite

ceva nu funcţionează
(suficient de bine), are
efecte secundare negative

Obstacole
Lipsa de timp sau bani, sau
susţinere pentru a face
ceva bine,

Probleme sociale –
Probleme

Caracteristici
nedorite
04/04/2017

Nu arăt bine făcând acest
lucru, par de modă veche
sau incompetent

Probleme personale şi
emoţionale – făcând
acest lucru mă face să mă
simt prost sau plictisit
© WellOrganisedBiz

Riscuri - personal
Dacă fac asta, s-ar putea
să-mi pierd credibilitatea

Riscuri – organizaţionale
O încălcare a securităţii ar
fi dezastruoasă

Beneficiile clientului
Sunt beneficiile şi rezultatele pe care clientul dvs. şi le doreşte.
Utilitate funcţională

Beneficii sociale

Emoţii pozitive

Economii de cost

04/04/2017

Beneficii necesare

Beneficii aşteptate

Aşteptările cele mai de
bază – soluţia
funcţionează.

Aşteptări relativ de bază,
chiar şi dacă merge şi fără
ele

Beneficiile dorite
cele pe care clientului i-ar
plăcea să le aibă, dacă îl
întrebaţi
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Beneficii neaşteptate
Clientul încă nu-şi poate
imagina că le poate avea

Clientul se concentrează pe problemă…
Dacă aş fi întrebat
oamenii ce-şi doresc,
mi-ar fi spus un cal
mai rapid
© WellOrganisedBiz
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…deci, vinde soluţia, nu unealta
Clientul îşi doreşte o
gaură…

04/04/2017

…nu un burghiu
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Profilurile clientului în întreprinderea socială
Întreprinderile socială pot deseori descoperi că au tipuri specifice de profiluri de clienţi
de care trebuie să ţină cont. This is typical of B2B businesses too.
•Clientul influent – persoanele, opinia cărora contează, deseori informal

•Clientul care recomandă – pentru cei care caută soluţii, ei pot avea alte idei
•Cumpărătorul economic – controlează bugetul, poate fi extern
•Factorii de decizie – responsabil în ultima instanţă pentru achiziţie
•Utilizatori finali – beneficiari finali, pot să nu plătească
•Sabotorii – persoanele care pot împiedica sau periclita
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procesul

Segmentele de clienţi - Exerciţiu
•

Gândiţi-vă la 4 segmente de clienţi

•

Numiţi-le pe fiecare aparte

•

Descrieţi-le pe scurt
•
•
•

Vârstă
Gen
Ocupaţie

•

Ce sarcini doresc să realizeze cu produsul dvs.?

•

Enumeraţi problemele cu care se confruntă în legătură cu produsul dvs.

•

Enumeraţi beneficiile pe care produsul dvs. le-ar putea oferi.
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Produse şi servicii
Sunt toate produsele şi serviciile pe care le oferiţi.
Fizice/Materiale
Orice bunuri, cum ar fi
produsele fabricate

Digitale
Descărcare de muzică,
sau recomandări
online

04/04/2017

Nemateriale
Drepturi de autor,
servicii, servicii postvânzare
Financiare
Fonduri de investiţii,
asigurare, achiziţii
financiare
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Clasificaţi toate
produsele şi serviciile în
funcţie de importanţa
lor pentru clientul dvs.
Sunt ele esenţiale sau
neînsemnate pentru
clientul dvs.?

Soluţii
Cum produsele şi serviciile dvs. atenuează problemele clientului dvs.?
Fiţi distinct/specific
Asociaţi soluţiile
propuse cu probleme
specifice

Fiţi clar
Modul exact în care
soluţia vine să înlăture
o problemă anume
Fiţi realist

Fiţi concentrat
Eliminaţi cele mai
extreme probleme.
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Nu puteţi elimina
toate probleme,e
concentraţi-vă bine pe
câteva
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Creatorii de beneficii
Cum produsele şi serviciile dvs. creează beneficii pentru clientul dvs.?
Beneficii solicitate

Beneficii aşteptate

Cele mai de bază aşteptări
– soluţia funcţionează.

Aşteptări relativ de bază,
chiar dacă funcţionează şi
fără ele

Beneficii dorite

Beneficii neaşteptate

Cele pe care clientul şi lear dori, dacă-l întrebaţi de
ele

Clientul încă nu-şi poate
imagina că poate avea şi
astfel de beneficii
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Exerciţiu – Harta de valori
•

Enumeraţi produsele şi serviciile dvs.

•

Menţionaţi soluţiile

•

Menţionaţi generatorii de beneficii

•

Clasificaţi-i după ordinea de importanţă

•

Alegeţi problemele clientului şi beneficiile pe care le puteţi aborda

•

Bifaţi poziţiile care se “potrivesc”
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3 Tipuri de potrivire
Potrivirea Problemă-Soluţie
1.Aveţi dovezi că clientului îi pasă de anumite sarcini, probleme,
beneficii
2.Aţi elaborat o propunere de valoare, care se adresează anume acelor
sarcini, probleme şi beneficii
Potrivirea Produs-Piaţă
1.Aveţi dovezi că produsele şi serviciile dvs., soluţiile pentru probleme şi
generatorii de beneficii într-adevăr creează valoare pentru client şi
ocupă loc pe piaţă

Potrivirea Model de afaceri
1.Aveţi dovezi că propunerea dvs. de valoare poate fi încadrată
într-un model profitabil şi scalabil
04/04/2017
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PROTOTIPARE ŞI TESTARE
Obţinerea pantofilor care se potrivesc
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Prototipare: explorarea posibilităţilor
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10 principii de prototipare

Să fie vizual

Spirit proaspăt

Nu te îndrăgosti

Stare lichidă

De calitate
inferioară

Expune-l criticii

Eşuezi din prima învaţă

Foloseşte
creativitatea

Modele Shrek

Urmăreşte
procesul de
învăţare
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Tehnici de prototipare
• Schiţe pe şerveţele
• Ad libitum

• Structuri (canva) pentru Propunerea de Valoare
• Reprezentarea Propunerii
• Produs

04/04/2017

de valoare

minim viabil
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Schiţe pe
şerveţele
•

Fă-ţi ideile mai palpabile şi uşor de
distribuit

•

Supune brainstorming-ului orice
imagine pentru a genera posibile
direcţii

•

Foloseşte întrebările de declanşare

•

Evită detaliile şi discuţiile despre
procesul de implementare

•

Poţi renunţa la idei fără regrete
04/04/2017
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PrototipurileA
dlib
•

Dai repede formă posibilelor
direcţii pentru propunerea de
valoare

Our _____ help(s) _____who
Products & services

Customer segment

want to ____________ by
Jobs to be done

•
•
•

Oferi prototipuri de alternativă în
formă de fraze de tipul pitchable.
Identifică cum anume vei crea
valoare.

_________ and ________.
Reducing/avoiding pain

Unlike__________

Competing value proposition

Uşor de formulat
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Increasing/enabling gain
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Structurile propunerii de valoare
•

Schiţează prototipuri de
alternativă rapide

•

Nu perfecţiona ideile
finale

•

Foloseşte structurile
propunerii de valoare
pe post de instrument
exploratoriu
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Obţinerea informaţiilor de la clienţi – şase
moduri

Detectivul de date
Adaugă la
cunoştinţele deja
existente date
despre clienţi şi din
rapoarte externe

Jurnalistul
Discută cu
(potenţialii) clienţi
într-un mod lejer,
pentru a obţine
informaţii de la ei

Antropologul
Observă
potenţialii) clienţii
în lumea lor reală.
Studiază-le
sarcinile,
problemele şi
beneficiile

Imitatorul
Fii propriul tău
client şi foloseşte
propriile produse şi
servicii. Foloseşteţi experienţa

Co-creatorul
Integrează clienţii
în procesul de
creare a valorii şi
învaţă de la ei.
Explorează idei idei

Savantul
Implică clienţii într-un
experiment

Evaluează-ţi propunerea de valoare
Este încadrată într-un model mare de
afacere?

Se aliniază la modul în care clienţii
măsoară succesul?

Este axată pe cele mai importante
sarcini, cele mai extreme probleme şi
cele mai bune beneficii?

Se concentrează pe sarcinile,
problemele şi beneficiile a mai mulţi,
sau mai puţini, care doresc să plătească
mult?

Se axează pe sarcini nesatisfăcute,
probleme nesoluţionate sau beneficii
nerealizate?

Face diferenţa de concurenţă într-un
mod semnificativ?

Se concentrează pe câteva soluţii şi
beneficii?

Depăşeşte concurenţa pe cel puţin o
dimensiune?

Abordează sarcinile funcţionale,
emoţionale şi sociale împreună?

Este greu de copiat
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MEDIUL DE AFACERI
Forțele exterioare care vă influențează afacerea
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Mediul de afaceri
Tendințe principale

Forțele din sector

Forțele de piață

Forțele macro-economice
04/04/2017
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Tendințe
principale

Tehnologice

Tendințele tehnologice care car
putea pune în pericol sau
stimula modelul dvs. de afaceri

Regulatorii

Regulamente sau legi care
ajută sau împiedică modelul
dvs. de afaceri

Sociale și
culturale

Socioeconomice
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Tendințe sociale importante
care pot influența modelul
dvs. de afaceri

Tendințe socio-economice
majore relevante pentru
modelul dvs. de afaceri
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•

Care sunt principalele tendințe ale tehnologiei în
interiorul și în exteriorul pieței dvs.

•

Ce tehnologii reprezintă oportunități
importante sau pericole ce vă pot împiedica?

•

Ce reguli influențează modelul dvs. de afaceri?

•

Ce noi acte legislative pot apărea?

•

Reglementările sau impozitele determină cererea din
partea clienților?

•

Există schimbări semnificative în ceea ce privește
valorile sociale sau culturale?

•

Ce tendințe afectează comportamentul clienților sau a
cumpărătorilor?

•

Care sunt tendințele demografice?

•

Care este modelul de distribuție a veniturilor și averii?

•

Urban sau rural?

•
•

Concurenții
(existenți)

Noii actori de
piață
(emergenți)

Forțele din
sector

Produse și
servicii de
substituție

Actori cheie și
parteneri
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Concurenții actuali și punctele
forte ale acestora
Noii actori de piață – ei
concurează cu un model
similar sau diferit?.

Actorii de pe alte piețe, din
alte sectoare care oferă
produse/servicii similare

Actorii actuali și potențiali care
influențează, susțin sau
sabotează afacerea dvs.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ce înseamnă concurența pentru afacerea dvs.?
Cine sunt actorii dominanți? Care sunt avantajele și
dezavantajele lor competitive?
Care sunt principalele lor oferte și clienți?
Care este structura costului pe care o aplică ei?
Cât de multă influență au ei?
Cine sunt noii actori pe piața dvs.?
Care sunt avantajele sau dezavantajele lor
competitive?
Ce bariere trebuie să depășească ei?
Care sunt principalele lor oferte și clienți?
Cât de multă influență au ei?
Ce produse/servicii ar putea să le substituie pe ale dvs.?
Care este costul acestora?
Cât de ușor este pentru clienți să le utilizeze?
Ce model de business au acestea?
Ce actori cheie sau parteneri ar putea să influențeze
modelul dvs. de afaceri?
Cât de influenți sunt acționarii? Lucrătorii?
Guvernul? Lobiștii?

•

Problemele de Principalele probleme care
determină și transformă piața
piață

•

Care sunt problemele care determină situația în ceea
ce privește clienții?
Ce schimbări au loc?

•
•
•
•

Unde sunt cele mai importante segmente de clienți?
Unde este cel mai mare potențial de creștere?
Ce segmente sunt în descreștere?
Există segmente apropiate care pot fi explorate?

•
•

De ce au nevoie clienții?
Care sunt cele mai mari necesități nesatisfăcute ale
clienților
Ce doresc clienții cu adevărat să realizeze?
Unde cererea este în creștere? În scădere?

dvs.

Segmentele de
piață

Forțele
de piață

Necesitățile și
cererea

Costurile de
transfer
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Segmente de piață,
atractivitate, identificarea
segmentelor noi

Identificarea necesităților
pieței și cât de bine acestea
sunt satisfăcute

•
•
•

Cât de ușor este ca clienții să
treacă către sau de la oferta
dvs.
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•
•

Ce costuri împiedică clienții să treacă la
produsele/serviciile dvs.?
Cât de simplu este pentru clienți să găsească o ofertă
similară?
Care sunt costurile pentru client dacă acesta dorește să
treacă la un alt concurent?

Condițiile
generale de piață

Finanțare și
investiții

Forțe macroeconomice

Materiale și alte
resurse

Infrastructura
economică

Condițiile generale actuale din
perspectivă macro-economică

•
•
•

Finanțare și investiții pentru
sectorul dvs. – oportunități și
necesități

•
•
•
•

Prețuri și tendințele de preț
pentru resursele de care aveți
nevoie.
Infrastructura economică a
pieței pe care vă aflați

•
•

•
•
•
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Economia se află în fază de boom sau creștere?
Descrieți sentimentul general al pieței. Care este rata de
creștere a PIB-ului?
Care este rata șomajului?
Cât de ușor este să obțineți finanțare pe piața dvs.?
Sunt disponibile instrumente cum sunt capital inițial,
capital de risc, finanțare de stat, capital de piață sau
credite?
Cât de scump este să procuri fonduri?
Care este piața și costurile resurselor de care aveți
nevoie (ex. materiale și forță de muncă)
Este ușor de atras resursele (ex. atragerea talentelor)?
Este costisitor sau ieftin?
Prețurile sunt în creștere sau în descreștere?

Cât de bună este infrastructura și serviciile?
Transportul și accesul la furnizori și clienți satisface
necesitățile dvs.?
Cum vă afectează impozitele individuale ș impozitele pe
profit?

TESTAȚI-VĂ AFACEREA
Corespunderea produsului pentru piață
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Produs minim viabil (PMV)
•

Testați interesul față de produs înainte de a-l dezvolta integral

•

Construiți o reprezentare sau un prototip pentru a testa validitatea

•

Faceți-o cât mai repede, ieftin și eficient posibil

•

Studiați care este interesul din partea potențialilor clienți și parteneri

•

Un PMV poate fi real, o reprezentare sau funcțional
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PMV de reprezentare – simplu

Broșură – faceți o machetă de broșură despre propunerea
dvs. de valoare imaginată
Scenariu – ilustrarea scenariului pentru clienți, care prezintă
propunerea dvs. de valoare
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Fișă de date – elaborați specificațiile pentru propunerea
dvs. de valoare imaginată

PMV de reprezentare – avansat

Cutie de produs – ambalaj prototip al propunerii de valoare
imaginate
Video – video care prezintă sau explică cum funcționează
acesta
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Pagină țintă – un site care prezintă propunerea de valoare
imaginată

PMV funcțional

Vrăjitorul din Oz – creați o fațadă care arată ca o propunere de
valoare funcțională și realizați manual sarcinile procesului
automat
Vânzări simulate – acestea pot fi făcute online sau într-o
structură fizică. Utilizați un buton de tip CUMPĂRĂ ACUM, un
catalog sau o locație fizică/magazin
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Prototip de învățare – prototip funcțional cu cele mai de bază
funcții, creat în scopuri de învățare

Gândiți-vă afacera
Model de
afaceri
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MĂSURAREA IMPACTULUI
SOCIAL
Dovediți și îmbunătățiți
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Ce măsurăm?
Resurse
Activități

Resursele
financiare,
Sarcini sau
umane,
material pe care activități
realizate, în
le utilizați
urma cărora
resursele
produc
rezultate sau
efecte
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Rezultate
Rezultate
directe și
imediate,
produse sau
servicii ce
rezultă dintr-o
activitate

Efecte
Impact

Efectele pe
termen scurt și
mediu, atinse Schimbările ample
sau așteptate pe termen lung
(pozitive și
negative) produse
de o activitate,
direct sau indirect,
intenționat sau
neintenționat
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Teoria schimbării – Dacă … atunci
Dacă încurajăm copiii noștri să consume mâncare sănătoasă,
atunci ei vor crește adulți sănătoși

Noi vom
găti supă
sănătoasă
din pește

•
•
•
•
•

Copiilor le
va plăcea

Copiii vor
dori să o
mănânce în
fiecare
săptămână

Copiii vor
învăță să
facă alegeri
sănătoase
în ceea ce
privește
mâncarea

Copiii vor
refuza
mâncarea
nesănătoas
ă

Copiii vor
crește și vor
continua
aceste
alegeri

Alți factori ce influențează:
Unui copil nu-i place peștele
Un copil devine vegetarian pentru că prietenul său cel mai bun este vegetarian
Unui copil îi place să facă sport
Unui copil îi place un anumit bucătar de la TV și învață să gătească ca el
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Copiii vor
deveni
adulți
sănătoși

Supă de pește
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Măsurăm impactul social al supei de pește
Resurse
Părinții fac
rost de pește,
legume,
arpacaș,
condimente,
cratiță, sursă
de încălzire
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Activități
Rezultate

Mama și tata
Efecte
pregătesc
Copiii gustă
toate
cea mai
ingredientele
Copiii
nutritivă supă
și gătesc supa
consideră că
de pește din
supa este
lume
delicioasă și
doresc supă
de pește în
fiecare zi
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Impact
Copiii cresc
adulți
sănătoși

Măsurăm impactul social al supei de pește
Resurse
Părinții fac
rost de pește,
legume,
arpacaș,
condimente,
cratiță, sursă
de încălzire
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Controlul
părinților

Activități
Mama și tata
pregătesc
toate
ingredientele
și gătesc supa

Rezultate
Copiii gustă
cea mai
nutritivă supă
de pește din
lume

Efecte
Copiii
consideră că
supa este
delicioasă și
doresc supă
de pește în
fiecare zi
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Impact
Copiii cresc
adulți sănătoși

Influența
părinților
Părinții
contribuie –
un pic

Măsurați impactul social al afacerii dvs.
Indicați Teoria sau teoriile schimbării pe care o aveți.
Descrieți etapele din Teoria dvs. a schimbării.
Identificați realizările, efectele și impactul pe care le puteți măsura

Întrebați factorii de interes ce cred/observă/apreciază în activitatea dvs.?
Gândiți-vă la modalitățile în care ați putea obține datele pentru a măsura
Analizați ce ar putea influența efectele sau ar putea avea un impact negativ?
Analizați ce ar putea influența pozitiv efectele
Măsurați doar ceea ce ați adăugat și ce este util
Nu fiți prea meticulous – e mai bine să reușești să faci măcar ceva decât să încerci să faci totul!
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FINANȚE
Planificarea bugetului și calcularea costurilor
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Prognoza bugetului
Anul I
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

Venituri
Vânzări
Finanțare din granturi
Finanțare din credite
Fonduri atrase
Dobânzi
Din rezerve

0
0
0
0
0
0

Altele
TOTAL VENITURI (a)

0
0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

Prognoza bugetului
Anul I
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Total

PLĂȚI
(Cheltuieli)
Achiziții (ex. stoc)
Alte achiziții
Birotică
Salarii
Contribuții la fondul de
pensii
Contribuții la fondul de
asigurări sociale
Călătorii și diurne
Instruirea personalului
Chirie
Cheltuieli poștale
Suport IT
Website
Cheltuieli telefonice
Alte costuri de proprietate
(dobânzi)
Asigurări
Dereticare, etc.
Cheltuieli de contabilitate
Cheltuieli bancare/dobânzi
Către rezerve
Arenda spațiului de
instruire și catering-ul
Altele
TOTAL PLĂȚI (b)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
0
0

Evaluarea structurii modelului de afaceri
1. Costuri de transfer

0

1

2

3

4

5

6

Nimic nu îi oprește pe clienții mei să plece de la mine

2. Venituri regulate

0

1

2

3

4

0

1

2

3

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

6

7

4

4

6

7

5

6

7

0

1

2

3

5

6

0

1

2

3

Nu avem mijloace pentru a stopa concurența
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9

10

4

4

8

9

10

8

9

10

7

8

9

10

Toată valoarea este creată de alții
5

6

Extinderea afacerii necesită foarte multe resurse și eforturi

7. Protecție împotriva
concurenței

8

Costurile mele sunt cu 30% mai mici decât ale
concurenților

Eu suport costurile pentru valoarea integrală pe care o ofer prin
afacerea mea

6. Scalabilitate

10

100% din venituri le câștig înainte de a suporta cheltuieli

Costurile mele sunt cu 30% mai mari decât ale concurenților

5. Alții care fac munca

9

100% din vânzările mele se repetă regulat

100% din cheltuieli le suport înainte de a avea venituri

4. Structura costurilor de
transfer

8

Clienții sunt legați de mine pentru mulți ani

100% din vânzările mele sunt în baza tranzacțiilor

3. Câștiguri vs. Cheltuieli

7

7

8

9

10

Nu există limite pentru extinderea afacerii mele
5

6

7

8

9

10

Afacerea mea are mijloace vaste de protecție împotriva
concurenței

LUCRUL ASUPRA
PLANULUI
Puneți totul în aplicare
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Pauza de prânz – 45 minute
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Sfârșitul primei zile…

…ne vedem mâine
la ora 10:00!
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Sfârșitul zilei a doua …

Vă mulțumesc și vă urez o călătorie frumoasă !
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Materiale suplimentare și referințe
Materialele din această prezentare sunt utilizate cu permisiunea www.strategyzer.com
Istoria cu dezvoltarea supei de pește - Ricardo Wilson-Grau
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Michele Rigby
michele@wellorganised.biz
https://www.facebook.com/michele.rigby.9
https://www.linkedin.com/in/michelerigby
www.wellorganised.biz
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