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КПНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА РАЗВИВАОЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ ВЕШТИНИ И ИНПВАТИВНП
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КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМАЧКИ
ВЕШТИНИ И ИНОВАТИВНО РАЗМИСЛУВАЊЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Развиениот концепт на претприемачко образование во основното и средното
образование е дел од проектот „Развој на способности и поддршка на иновациите“,
финансиран од Канцеларијата на Светска Банка во Скопје, чија главна цел беше развој
на сеопфатната методологија за реформирање на предметите поврзани со
претприемништво и иновации во македонскиот образовен систем и обезбедување на
високо структурирана, прогресивна и континуирано-поврзана наставна програма, со
фокус на искуствено учење и практично применување на стекнатото знаење.
Потребата од сеопфатна реформа/модернизирање на постоечката наставна
програма и соодветните модули за иновации и претприемништво се појавува
произлегувајќи од фактот дека во услови на економска и политичка глобализација,
високо конкурентната бизнис средина носи брзи промени во откривање на можности,
вработување и начинот на работење во националната економија. Поради тоа,
потребните вештини кои на младите им се потребни да ги добие во процесот на
образованието се сè пошироки и се движат сè подалеку од „класичните“ предмети.
Методологијата што беше развиена е сеопфатна и со висок квалитет, адаптирана
на потребите на македонското општество и образовен систем. Покрај тоа,
методологијата предвидува интегрирање на претприемачкото образование во другите
општествени сфери: бизнисот и локалната заедница. Посебно внимание е посветено на
еволуираната улога на професорите/наставниците, и тоа не само познати како даватели
на знаење, туку и како поддржувачи на практични активности каде што учениците би
можеле да го искористат и прикажат добиеното знаење и би научиле многу повеќе
преку практично креирање на нешто и соодветен личен ангажман. Со примена на оваа
методологија, наставната програма за предметите „Иновации“, „Иновации и
претприемништво“ и „Бизнис и претприемништво“ е реформирана, со што се
обезбедува примена на сите принципи на претприемачкото образование, како и
континуитет и развој на вештините движејќи се од пониските кон повисоките
одделенија.
Изразуваме искрена благодарност до канцеларијата на Светска Банка во Скопје
и проектот: „The Skills Development and Innovation Support Project“ во чии рамки беше
ангажиран тимот предводен од професорот Енди Пеналуна од Универзитетот од Велс
„Тринити сент Дејвид“ кој заедно со групата на меѓународни и домашни експерти ја
подготви горенаведената методологија со која се имплементира претприемачкото
образование во основното и средното образование во Република Македонија.

Maj 2017 година

Предговор
Почитувани ученици, родители, наставници,

Живееме во свет во кој преовладува несигурност, со бројни предизвици и
можности, на кои младата популација ќе треба да одговори. Како што технологијата
толку интензивно се развива, денешниот точен начин на решавање на определен
проблем може да биде застарен за неколку месеци. Во една година како ученик,
можете да откриете дека нештата што сте ги научиле во вашата прва недела, не се веќе
истите и кон крајот на годината. Кариерите и работните позиции константно
еволуираат, како одговор на динамичните промени во околината, технолошкиот
напредок и развој, кои пак резултираат во глобален натпревар на вештини. Порано
прифатеното „работа за цел живот“ е сега реткост и нашите млади луѓе мораат да
бидат креативни и флексибилни за да ги задоволат побарувањата и можностите на
пазарот на труд.
Во таа насока е развиен и новиот концепт и содржините за предметот БИЗНИС
И ПРЕТПРИЕМНИШТВО во IV година од гимназиското и средно уметничкото
образование. Учениците со завршувањето на IV-тата година го заокружуваат своето
средно образование, стануваат полнолетни и целосно одговорни за превземање на
иднината во свои раце.
Содржините презентирани во учебникот ги опфаќаат и теоретското знаење и
практичните вештини кои треба да ги подготват младите да бидат одговорни граѓани
на нашето општество, но и да бидат спремни за светот на работата. Форсирањето
претприемачки ставови и вештини во целото средното образование ја зголемува
свесноста за кариерните можности, како и за начините на кои младите можат да
придонесат за својот личен развој, но и за развојот и просперитетот на својата
заедница.
Во IV година предметот „Бизнис и претприемништво“ се изучува со два часа.
Овој фонд на часови му овозможува на наставникот доволно време и слобода за да се
посвети на практична примена на сето она што досега се учело од областите на
иновации и претприемништво, почнувајќи од IX - то одделение од основното
образование. Учениците ќе треба да ги покажат своите способности за разбирање на
светот на бизнисот, да развијат целосен бизнис концепт од идеја до реализација
следејќи ја алатката „бизнис модел на платно“. Развиениот бизнис модел учениците ќе
го тестираат и прилагодуваат за да на крај го презентираат во јавноста, во рамки на
училишните часови, или на натпревари надвор од училиштето.
Авторите ќе им бидат благодарни на сите читатели кои со своите корисни
сугестии и воочувања на евентуалните грешки ќе придонесат за подобрување на
материјалот.
Мај 2017 година
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Да се потсетиме...

Бизнис идеи и бизнис можности
Да започнеме од бизнис-идејата. Во услови на висока креативност се
доаѓа до идеја. Претприемачите вообичаено кога зборуваат за нивната идеја
им светат очите, тие се вљубени во нивната идеја. Очекуваат многу, иако
воопшто не претпоставуваат дека ќе треба и да вложат многу, не само пари,
туку еден голем дел од самите себеси.
Што е бизнис-идеја? Бизнис-идеја е нешто што можеби ќе
☞ Бизнис-идеја
реши некој проблем на пазарот, желба или потреба на некој
нешто што можеби ќе реши
купувач.
Велиме можеби бидејќи не сме сигурни 100% дека тоа е некој проблем на пазарот,
така. Затоа бизнис-идејата е само претпоставка дека ќе реши желба или потреба на некој
купувач
проблем, потреба или желба која постои на пазарот.
Потреба претставува чувство на недостиг на нешто што на
луѓето им треба за да преживеат како вода, храна, облека,
живеалиште, додека желба претставува производ или услуга
што луѓето силно го посакуваат.

☞ Потреба
чувство на недостиг на нешто

Првиот елемент којшто мора да го има една бизнис-идеја е
☞ Желба
проблем. Кој би купувал нешто доколку нема проблем кој би го
производ или услуга којшто
решил со тоа купување?
луѓето силно го посакуваат
Наједноставно кажано проблемот претставува препрека
која го отежнува остварувањето на целта. Во поширока смисла
на зборот, постои проблем кога одреден индивидуалец станува свесен за
значењето на разликата помеѓу она што е во моментов и она
☞ Проблем
што се посакува.
Луѓето секогаш посакуваат нешто. Помеѓу желбата – она препрека која го отежнува
што го посакуваат и тековната состојба се наоѓа проблемот. остварувањето на целта
Секој проблем бара решение, а токму тоа решение претставува
бизнис-идеја. Колку поголема ќе биде разликата помеѓу тековната состојба и
посакуваната состојба толку поголем ќе биде и проблемот кој пак ќе
предизвика и поголема желба за решение.
☞ Бизнис можност
Можност за започнување на бизнис претставува потреба
потреба или желба на
или желба на корисници/купувачи која потенцијално може да
корисници/купувачи која
биде задоволена или исполнета од страна на нов бизнис.
потенцијално може да биде
За една бизнис-идеја да се трансформира во бизнис-можност
задоволена или исполнета од
потребно е да се внесе уште едно лице во процесот, а тоа е
страна на нов бизнис.
купувачот.
Бизнис-можност = бизнис-идеја + купувач
За една бизнис-идеја да биде истовремено и бизнис-можност ќе треба да
исполни одредени карактеристики:
да биде атрактивна за купувачот,
купувачот да може да си ја дозволи и
претприемачот да може да ја реализира.
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Генерирање на бизнис идеи
Идеите се резултат на креативноста на претприемачот. Тие може да
дојдат од различни места. Може да дојдат додека шетате, додека сте во
кафуле со пријателите, додека возите автомобил, додека јадете во омилената
пицерија…
Тие доаѓаат во моментот кога сте најкреативен. Затоа и креативноста е
еден многу значаен фактор за добивање на бизнис-идеи. Но, бизнис-идеите
може и да се поттикнат со одредено насочување на вашиот мозок кон
добивање на некои идеи. Тоа поттикнување може да биде и поттикнување на
креативноста, а може да биде и поттикнување на логично или рационално
размислување за препознавање на потреба, некој проблем или, пак, промени
во околината. Тие може да бидат и резултат на вашето зголемено знаење за
одредено подрачје во индустријата или определена пазарна ниша.
Само вашата сопствена креативност може да ве ограничи од каде може да
добиете идеја за нов бизнис или развој на постоен бизнис. Во практиката,
како најкорисни начини за генерирање на бизнис-идеи се прикажани на
сликата 1.

▲ Слика 1: Најкористени начини за генерирање на бизнис-идеи

Проблеми. Проблемот може да биде нешто што вие лично сте го
почувствувале, или пак може да биде проблем којшто сте забележале дека
другите го имаат. Кои производи или услуги ќе решат таков проблем? Кои
производи или услуги ќе го подобрат вашиот или животот на другите? Што
би сакале да купите, а не е достапно на пазарот?
Промени. Светот во кој живееме постојано се менува. Што е со
промените во законите, владините регулативи., општеството, локалните и
националните трендови, времето… Таквите промени честопати доведуваат до
3

потреби или сакање на нешто што сè уште не е понудено на пазарот.
Климатските промени и трендот за заштита на животната средина е причина
за креирање на многу т.н „зелени” производи или бизниси.
Постојни производи или услуги. Идеите може да се добијат и од
постојни производи или услуги или, пак, бизниси. Ова не значи копирање на
постоечки производ или услуга, туку едноставно барање начини со кои
значително би се подобрил тој производ или услуга. Можеби истиот
производ или услуга, но со цена на чинење многу пониска од тековниот.
Можеби подобрување на квалитетот или пак начинот на кој тој производ му
служи на купувачот. Можеби начинот на дистрибуција на тој производ или
услуга може да биде идеја за добар бизнис.
Нови откритија. Постојат многу откритија кои не се комерцијализирани.
Од друга страна постојат и многу примери каде претприемачите успеваат
таквите откритија да ги претворат во комерцијален производ или услуга кој
решава вистински проблем за купувачите.
Знаење и искуство. Претприемачите добро знаат своето знаење и
искуство да ги трансформираат во успешен бизнис. Секој поседува одредено
знаење или искуство кое другите не го поседуваат што пак претставува
предност за започнување на бизнис.
Препознавање на потреба. Многу бизниси се започнати затоа што
претприемачите препознале некоја потреба на пазарот која сè уште не е
задоволена.
Комбинирање на индустрии. Со комбинација на две сосема различни
индустрии постои можност да се дојде до една сосема нова индустрија.
Препознавање на трендови. Трендовите се нешто што може да покажат
што е она што купувачите ќе го сакаат уште пред тие да бидат свесни дека го
сакаат. Демографските трендови, трендови во индустријата или, пак,
трендови во животниот стил претставуваат добра основа за добивање на
бизнис-идеи.
Бидете свесен за сè околу вас. Многу идеи се насекаде
околу нас, но бидејќи толку многу сите ние сме опседнати со  Креирај и направи
нашиот нормален живот воопшто не ги ни забележуваме. Нема Koристејќи ги техникиве кои ги
што не може да се подобри, потребно е само да го забележиме наведовме тука, обидете се да
тоа нешто и да го трансферираме во добра бизнис-идеја.
генерирате колку што можете
Прашања за претпоставки. Корисна техника за развој на повеќе идеи. Секоја генерирана
бизнис-идеи претставува земање на еден производ или услуга и бизнис-идеја запишете ја во
поставување на прашања за сите можни претпоставки околу следнава форма:
него. Прво треба да се набројат сите претпоставки, потоа да се
Име на идејата
негираат, елиминираат или да се размислува сосема спротивно
Краток опис
од тие претпоставки. На таков начин може да се дојде до повеќе
Проблем кој го решава
фактори чија комбинација ќе доведе до сосема нов производ или
Потреба и желба кои ги
бизнис-идеја.
задоволува
Првин именувајте, потоа развивајте. Иако нормалната
Можни
купувачи
за
процедура е да се развие производот, а потоа да се именува, производ/услуга од таа идеја
сепак понекогаш именувањето може да даде корисни идеи за тоа
како да се развие самиот производ. На пример, забавен музички ресторан.
Ова е веќе почеток на бура од идеи и може да се постават следниве
прашањата:
Што е тоа забавен музички ресторан?
Дали ќе биде забавен со забавна музика или со изгледот, или, пак, со
некој процес?
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Како да се изведе еден ресторан да биде забавен?
Каква музика ќе го симболизира тој ресторан?

Избор на најдобра бизнис идеја
Креативниот процес овозможува да се стигне до повеќе бизнис-идеи кои
истовремено претставуваат бизнис-можности.
За да се донесе правилна одлука за тоа која бизнис-можност ќе
биде иден бизнис ќе мора да се спроведат дополнителни
Разгледајте ја листата на бизнис
проценки.
идеи кои ги генериравте и
На почеток во игра се наоѓат повеќе идеи. Затоа е потребно да
размислете кои од тие бизниссе работи на намалување на листата на идеи кои треба да се
идеи се најблиску до вашето
разгледуваат една по една и да се отфрлат оние кои не
знење, вештини и искуство.
задоволуваат одредени критериуми.
Означете ги бизнис идеите за кои
Следниве критериуми ќе може да ви помогнат за отфрлање на
сметате дека можете да ги
бизнис-идеи
кои нема да ги започнувате.
претворите во бизнис.
Претприемачот. Бидејќи претприемачот е оној кој го
започнува бизнисот и во почетните фази тој ќе биде основата на тој бизнис,
бизнис-идејата ќе мора да задоволи одредени критериуми поврзани директно
со претприемачот како:
Знаење на претприемачот за решавање на тој проблем.
Вештини за решавање на проблемот.
Страст на претприемачот во однос на идејата.
Желбите на претприемачот и нивно можно остварување со овој бизнис.
Врз основа на овие критериуми ќе може да се елиминираат повеќето
бизнис-идеи.
Повраток на инвестиција. Започнување на бизнис претставува
инвестирање на пари, време и енергија во бизнисот со очекување дека ќе се
обезбеди финансиски профит или лична сатисфакција во иднина. Повраток
на инвестицијата претставува еден критериум кој може да го користите за
анализа на бизнис-идејата.
Временски аспект. Секоја идеја треба да се анализира во однос на
временски аспект за нејзината реализација.
Потребни финансии. Финансиите се најлимитирачкиот фактор особено
во фазата на започнување кога сѐ уште не се генерираат приходи. Во секоја
бизнис-идеја мора да постои преглед за потребните финансиски средства.
Потребно е да се види со колку средства располага претприемачот, како и да
се испитаат сите можности за финансирање на бизнисот.
Потребни ресури. Освен финансиите како ресурси, бизнисот ќе се соочи
со потреба и од човечки и материјални ресурси. Ќе бидат потребни луѓе за
реализација на идејата, ќе бидат потребни опрема, физички локации,
технологија… Дали тие ресурси ќе бидат достапни за реализација на идејата?
Ќе може ли да се обезбедат? Доколку одговорите се негативни, мора да се
разгледаат опциите за пристап до потребните ресурси, или пак доколку не
постојат такви опции или, пак, не се исплатливи да се отфрли идејата.
Ниво на ризик. Ризикот се смета како прифатлива категорија и како
нешто што постојано ќе го следи бизнисот во иднина. Прво, вие ги
инвестирате вашите сопствени пари кои ги поседувате во моментов во нешто
за што со 100% сигурност не знаете дали ќе донесе пари во иднина. Ова е
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5

првиот иницијален ризик кој го преземате на себе, па дури и на вашето
потесно семејство (ќе морате да им ги скратите нивните потреби во замена за
финансирање на бизнис потфатите) како еден претприемач.
Вредносна анализа за избор на идeja. Кога веќе ги имате критериумите
и знаете како секоја од идеите
Идеја 1
Идеја 2
се однесува во согласност со
Барање/
Специфич.
Поени
x
Поени x
секој од критериумите ќе мора
Критериум
Поени
Поени
тежина
Спец.тежина
Спец.тежина
да извршите споредба на секоја
а
5
3
15
3
15
идеја во однос на севкупна
b
25
3
75
3
75
оценка врз основа на тие
c
30
4
120
3
90
критериуми. Добар начин за
d
25
3
75
4
100
e
20
2
40
2
40
една
ваква
споредба
Вкупен број на поени за секоја идеја:
325
320
претставува вредносна анализа
▲
Слика
2:
Пример
на
вредносна
анализа
за
споредба
на
две
(слика 2) со која сите
идеи
анализирани идеи ќе бидат
претставени табеларно со севкупна оценка врз основа на критериумите.
Процесот на изведување на оваа анализа се одвива на следниот начин:







Определување на главни критериуми за анализа.
Определување на тежина на секој критериум. Секој критериум нема
подеднаква тежина, односно важност, затоа и се определува
специфична тежина за секој критериум.
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Оценување на секоја идеја во однос на секој критериум
Определување на вкупната оценка по секој критериум
Спроведете вредносна анализа во
(тежина х оценка)
однос на бизнис идеите согласно
Пресметка на севкупна оценка на бизнис-идејата (збир
специфични критериуми. Која
на вкупните оценки по критериуми за секоја бизнисбизнис-идеја е најдобра согласно
идеја)
вредносната анализа?
Се избира бизнис-идејата која има најголема оценка од
анализата.



Оправданост на бизнис-идејата. Дали е оправдано да се започне со
определена бизнис-идеја? Оправданоста одговара на прашањето колку е
можно или вредно да се започне токму со таа бизнис-идеја.
Може да се користат две практични методи за проверка на оправданоста
на бизнис-идејата:
Анализа на трошоци/придобивки. Иако претприемачот е личност која
презема ризик, сепак успешните претприемачи преземаат вкалкулиран ризик.
Вкалкулиран ризик значи дека тие внимателно ги разгледуваат
потенцијалните можности за успех, но и за она што може да го загубат
доколку не оди сè онака како што треба.
Пред да се направи каква било инвестиција потребно е да се разгледаат
два фактори:



Трошоци – пари, време и напор што ќе треба да се вложи
Придобивки – стапка на повраток на средствата или напредокот на
бизнисот или кариерата.

Оваа анализа претставува процес на собирање на сите
очекувани придобивки од започнување на бизнис токму со таа
бизнис-идеја и одземање од таа сума на сите очекувани трошоци.
Доколку придобивките се поголеми од трошоците, односно
доколку разликата е позитивен број, тогаш таа бизнис-идеја
вреди да се започне, односно, оправдано е започнувањето на таа
бизнис-идеја.
Доколку придобивките ги надминуваат трошоците
инвестицијата ќе биде оправдана. Тоа е целта на оваа анализа
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Спроведете анализа на
трошоци/придобивки и анализа на
трошоци на можноста за веќе
кратката листа со бизнис-идеи
која ја имате. Кои од тие бизнис
идеи се најдобри според овие
анализи?

која претставува важна бизнис-алатка.
Единствениот проблем е што во оваа анализа сите непарични елементи
мора да ги изразите во парични. На пример, вашето потрошено време во
работата треба да се земе во предвид при една ваква анализа.
Анализа на трошоци за можноста. Анализа на трошоци/придобивки е
неточна без да се вклучат трошоците за можноста. Ова се трошоци за
следната инвестиција.
Влегување во нов потфат секогаш има определени трошоци кои се
презентираат како откажување од нешто што во моментов го поседувате.
Матрица на понуда и побарувачка. Матрица на понуда и побарувачка е
една алатка која овозможува во определени аспекти да се мери потенцијалот
на идејата преку можната понуда и
побарувачка на пазарот.
Доколку постои голема понуда и
голема конкуренција, идниот бизнис ќе
претставува поголем ризик во однос на
бизнис-идеја која ќе резултира во
производи и услуги со мала тековна
понуда и слаба конкуренција. Ова зависи и
од побарувачката или потребата на
пазарот. Така, доколку на пазарот постои
поголема побарувачка ризикот ќе биде
помал.
Доколку имате голема понуда на
производите и услугите кои сакате да ги
продавате, а од друга страна мала
▲ Слика 3: Mатрица на понуда/побарувачка која може да
побарувачка за истите ќе имате послаби
ви послужи при разгледување на тековната понуда и
изгледи за успех. Овие производи или
побарувачка за оценка на бизнис идеи
услуги дефинитивно ќе треба да се
исфрлат од понатамошни анализи.
Kвадрантот на матрицата со мала побарувачка и мала понуда ја
нарекуваме ризична можност. Овој пазар може да претставува
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одлична можност но, само доколку се зголеми побарувачката кај
Поставете ги вашите идеи на
истиот. Можеби станува збор за иновативни производи за кои
матрица на понуда и
потенцијалните купувачи воопшто не ни знаат дека имаат потреба
побарувачка? Што сметате кои
од такво нешто и затоа ќе мора да работите на креирање на потреба
бизнис идеи треба да останат како
за да ја зголемите побарувачката.
бизнис можности, а кои треба да
Квадрантот на голема побарувачка и голема понуда го
ги отфрлите и зошто?
нарековме добра конкуренција. Овој квадрант означува дека
производите ги има во огромна количина на пазарот, но и потрошувачката на
истите е огромна, па затоа и претставува добра конкуренција. Овие
производи би можеле да влезат во бизнис-идејата.
Квадрантот означен како одлични изгледи за успех претставува
производ или услуга за кој постои голема побарувачка, додека истовремено
понудата е мала, односно постои недостаток. Овие производи без
размислување треба да се вклучат во бизнис-идејата иако е малку потешко да
се откријат и препознаат. Сепак треба да напоменеме дека овој квадрант
претставува нешто идеално што во пракса многу поретко се открива.
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Опции за започнување на бизнис
За започнување на бизнис постојат три најчести опции и тоа:
Започнување на нов бизнис
Купување на постоен бизнис
Купување на франшиза
Започнување на нов бизнис. Започнувањето на бизнис во денешно
време не претставува преголема тешкотија. Фирмите лесно се регистрираат, и
не се потребни големи средства за нивна регистрација.
Најчеста причина за започнување со бизнис е:






Поради самовработување и независност.
Да се заработат пари.
Да се вработи семејството.
Искористување на постојните можности на пазарот.
Предизвик.

Секој бизнис се започнува преку стартап кој претставува
☞ Стартап
привремена организација, дизајнирана за барање на повторлив и
привремена организација,
способен за развивање бизнис-модел. Целта на стартапот е да се
дизајнирана за барање на
стигне нивото од еден човек, поединец, индивидуа, со една идеја,
повторлив и способен за
со определени способности и аспирации до нешто што ќе има
развивање бизнис модел
структура која ќе ја поддржува компанијата. Сѐ додека не се добие
конечната, односно прифатлива структура (организација) дотогаш стартапот
претставува привремена организација. А, кога веќе нема да биде привремена,
ќе биде компанија.
Мора да напоменеме дека процесот може да има два резултати:



Стартапот станува компанија
Стартапот пропаѓа, мора нешто да се менува

Купување на постоен бизнис. Kако една можност да се стане
претприемач е и да се купи веќе постоен бизнис кој е на продажба. Значи
освен започнување со сопствена бизнис-идеја од нула, може и да
Размисли и дискутирај
се купи постоен бизнис.
Прашањето зошто сопственикот сака да го продаде својот Дали би купиле наместо да
бизнис, за купувачот е мошне значајно. Врз база на сознанијата започнете сопствен бизнис?
што се добиват кога ќе се испитаат причините за продажба, може Зошто би купиле или зошто би
да се добие квалитетна слика колку бизнисот ветува и колку пари започнале од нула?
треба да се понудат за да се откупи истиот.
Купување на постоен бизнис претставува добра стратегија или можност
за започнување на бизнис.
Купување на франшиза. Франшиза значи привилегија, право,
☞ Франшиза
лиценца. Зборот потекнува од францускиот јазик и означува
континуирано сродство помеѓу
ослободување од товар (обврска, данок), осигурување против
продавачот на франшизата и
штети што можат да настанат за време на поморскиот транспорт.
купувачот на франшизата, во
Меѓународната франшизинг асоцијација (IFA) ја дефинира
коешто целокупно знаење,
франшиза како: континуирано сродство помеѓу продавачот на
имиџ, успех, производствени и
франшизата и купувачот на франшизата, во коешто целокупно
пазарни техники на
знаење, имиџ, успех, производствени и пазарни техники на
продавачот на франшизата се
продавачот на франшизата се доставени до купувачот на
доставени до купувачот на
франшизата за разгледување.
франшизата за разгледување
Продавачот на франшиза се нарекува франшизер (franchisor), а
купувачот на франшиза се нарекува франшизант (franchisee).
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Постојат неколку видови на франшизата:

Размисли и дискутирај
Пронајдете на интернет две
компании кои продаваат
франшиза. Анализирајте ги
нивните понуди и дискутирајте за
тоа што продаваат, какви услови
нудат и колку чини франшизата.

 Франшизa на производот. Карактеристика на оваа
работење е тоа што купувачите на франшизата имаат право да
дистрибуираат стока, а за тоа плаќат надомест.
 Производствената франшиза има широка употреба
во индустријата. Франшизант има ексклузивно право да произведува
и дистрибуира производ во одредена област.
 Бизнис-франшизата е најпопуларна форма на
франшиза. Понудувачот на франшизи нуди широк спектар услуги, а
за тоа прима одреден надомест.

Генерирање на бизнис-модели
Генерирање на бизнис-модели претставува процес на генерирање на
повеќе бизнис-модели за една бизнис-идеја. Тоа значи дека ќе имаме
различни бизнис-модели со различни претпоставки во однос на деветте
елементи (вредност, купувачи, односи со купувачи, канали, приходи,
партнери, клучни ресурси, клучни активности и трошоци).
Во оваа фаза продолжуваме да генерираме претпоставки во однос на сите
елементи на бизнис-моделот. Бидејќи тоа се претпоставки, значи дека имаме
повеќе опции за комбинации на истите во различни бизнис-модели на
претпријатието кое што сакаме да го изградиме.
Во елементот вредност на бизнис-моделот го внесуваме решението
(бизнис-идеја).
Следниот чекор е да ги внесеме информациите за купувачи, односно
сегментите на купувачи при што треба да се обрне внимание на 3 прашања.




Кој има таков проблем?
Кој би можел да има таков проблем?
Решенија кои постојат во моментов?

Затоа треба да се премине и кон една анализа на решенијата кои во
моментов постојат на пазарот. Мора да се одговорат следниве прашања:
Какви решенија постојат?
Кој ги нуди?
Има ли интерес за тие решенија?
Кои се предности и слабости на тие решенија?
Какви се односите со купувачите?
Кои канали се користат од страна на тие решенија?
Сега, кога веќе ќе се дадат одговори на овие прашања
 Креирај и направи
истите може да се сместат во дизајнот на бизнис-моделот.
Анализирајте кој има таков
Во оваа фаза од развојот на бизнисот постои предлог
проблем кој сакате да го решите
решение, кое е во фаза на развој и сѐ уште непотврдено,
со идејата, кој би можел да има
дефинирани се сегментите како и потенцијалните сегменти кои
таков проблем и кои се сегашните
се основа за идниот развој на бизнисот и потврдени решенија
решенија во однос на
кои постојат во моментов на пазарот како и односи со купувачи
производ/услуга, односи со
и каналите на дистрибуција на сегашните решенија.
купувачи и канали. Поставете ги
Веќе има доволно информации поставено во бизнисовие одговори во бизнис модел
моделот (слика 4) преку кои ќе може да се извршат и првите
платно.
прилагодувања на бизнис-идејата. Така, решенијата коишто во
моментов се нудат како и односите и каналите на сегашните решенија може
да дадат дополнителни информации за сегментите на пазарот како за нивно
прилагодување, така и за нивното дообјаснување или дозапознавање.
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Пред да се започне со активностите на
тестирање на проблемот, потребно е да се
дополни бизнис-моделот во делот на
останатите елементи од истиот.
Односи со купувачи. За овој елемент
потребно е да се најдат најголемите
недостатоци на конкурентите и нивните
сегашни односи.
Канали. Каналите претставуваат начини
на кој бизнисот ќе дојде до купувачи за да
комуницира и го испорача решението.
Каналите треба да обезбедат колку што
може поголема достапност на производите и
услугите.
▲ Слика 4: Прва фаза на генерирање на бизнис модел
Приходи. Вредноста која ќе се понуди,
заедно со односите и каналите навестуваат можни извори на приходи и
начини на наплаќање на производите или услугите кои ќе произлезат.
Постојат повеќе видови на извори на приходи врз основа на
 Креирај и направи
решението или видот на производот или услугата. На пример,
Размислете и внесете ги во бизнис
може да биде продажба на производот, наплата на износ за
модел платно останатите
користење на определен временски период, регистрација,
елементи на бизнис-моделот.
изнајмување, лиценцирање….
Клучни активности. Овој елемент на бизнис моделот треба
да ги опфати најважните активности кои бизнисот треба да ги спроведува за
да се обезбеди нормално функционирање на бизнис-моделот. На пример,
може да биде производство, одржување на платформа, развој на  Креирај и направи
нови производи…
Претставете ја вредноста како
Клучни ресурси. Овој елемент од бизнис-моделот ги збир на повеќе карактеристики
дефинира најважните ресурси кои се потребни за да се обезбеди или бенефити на купувачи во
нормално функционирање на бизнис-моделот. На пример, хостинг бизнис модел платно.
компанија ќе има сервери, луѓе, апликации…
Клучни партнери. Овој сегмент од бизнис-моделот ги опфаќа сите
мрежи на снабдувачи и партнери кои овозможуваат бизнис-моделот да
функционира. На пример, за една издавачка куќа, партнери може да бидат
печатниците.
Трошоци.
Клучните
ресурси
и
активности,
како
и
партнерствата
генерираат трошоци за бизнисот. Овој
елемент од бизнис-моделот треба да ги
опише сите трошоци кои ќе се појават за да
функционира бизнис-моделот. На пример,
производството ќе предизвика трошоци,
одржувањето претставува трошок и ќе се
изрази во пари, набавка на апликации…
Сега веќе постои дизајниран бизнисмодел врз основа на идејата која што се
развива за започнување на бизнис (слика
5). Во ваков случај се забележува постоење
на повеќе дефинирани сегменти како и ▲ Слика 5: Генериран бизнис модел со сите елементи
потенцијални сегменти за во иднина. Сите тие сегменти имаат различни
демографски и психографски карактеристики. Различни сегменти ќе имаат
потреба од различни решенија. Затоа ќе треба да се дефинираат
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карактеристиките на решението и врз основа на тие карактеристики и
различните сегменти да се направи повеќе од еден бизнис Креирај и направи
модели.
Генерирајте повеќе бизнис
Првин се наведуваат сите можни карактеристики и
модели од основниот кои ќе бидат
корисности за купувачи кои ќе бидат дел од вредноста со што
спремни за тестирање во следната
ќе се добие допрецизирање на бизнис-моделот.
фаза.
Важно е да знаете дека целта на користење на бизнис-модел
е тестирање на претпоставките и секако генерирање на приход
колку што може побргу, дури и во
фазата на тестирање. Всушност,
доколку фазата на тестирање успее
да генерира приход, тоа значи дека
претпоставката
станува
факт.
Бизнис-моделот
функционира.
Затоа, од овој еден бизнис-модел во
кој се поставени сите можности
генерираме неколку бизнис-модели
за кои повторно ќе претпоставиме
дека ќе бидат такви што со најмал
вложен
труд
(најмалку
карактеристики на вредноста) ќе
испорачаат најдобри резултати.
Резултатот треба да биде неколку
▲ Слика 6: Повеќе генерирани бизнис-модели спремни за
бизнис-модели
спремни
за
тестирање
тестирање (слика 6).

Понуда, побарувачка и трошоци
Во една пазарна економија сè она што е произведено, нивните цени и
купената и продадената количина се определува преку понуда и
☞ Понуда
побарувачка.
количина на производи и
Понудата претставува количина на производи и услуги кои
услуги кои претпријатието е
претпријатието е спремно да ги продаде на пазарот по
спремно да ги продаде на
соодветна цена во соодветно време. Доколку произведувате и
пазарот по соодветна цена во
продавате маици, ќе бидете многу помотивирани да ги
соодветно време
понудите доколку можете да ги продадете за 1.000,00 денари
една маица наместо за 500,00 денари една маица.
Од друга страна побарувачка ги претставува количините на
☞ Побарувачка
производите
или услугите кои купувачите се спремни да ги
количините на производите
купат по соодветна цена во соодветно време. Купувачите ќе
или услугите кои купувачите
бидат многу повеќе спремни да ги купат вашите маици доколку
се спремни да ги купат по
ги продавате по 500,00 денари една маица, наместо по 1.000,00
соодветна цена во соодветно
денари една маица.
време
На ваков начин претпријатијата одлучуваат која количина
на производи и услуги тие се спремни да продадат по соодветна цена, додека
купувачите одлучуваат колку тие се спремни да платат за соодветен производ
или услуга.
Цените се базираат на информациите помеѓу купувачите и
претприемачот. Претприемачот знае кога цените на неговите производи се
превисоки бидејќи купувачите одбиваат да ги купуваат, а од друга страна
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знае дека цените се прениски кога сите производи се распродадени и се
бараат уште повеќе. Затоа и цената на производот се определува согласно
законот на понуда и побарувачка.
Закон на побарувачка. Законот на побарувачка вели дека ☞ Закон на побарувачка
кога цените се зголемуваат, количините барани од купувачите се кога цените се зголемуваат,
намалуваат, и обратно кога цените се намалуваат бараните количините барани од
количини, односно побарувачката се зголемува.
купувачите се намалуваат, и
Закон на понуда. Од другата страна на секој пазар се наоѓа обратно
понудувачот. И понудувачот реагира на промените на цените.
Доколку бизнисот произведува лимонада, колкава количина на
☞ Закон на понуда
лимонада би произвеле доколку ја продавате по 10 денари една
доколку сè останато е исто,
чаша? Сигурно многу помалку, отколку што би се обиделе да
бизнисот ќе понуди повеќе
произведете доколку една чаша ја продавате за 30 денари.
производи по повисока цена
Претприемачот кој се однесува вака е под влијание на законот
отколку со пониска цена
на понуда кој вели дека доколку сè останато е исто, бизнисот ќе
понуди повеќе производи по повисока цена отколку со пониска
цена.
Користење на законот на понуда и побарувачка за предвидување на
однесувањето на пазарот. Разбирањето на законите на понуда и побарувачка
ќе помага да се предвиди однесувањето на пазарот. На пример, што би
очекувале да се случи со побарувачката на сладолед во зима? Тогаш што ќе
се случува со цените на сладоледот во зимскиот период?
Крива на понуда и побарувачка. Листа на тоа колку единици од
производ купувачот е спремен да купи по различна цена се нарекува крива на
побарувачката. Од кривата на побарувачката може да се види дека како што
цената на производите опаѓа така и купувачот е поспремен или има можност
да купи повеќе портокали.
Листа за тоа колку производи производителот е спремен да понуди по
различна цена се нарекува крива на понудата.
Пазарна цена. Пазарна цена е онаа цена која купувачот е ☞ Пазарна цена
спремен да ја плати и продавачот е спремен да ја понуди за иста цена која купувачот е спремен
количина на производи. Значи, за да имаме пазарна цена и двете да ја плати и продавачот е
страни треба да ја прифатат. Всушност, тоа е точката каде што сремен да ја понуди за иста
количина на производи
кривата на понудата и кривата на побарувачката ќе се
пресечат.
Разбирајќи ги законите за понуда и побарувачка ќе бидете во  Креирај и направи
можност да носите добри деловни одлуки. Доколку верувате дека Со помош на софтвер за
побарувачката ќе расне, логично е да го продавате таквиот процесирање на табели (Excel)
производ со зголемена побарувачка затоа што доколку симулирајте крива на понуда и
побарувачката расне, цената која купувачите се спремни да ја побарувачка за некој производ.
платат ќе биде поголема. Секогаш кога ќе донесете некоја одлука Додадете втора линија со друга
за насоката во која треба да се движи претпријатието како што е боја за да илустрирате што се
износот на цената со која треба да ги продава производите или случува со зголемување или
услугите или пак кој вид на производи или услуги да се продава, намалување на понуда или
брзо ќе добиете повратни информации од пазарот преку побарувачка.
зголемување или намалување на побарувачката на производите
или услугите. Едноставно пазарот ви кажува дали сте донеле правилна или
неправилна одлука и што треба да правите за во иднина.
Трошоците се паричен израз на трошоците за суровини,
репроматеријали, плати на работниците и сл.
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Претпријатието заработува преку продажба на производи или услуги.
Самото реализирање на продажба исто така прави трошоци. За да
функционира нормално претпријатието, односно да го прави она што треба
да го прави, да продава, тоа ќе направи одреден износ на трошоци. Доколку
продажбата е поголема во однос на трошоците, тогаш бизнисот остварува
профит.
Трошоците за започнување и за водење на бизнисот се поделени во три
категории:
Трошоци за започнување на бизнис. Трошоците за започнување се
еднократни трошоци за започнување на бизнисот. На пример, за еден бизнис
како пица сервис како почетни трошоци може да се вклучат простор за
производство, печка, миксер, фрижидер, почетни залихи на суровини за
правење на пица, маси за подготовка, возила…
Трошоци од продадени производи или услуги. Пред да се започне со
дефинирање на трошоците од продадени производи мора да се дефинира една
продажна единица за претпријатието. Таа продажна единица е основата на
која сè останато се гради во вашиот бизнис.
Претприемачите една продажна единица ја дефинираат како:




Една единица од производ
Еден час од услужното време
Просечна продажба по купувач (доколку бизнисот продава повеќе од еден вид на
производ)

Ако продажбата е услуга, тогаш продажната единица по која ќе се
наплаќа од клиентите е на час од услугата, или пак извршување на една
работа.
Трошоците на продажбата директно зависат од самата продажба. На
пример, трошоците на продажба на еден пица-сервис претставуваат
трошоците за намирниците за производство на пицата, трудот вложен во
производството и трошоци за испорака на производот. Со зголемување на
бројот на продадени пици се зголемува и овој трошок.
За услужните бизниси, трошоците за продажба на една потецијална
единица е трошок на продадена услугата.
Услужните бизниси продаваат вложен труд, затоа во цената на услужната
дејност се вклучува и трудот. Во текот на произведувањето на услугата
бизнисот може да користи и некои дополнителни производи кои треба да се
набават. На пример, еден консултант продава вложен труд, но исто така
употребува и помагала во вид на софтвери за кои плаќа надомест по
користено време на алатката. И овие трошоци мора да бидат вклучени во
трошоците за услугата или услужните трошоци.
Оперативни трошоци. Оперативните трошоци за едно претпријатие се
оние трошоци кои се неопходни за нормално функционирање на
претпријатието без да се вклучат трошоците на продадени производи или
услуги.
Овие трошоци може да се поделат во седум категории иако секој бизнис
може да има различни оперативни трошоци. Тие седум категории се:







Режиски (електрична енергија, бензин, телефон, вода, ѓубре…)
Плати
Рекламирање
Осигурување
Камати
Наемнини

13



Амортизација (намалување на вредноста пресметана годишно за долгорочни
средства)

Оперативните трошоци се константни и остануваат исти без разлика на
реализираната продажба.
Фиксни и варијабилни трошоци. Има многубројни поделби на
трошоците. Од аспект на еден претприемач, најважна поделба на трошоци е
поделбата на:
 Фиксни трошоци. трошоци кои зависат од количината на
 Креирај и направи


произведените производи или пак од количината на продадени
производи за непроизводствени компании
Варијабилни трошоци. Трошоци кои не зависат од количеството
на произведени или продадени производи и се појавуваат без
разлика на продажбата

За секоја од потребните ресурси
кои ги дефиниравте претходно
определете ги трошоците.
Поделете ги тие трошоци на
фиксни и варијабилни трошоци.

Графикон на рентабилност. За да се максимизираат
резултатите на едно претпријатие, неопходно е континуирано да се следат
сите релевантни фактори кои
влијаат
на
работењето
на
бизнисот. За таа цел можат да се
конструираат месечни графикони
на рентабилност. Графикон на
рентабилност
(слика
7)
претставува алатка за анализа на
работењето на бизнисот во поглед
на приходите, трошоците и
профитабилност (добивка).
Од графикот може да се
забележи дека варијабилните
трошоци растат како што расте и
износот на продадените единици
производи,
додека
фиксните
трошоци остануваат исти. Кога ќе
се соберат варијабилните и ▲ Слика 7: Графикон на рентабилност
фиксните
трошоци
добиваме
права која ги претставува вкупните трошоци. Од друга страна нормално е
приходот да расте со зголемување на износот на продадени единици
производи. Во моментот кога правата на приход ќе се пресече со правата на
вкупни трошоци се знае дека бизнисот ги покрива трошоците на работење.
Секоја единица производ продаден над тој износ ќе придонесе за
профитабилно работење на бизнисот.
Точка на рентабилност претставува она ниво на вкупниот приход, кога
тој се изедначува со вкупните трошоци што значи дека приходот е еднаков на
вкупните трошоци или разликата помеѓу приходот (P) и вкупните трошоци
(T) е еднаква на 0. Бидејќи вкупните трошоци се збир на
Tf
50.000
фиксни (Tf) и варијабилни трошоци (Tv), приходот е
Q
=
=
= 833, 33
производ на количина на продадени производи (Q) и
C − Te 210 −150
продажна цена на производот (C) и варијабилните
трошоци се производ на количина на продадени трошоци ▲ Пресметка на точка на рентабилност
на пица-сервисот
(Q) и трошок за единица производ (Te), точката на
рентабилност изразена во количина на продадени
производи ќе биде количник помеѓу фиксни трошоци и разликата помеѓу
продажна цена и цена на чинење на еден производ (трошок за еден производ).
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На ваков начин знаеме колку парчиња од определен производ ќе треба да
продадеме за да ги покриеме трошоците на бизнисот.
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1. ИНОВАЦИИ И КРЕАТИВНОСТ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕТПРИЕМАЧКИ
ПРОЦЕС
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:




го користите вашето претходно знаење, вештини и искуство за да можете да ја
видите целосната слика на својата бизнис идеја
ќе умеете да создаде функционален претприемачки процес
ќе знаете да ги документирате бизнис процесите

Поим за бизнис и претприемништво
Бизнис е збор што често го користиме во нашиот секојдневен речник.
Како термин може да се користи на различни начини:




Глагол – Имаме некој бизнис (Имаме работа)!
Израз дека поседуваат компанија – Имам сопствен бизнис!
Именка – Мал бизнис.

За целта да го дефинираме бизнисот ќе го претставиме неговото значење:






Бизнисот е легална организација. Легална организација значи дека
бизнисот е внесен во правниот систем на државата, односно поминати се
сите законски процедури и се добиени сите документи за работа на тој
бизнис. Но, потребно е да напоменеме дека постојат и бизниси кои не се
внесени во правниот систем на државата, но, сепак се бизниси. Тие
бизниси продаваат производи и услуги на потрошувачите за пари.
Бизнис е активност. Таа активност е
правење,
купување,
продавање
и
снабдување на одредени производи и/или
услуги за пари. Значи бизнисот може да
биде производство, трговија на мало и
големо или пак услужен бизнис.
Бизнис претставува економски систем во
кој се разменуваат производи и услуги за
други производи или услуги или за пари.
Значи не мора да значи дека размената се
врши само за пари, туку може и други
производи или услуги да бидат предмет на
таа размена. Но, сепак на крајот целта е да
се обезбедат пари за да можат да се ▲ Eкономската благосостојба и развој на
една локална заедница ќе зависи од
финансираат основните операции на самиот
деловните активности на бизнисите кои
бизнис.
што постојат таму

Поимот претприемништво е врзан со поимот
претприемач бидејќи претприемништвото претставува процес кој се презема
од страна на еден претприемач.
Најчесто поделбата на видови на бизниси во однос на големина се
изведува преку два основни критериуми:



Големина на бизнис врз основа на бројот на вработени
Големина на бизнис врз основа на реализиран приход

За новите бизниси не може да се користи класификација преку приход,
бидејќи сé уште не постои евиденција на приходот.
Согласно законот постојат следни претпријатија (бизниси):





Микро претпријатие (со помалку од 10 вработени)
Мало претпријатие (од 11 до 50 вработени)
Средно претпријатие (од 51 до 250 вработени) и
Големо претпријатие (над 250 вработени).

Кога станува збор за мали бизниси, како основни форми на нивно
организирање се третираат следниве три:
 единствен сопственик (ДООЕЛ - друштво со ограничена одговорност во
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сопственост на едно лице)
партнерство (претпријатие на две или на повеќе лица)
корпорација (претпријатие кое е водено во име и за сметка на нејзините
сопственици кои ги обезбедуваат финансиските средства)

Покрај овие основни форми, сретнуваме и други форми на организации
во малиот бизнис, како на пример: заеднички вложувања, деловен труст,
компании со ограничена одговорност. Овие други форми ги сретнуваме во
државите во кои малиот бизнис има традиција и доста е развиен.
Претприемништвото претставува процес во кој се
☞ Претприемништво
задоволуваат незадоволените потреби и се решаваат одредени
процес во кој се задоволуваат
проблеми на пазарот преку користење на ресурси од страна на
незадоволените потреби и се
еден претприемач сè со цел остварување профит.
решаваат одредени проблеми
Тие незадоволени потреби или нерешени проблеми се
на пазарот преку користење на задоволуваат или решаваат преку понуда на производи или
ресурси од страна на еден
услуги од страна на еден бизнис
претприемач сè со цел
Производ е нешто што по природа постои и е направено од
остварување профит.
луѓе. Тој може да биде опиплив што значи дека може да се
допре, но во поново време многу производи постојат и се
продаваат, а не можат да се допрат како физички производ. Пример на тие
неопипливи производи може да бидат софтвери или книги испорачани по
електронски пат како Amazon со Kindle изданијата на книги. Производ кој
задоволува твоја потреба за облекување, изглед, имиџ претставуваат и
фармерки кои ги купуваш во бутик за облека.
Услуга претставува секаква работа која обезбедува време, вештини или
експертиза во замена за пари. Услугите по природа се неопипливи, не може
да се допрат, но се чувствуваат корисностите преку задоволување на
потребата која ја имаш. Пример на услуга е обезбедување превод на книга од
англиски на македонски, или пак сметководствени услуги за
малите бизниси кои обезбедуваат експертиза за претприемачот.
☞ Социјално
претприемништво
Често се случува производот и услугата да бидат меѓусебно
тесно
поврзани, како што е случајот, на пример, кај рестораните
креирање на претпријатие чија
кои на клиентите им нудат услуга за задоволување на нивната
мисија е обезбедување на
потреба за храна, преку приготвување на најразлични оброци.
повраток за општеството
Во последно време се почесто се зборува за социјално
претприемништво. Социјално претприемништво претставува креирање на
претпријатија чија мисија е обезбедување на повраток за општетсвото. Со
еден ваков поглед социјалното претприемништво е помалку за профитот, а
повеќе за обезбедување на општественото влијание и благосостојба.

Важни аспекти за претприемништвото
Кога станува збор за бизниси, генерално постојат два вида на неуспеси:



бизнисот пропаѓа и работата завршува,
полош неуспех е оној во кој претприемачот едноставно плива така што само
главата му е горе за да можете да земе воздух и тоа трае и трае и трае…

Вториот неуспех е многу поопасен од првиот затоа што едноставно не се
признава неуспехот што пак го вовлекува претприемачот во сè поголеми
проблеми и непријатности. Тоа значи дека се останува заглавен во бизнисот
кој никогаш нема да успее. Вистинскиот неуспех не е да пропадне бизнисот,
затоа што по пропаѓањето продолжуваме понатаму. Вистинскиот неуспех е
да заглавиме и да бидеме ни таму ни ваму, а бизнисот едноставно да нема
капацитет да успее.
Значи неуспехот е крајот на прогресот кон успехот, иако бизнисот
продолжува да функционира. Првиот пат кој води кон неуспех е да не се
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разбира успехот. Да, логично е дека успехот е спротивен на неуспехот и
обратно.
Што претставува успех?
Без разлика што и да започнете да работите, било да е тоа трчање или
започнување на бизнис, мора од самиот почеток да ви биде јасно што ќе
претставува успех на таа ваша активност.
Во бизнисот доколку јасно не се разбере што претставува успех, никогаш
нема да може да се постигне тој успех.
Што претставува успешен бизнис? Успешен бизнис е оној бизнис кој ќе
обезбеди реализација на сите цели и соништа на претприемачот. Бизнис кој
ќе го обезбеди животот којшто претприемачот го сака.
Успешен бизнис значи дека ќе ви овозможи да работите онолку часови
колку што сакате и од каде што сакате. Да ги изведувате работите коишто
сакате да ги изведувате и да заработите онолку колку што сакате да
заработите. За да го постигнете тој успех, ќе мора да ги разберете елементите
кои водат до него.
За да биде успешен бизнисот, претприемачот мора да гледа во
успешноста од многу поширок агол. Успешен бизнис ги има следниве
карактеристики (слика 1-1):





Успешност,
Одржливост,
Растечки потенцијал и
Можност да се продаде.

Успешен бизнис значи да постои претпријатие кое ќе генерира приход и
кое ќе работи профитабилно. Честопати, претприемачот го мери успехот
само на овој начин, што доведува до заглавување во безизлезна ситуација.
Но, проблемот со овој вид на успешност како
единствена мерка на успех на еден бизнис е што
бизнисот може да го постигне успехот, па повторно да
падне, повторно да се подигне и сè така до бескрај…
Затоа бизнисот треба да биде и одржлив. Одржлив
значи дека првиот успех може да се повторува и
повторно и повторно и повторно… Само генерирање на
приходи не е доволно за да се гарантира успешен
бизнис. Успешен бизнис мора да продолжи со
генерирање на приходи и во иднина. Тоа значи дека
постојано мора да генерира нови купувачи, да ги
одржува постојните и да генерира приход сè повеќе и
повеќе…
Откако ќе се постигнат двата вида на успеси,
потребно е да се обезбеди бизнисот континуирано да
расте. Тоа значи да биде стратешки дизајниран за ▲ Слика 1-1: Карактеристики на успешен
бизнис
поддршка на растот.
Растот не значи само раст на приходи и број на
купувачи. Успешен раст значи бизнисот да расте во обемот без притоа
пропорционално со растот да се зголемуваат вложените напори во него.
Значи треба да овозможи да расте двапати, трипати или 10 пати повеќе без
притоа претприемачот да мора да вложи двапати, трипати или 10 пати повеќе
напор.
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И последниот елемент на успешен бизнис е да може да се продаде.
Едноставно, бизнисот претставува производ кој претприемачот го креира.
Успешен бизнис може да се продаде 100 пати повеќе од она што сте го
вложиле.
Светот во кој живееме денес е сѐ само не предвидлив свет.
Пред повеќе децении работите околу нас беа многу поразлични. Нештата
се движеа поспоро. Производите траеја со години. Што значи сè беше и
попредвидливо. Зборувавме преку телефон.
Гледавме телевизија во точно определено
време и тоа само неколку канали. Со години
праќавме писма, телекси, па факсови… Беа
потребни
денови
за
да
испратиме
информација од еден град во друг. За
подалеку да не размислуваме.
Во тие денови, ние луѓето имавме
помалку опции за избор. Во едно такво
опкружување промените не се случуваа во
секунда. Можевте да се движите пополека.
Имавте време за планирање. Денес сè уште
можете да ги подготвите сите тие планови за
▲ Начинот на кој функциониравме во минатото не е вашиот бизнис, но од моментот кога ќе го
применлив денес
лансирате веднаш ќе видите дека се
бескорисни, затоа што денес живеете во светот на неизвесноста.
Денес претприемачите едноставно се пренатрупани со неизвесноста:





За тоа што ќе функционира за вашиот бизнис, а што нема да функционира
За тоа што треба да направите, а што не треба…
За тоа кој пат да го изберете, а кој да не го изберете…
За тоа што е важно за вашиот бизнис, а што не е важно…

Реалноста е дека не постои сигурност,
односно извесност во бизнисот, како и во
животот и во сè останато околу вас. И во еден
таков свет грешките се неизбежен дел од
вашиот деловен живот, едноставно не можете
да ги избегнете што и да направите.
Неизвесноста и грешките кои доаѓаат со таа
неизвесност е нешто со што постојано ќе биде
опкружен еден претприемач и тој мора да научи
да се справувате со нив.
Затоа сфаќањето на неизвесноста и како се
реагира на грешките кои доаѓаат со таа
▲ Грешките се неизбежен дел од деловниот
неизвесност претставува клучен фактор за
живот
успех. Претприемачкиот процес претставува
постојано прилагодување, пивотирање, обидување, грешење, променување…
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Едно истражување на Универзитетот Станфорд спроведено од Д-р Карол
Двек (Carol Dweck) покажува дека луѓето размислуваат за
Размисли и дискутирај
нивните акции и како тие се поврзуваат со успех и неуспех во
Размислете и дискутирајте за
неизвесен свет на еден од два начина. Една група е насочена кон следниве прашања:
активности каде што е посигурно дека ќе успеат. Сите тие
Кога наидувате на можност каде
активности ги базираат на нивната сопствена интелигенција,
успехот
или
неуспехот
се
знаење, вештини… Оваа група едноставно ја бара сигурноста за
неизвесни, што правите?
самите себе. Втората група работи на сосема спротивен начин.
Како ги третирате плановите во
Тие се насочени повеќе кон неизвесните ситуации. Тие се
вашиот бизнис? Дали се статични
отворени за работите кои ќе ги предизвикаат. Тие разбираат
или динамични?
дека грешките не се само факт во нивниот живот туку и
Дали едноставно запирате со
можност за да го зголемат нивното знаење, вештини и вредност.
акции и започнувате со анализи,
Едноставно функционираат без страв дека ќе направат грешки
истражувања и разгледување на
на нивниот пат. Првата група Д-р Двек ја нарекува „фиксен“
секој можен агол за секој
начин на размислување, додека втората група ја нарекува начин
предизвик на кој налетувате?
на размислување за „раст“.
Дали поминувате денови или
Претприемачите со „фиксен“ начин на размислување се
недели во размислување дали да
обидуваат да направат планови кои ќе им го нацртаат патот
го прифатите предизвикот пред
однапред во вид на конечна насока за да стигнат таму каде што
вас?
сакаат да стигнат и тоа едноставно и брзо.
За разлика од нив, претприемачите со начин на
размислување за „раст“ креираат планови само за да добијат една појасна
слика и веднаш штом разберат што сакаат да постигнат, ги користат
плановите само како еден вид на водич. Во секој момент
можат да отфрлат одреден план, односно не се цврсто врзани
за него. Едноставно дозволуваат нивниот пат кон успешноста
да дојде поблиску до нив. Затоа и го постигнуваат успехот.
Премногу обиди за целосно предвидување на
иднината може да доведе до сосема различни, па дури и
конфликтни информации.
Таквите конфликтни информации носат несигурност за
она што треба да следува, што доведува до збунетост како
една од основните опасности со кои се соочува секој
претприемач. Збунетоста и несигурноста за она што треба да
се направи води кон одолговлекување на преземањето на
▲ Стив Џобс има кажано дека:
првите чекори.
„…Креативноста е само
На ваков начин се губат два вида на важни ресурси за
поврзување на работите. Кога
бизнисот, а тоа се време и пари. Ќе се изгуби време коешто на
ќе ги прашате креативните
луѓе како направиле одредена
секој претприемач му е малку и е еден од најзначајните и
креативна услуга на пример,
најограничените ресурси. Временските ресурси едноставно не
тие
се чувствуват виновни за
можат да се зголемат. На располагање има само 24 часа во
постоењето на таа услуга
текот на денот, седум дена во неделата, 12 месеци во
многу малку, бидејќи навистина
годината. Но, пазарот не чека, тој едноставно притиска, сака
не ја направиле самите
услугата целосно, туку
нешто ново, сака нешто корисно, сака нешто што ќе му го
едноставно виделе нешто, што
подобри животот…
по одредено време им изгледа
Парите се вториот значаен ресурс што со ваков пристап се
очигледно. Ова е поради тоа
расфрла. Иако можеби се чини дека не е така, но времето
што тие биле способни да ги
лесно се претвора во пари. Со пресметка за тоа колку се
поврзат искуството кое го
имале и да ги синтетизираат
заработува дневно и множење на тој износ со денови
новите работи.“
изгубено време се добива износ кој означува колку пари се
изгубени.
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Претприемачкиот пат е да се прави нешто, нешто што не било направено
досега. Или нешто што иако се правело досега сега ќе се прави подобро.
Претприемништвото претставува акт на креирање.
И така кога еден претприемач се наоѓа во позиција на креирање и кога
знае дека никој не бил во подрачјата кои сака да ги креира, мора да биде
свесен дека никогаш нема да дојде до информацијата која смета дека ќе му
треба. Грешките се неизбежни, мора да ги поминете.
Доволно е да ги погледнете успешните претприемачи. Ретко ќе најдете
некој кој успеал од првпат. Зад повеќето успешни претприемачи стојат не
еден, туку десетици и стотици неуспеси.
Затоа денес едноставно сè функционира на основа на претпоставки и
барање на одговори на прашања, како што следниве:








Кој ќе ги купува производите или услугите на бизнисот?
Кои се потребите на купувачите?
Колку тие се спремни да платат?
Каде ќе се најдат купувачите?
Дали производот или услугата ќе го реши нивниот проблем?
Имаат ли замена за понуденото решение?
Дали вреди да се решава проблемот?

Учење, па потоа преземање на акција денес не е
валиден начин на водење на бизнис! Денеска
живееме во свет во кој функционира учење со
преземање на акција (слика 1-2). Учење, па
планирање, па потоа преземање на акција е сигурен
пат кон неуспех.
Но, проблемот може да биде и уште поголем од
самото задоцнување и претекнување од страна на
конкуренцијата. Може никогаш и да не се започне
со имплементација. Тоа може да бидат идеи за
проширување на бизнисот, идеи за подобрување на
бизнисот, идеи за нови производи, идеи за
▲ Слика 1-2: Денес до успех се доаѓа преку
подобрување на постојни производи… Во бизнисот
учење со преземање на акција
постои бесконечна листа на можни идеи.
Неимплементирање на тие идеи значи дека едноставно се испушта можноста
да се стекне највредното знаење за еде претприемач, а тоа е да знае што
функционира, а што не во денешниот свет. А, единствен начин да се дознае
тоа е да се проба. Денес најуспешните претприемачи не започнуваат со
брилијантна идеја во нивната глава. Тие едноставно ја откриваат идејата.
Во реалноста повеќето потенцијални претприемачи ја чекаат таа нивна
брилијантна идеја за бизнис, за нов производ, за маркетинг концепт, за
производствен систем, итн., која од самиот почеток не е перфектна, туку
претприемачот ја развива преку низа на помалку успешни верзии или
проекти. Дали првата верзија Фејсбук е иста со онаа денес? И колку итерации
доживеа популарната социјална мрежа во изминативе години? Дали Google е
истиот како во започнување? Google секако дека e брилијантна идеја, но не е
нешто што веќе не постоело во тоа време на пазарот. Google сѐ уште е во
главен бизнис со пребарување, но навлегува и интегрира во постојниот
бизнис и социјални мрежи. Google постојано врши промени на главниот
производ. Но, зад Google стојат и многу неуспешни проекти како Google
Wave, Google Buzz… Каде се тие? Веќе не постојат. Но, знаење кое
компанијата го стекнува со голем број на неуспешни проекти дава вредност
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на постојни успешни и вредност за нови идни успешни проекти. На пример,
неуспехот со Google Buzz и Google Wave допринесоа за успешно лансирање
на Google+.
За да ги се избегнат замките и да се искористи неизвесноста, ќе има
потреба како прво од претприемачко знаење. Но, тоа знаење не претставува
сигурна патека која води кон успешноста, тоа знаење ги гради идните
претприемачки темели. Оваа знаење претставува јасно разбирање за тоа како
бизнисот функционира, како дише, како работи…

Анализа на сите елементи потребни за
започнување на бизнис
Претприемачкиот пат не е едноставен. Има премногу препреки, премногу
дилеми и бара премногу различни, а во некои случаи и
Размисли и дискутирај
контрадикторни одлуки.
Направете ново CV во кое ќе ги
Што е она што е потребно за успешно започнување на бизнис?
Лични компетенции. Компетенции се мешавина на знаење вклучите знаењата, вештините и
(стекнато од теорија), вештини (практична примена на таа теорија) искуството стекнато со овој
и искуство (секојдневно искусување на реални проблеми во предмет, но и со останатите
предмети во текот на вашето
опкружувањето и нивно соодветно решавање.
Креативност за решавање на комплексни проблеми. Една образование во минатите три
од основните карактеристики за успех на еден претприемач е години. Споредете го со она CV
неговата креативност. Зошто? Затоа што креативноста е основа за кое го креиравте првпат при
добивање на бизнис идеи кои пак се потенцијални бизнис реализација на вежби од овој
можности. Бизнис можностите не се ништо друго туку доволно предмет. Каде сте се подобриле?
комплексни проблеми на доволен број на луѓе кои бараат решение Што сметате дека уште ви
и се спремни да платат соодветен износ на пари за да ги решат тие недостасува? Како да ги
проблеми. Комплексните проблеми бараат креативни решенија. зголемите сопствените
Понекогаш решението е толку очигледно, што никој не може да го претприемачки компетенции?
забележи. Затоа креативноста е важен елемент за започнување на
бизнис.
Иако понекогаш навистина идеите се резултат на некоја моментна искра
во нашиот мозок и едноставно се
појавуваат, сепак започнуваме да
сфаќаме дека самиот процес содржи
многу повеќе елементи. Всушност,
факт е дека идеите не ни доаѓаат
спонтано од момент до момент, туку
нашиот мозок ги гради преку уникатен
синџир на асоцијации и врски,
понекогаш и во еден подолг временски
период.
Креативноста
претставува
способност да се генерираат идеи кои
може да се користат во решавање на
проблеми, забележување и креирање на
можности.
Креативниот
процес
користен од страна на Архимед и
▲ Слика 1-3: 8 чекори на креативен процес
Алберт Ајнштајн е даден на слика 1-3.
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Тој има 8 чекори и тоа: (1) поставување на предизвик и фокусирање на
неговото решавање, (2) истражување на предметот и учење од другите кои
веќе се занимавале со сличен предизвик, (3) истражување на можни решенија
за проблемот, (4) чувствување на пречки и креативна фрустрација, (5)
релаксирање и оставање на проблемот за да започне да функционира
несвесниот ум, (6) доаѓање до поинакво разбирање со што целосно се менува
сегашната перспектива, (7) склопување на тие разбирања во една голема
идеја, односно нова комбинација на мисли и (8) тестирање и валидација на
новите идеи, односно правење на обид тие да профункционираат во
реалноста.
Иновативност или процес на иновација претставува процес во кој се
доаѓа до идеи или можности за креирање на таа додадена вредност на
производот, услугата или бизнис процесот кој се користи од страна на
претприемачот. Иновацијата може да биде иновација во:




Нов или подобрен производ или услуга,
Нов или подобрен деловен процес и
Нов или подобрен бизнис модел.

Креативноста и иновативноста водат до два вида на можни
идеи, и тоа идеи кои решаваат социјален проблем за креирање
Скицирајте го вашиот креативен
на социјално претпријатие и идеи кои се фокусирани на
и иновативен процес. Каде
комерцијални решенија, односно комерцијални претпријатија.
сметате дека се наоѓаат слабите
Кај социјалните претпријатија не е најважен профитот на
алки во тој процес? Како да ги
претпријатието, туку решавањето на социјален проблем за
зајакнете тие алки? Кои знаења и
разлика од комерцијалните претпријатија кадешто генерирање
вештини ќе ви бидат потребни за
на профит е најважната карактеристика на истите.
зајакнување на вашите
Резултатот од овие процеси ќе биде бизнис идеја која
иновативни капацитети?
претставува бизнис можност и која е спремна да се разработува
понатаму низ процесот на креирање и развој на стартап претпријатие,
односно успешен бизнис.
Бизнис модел. Бизнис моделот опишува како една организација креира,
испорачува и стекнува вредност. Едноставно, бизнис моделот јасно ја
дефинира
причината
за
постоење
на
едно
претпријатие. Целта на бизнис
моделот е да им помогне на
претприемачите,
инвеститорите
и
другите
партнери да разберат како
бизнисот се прилагодува за да
создаде и испорача вредност.
Овој елемент бара бизнис
идејата да се преточи во
бизнис модел. За таа цел може
да се користи алатката бизнис
модел платно.
Бизнис модел платното се
состои
од
9
клучни
компоненти на кои ќе се
▲ Бизнис модел платно со 9 елементи на бизнис моделот
базира секој бизнис без

Размисли и дискутирај

25

разлика дали станува збор за стартап или компанија. Тие елементи се
следниве:
Вредност, односно производ или услуга кои треба да се креираат и
испорачаат до купувачите/корисниците. Овој елемент е резултатот на вашата
бизнис идеја, односно производ или услуга кои ќе се креираат преку таа
идеја.
Сегменти на купувачи, односно кои купувачи/корисници ги опслужува
претпријатието.
Канали, односно како вредноста ќе се испорача до купувачите преку
комуникациски, дистрибутивни и продажни канали.
Односи со купувачите, односно како ќе бидат основани и одржувани
односите со секој сегмент на купувачи.
Приходи, oдносно како ќе се генерираат приходи за испорака на
производите/услугите до купувачите.
Клучни ресурси, oдносно кои се клучните ресурси со чија помош може
да се создаде и испорача вредноста.
Клучни активности, односно кои се активностите кои треба да се
имплементираат за да функционира бизнис моделот.
Клучни партнерства, односно кои партнери ќе се користат Размисли и дискутирај
за нормално функционирање на бизнис моделот, односно кој Земете ги скиците на бизнис
модели кои досега ги скициравте.
може да помогне за имплементација на бизнис моделот.
Трошочна структура, односно кои ќе бидат главните Како тие се развивале? Дали се
подобрувале? Како ги тестиравте
трошоци кои ќе ги создава претпријатието со овој бизнис модел.
претпоставките? Може ли уште
Она што е важно е тоа што оваа алатка се користи за
нешто да се подобри?
тестирање на сите тие компоненти со цел да се дизајнира
претпријатие со висок потенцијал кое подоцна ќе прерасне во
успешна компанија.
Самото користење на бизнис моделот ни овозможува да го користиме
циклусот направи-мери-научи, преку следниве чекори:









Дефинирање на сите елементи на бизнис моделот кои во оваа фаза
претставуваат претпоставки.
Проверка дали основните претпоставки поврзани со вредноста и сегментите
на купувачи се точни. На ваков начин ќе може да се потврди дека
потенцијалните купувачи навистина имаат проблем кој бизнис идејата ќе го
реши; тие бараат решение за тој проблем и се спремни да платат одредена сума
на пари за тој проблем.
Потврдување или отфрлање и прилагодување на претпоставките за вредноста
и сегментите на купувачи. Доколку купувачите не сметаат дека проблемот и
негово решавање е важен за нив, тоа значи дека треба да се промени нешто во
бизнис моделот во однос на вредноста или купувачите.
Проверка на точноста на останатите 6 претпоставки во бизнис моделот кога
веќе ќе се потврдат вредноста и купувачите. Оваа проверка ќе трае сè додека не
се добие бизнис модел за кој постои голема веројатност дека претпоставките се
точни и потврдени, не од страна на претприемачот или бизнисот туку од страна
на купувачите.
Постојана проверка дали бизнис моделот функционира онака како што треба и
дали треба да се променат некои елементи со цел негово подобрување или
иновирање на сосема нов бизнис модел.

Потребни ресурси. Секој бизнис има потреба од ресурси, без разлика
дали станува збор за социјално претпријатие или пак комерцијално
(профитно ориентирано) претпријатие. Тие ресурси се состојат од
материјални, финансиски, човечки, технички и информациски ресурси кои
обезбедуваат услови за нормално функционирање на бизнисот. Koи ресурси
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ќе бидат најпотребни за едно стартап претпријатие? Мора да се размисли за
следниве ресурси:
Човечки ресурси. Секој претприемач мора да биде свесен
дека нема да може да издржи многу време сам. Затоа улогата на
Размисли и дискутирај
Проверете дали преку
претприемачот во градење на успешен бизнис е вистинските луѓе
претходните вежби реално сте ги
да се постават на вистинските места. Потреба од човечки ресурси
дефинирале потребните ресурси.
секогаш ќе постои, но прашањето е колку луѓе ќе требаат и со
Дискутирајте за ефикасно
какви компетенции треба да бидат тие луѓе. Добро е уште во оваа
искористување на потребните
фаза да се дефинираат потребните компетенции за нормално
ресурси како и нивно
функционирање на претпријатието, но и кои ќе обезбедат раст и
обезбедување на трошочно
развој на истото. При дефинирање на човечки ресурси ќе треба да
ефективен начин.
се размисли за:





потребно знаење, вештини и искуства за бизнисот и поседување на истите од
страна на претприемачот или соосновачите;
потреба од луѓе со специфично знаење;
дефинирање на менаџерските улоги и знаење, вештини и искуство за истите;
можности за екипирање на бизнисот.

Капитални ресурси. Kaпитални ресурси во суштина се сите оние
ресурси кои се користат за да се произведат производите или услугите. Тука
може да бидат згради, канцеларии, машини и опрема, компјутери... Сите овие
ресурси ќе бидат потребни за нормално секојдневно функционирање на
бизнисот. За да се дефинираат и определат капиталните ресурси потребно е
да се размисли за:



локација на претпријатието во однос на канцеларии и простор за производство
(доколку станува збор за производствено претпријатие) и како ќе се обезбедат
истите (користење на сопствени простории, изнајмување или купување;
потребна опрема за производство на производот/услугата, канцелариска опрема
(маси, столови, фотокопири, принтери, скенери, компјутери...) како и можности
за набавка на истите.

Финансиски ресурси. Колку пари ќе бидат потребни за започнување на
бизнисот и покривање на определен временски период сè додека бизнисот не
започне да генерира приходи? Тоа е првото прашање на коешто ќе треба да
одговори еден претприемач кога станува збор за финансиските ресурси.
Второто прашање е од каде ќе ги обезбеди тие финансиските ресурси што се
потребни. За да се определат потребните финансиски ресурси и можности за
снабдување со истите ќе треба да се дефинираат:





трошоците за започнување на бизнисот, трошоци за нормално функционирање
по започнување, приходите (предвидување на продажбата);
потребни финансиски средства за започнување на бизнисот и покривање на
трошоците за определен временски период на работење;
финансиски ресурси кои претприемачот и соосновачите ги поседуваат како и
финансиски ресурси кои недостасуваат;
извори на финансирање.

Маркетинг и продажба. Кога веќе постои добро разработена бизнис идеја,
проверен и потврден бизнис модел, обезбедени неопходните ресурси за
започнување на бизнисот и официјално вратите на бизнисот се отворени,
следува целосен фокус на маркетинг и продажба. Со изработен маркетинг
план и промотивен план, следува целосно придржување кон активностите
дефинирани во тие планови. Клучните прашања кои ќе треба да се одговорат
се следниве:



Како ќе се привлечат нови купувачи?
Како ќе се задржуваат постојните купувачи?
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Како ќе се натераат купувачите да купуваат повеќе?
Како ќе се натераат задоволните купувачи да го препорачуваат претпријатието?

Ова се клучните прашања за обезбедување на одржливост и раст на едно
претпријатие. Успехот во привлекување, задржување, зголемување на
продажби и препорачување од страна на купувачите ќе биде основа за
бизнисот да биде успешен бизнис.
Од друга страна, маркетинг и продажните активности ќе покажат дали
добро е завршена работата до сега. Доколку нешто не е во ред, слободно
може да се промени во бизнис моделот, а потоа и во останатите елементи.
Сепак, како што кажавме многу е тешко сѐ да се испланира и спроведе без
грешки. Неизвесноста секогаш ќе си го наплаќа сопствениот данок.
Менаџмент и лидерство. Зголемување на
бројот на вработени, проширување на пазарот, или
едноставно брзиот раст на бизнисот ќе ја зголеми
улогата на менаџментот и лидерството во
компанијата.
За да постои добар процес на имплементација
на сѐ она што е испланирано или сработено досега,
ќе треба подобро лидерство. Сѐ што е ново или
креативно предизвикува отпор. Затоа и ефективно
лидерство во процесот на имплементација на
бизнис идеи е неминовно за соодветен успех.
Кој е лидер? Кое е лицето кое ќе го води
▲ Лидер ќе бидете само доколку имате
целиот процес сѐ до конечниот успех?
следбеници
Претприемачот мора да биде најголемиот лидер
во бизнисот ако сака да успеете со секој проект кој е резултат на идеи од
креативниот процес. Меѓутоа, ако бизнисот има структура и различни
менаџерски нивоа, освен него, ќе има потреба од лидерство и на менаџерски
нивоа во компанијата.
Лидери се лица кои водат нешто во бизнисот. Тие се одговорни да
делегираат задачи потребни за остварување на процесот на имплементација.
Тие се одговорни да користат ефикасна комуникација помеѓу вработените и
купувачите и потенцијалните купувачи. Тие се одговорни да ги мотивираат
своите тимови. Тие се одговорни за успешно завршување на проектите.
Но, проблемот е тоа што лидер не се станува со тоа што некој сака да
биде лидер, туку лидер се станува само доколку сите останати членови на
бизнисот кажат „да, тој е лидерот и ние ќе го следиме”. Во спротивна
ситуација ќе имаме повеќе лидери без следбеници, што всушност и не значи
дека имаме лидери.
Улогата на лидерот е да го преземе ризикот да ја истурка работата до
крај, но и да успее да ја наметне сопствената визија кај останатите членови
кои целосно ќе се посветат на следењето на чекорите на лидерот.
Лидерот има многу важна улога во процесот на имплементација на идеи.
Многу често она што го прави лидерот ќе им биде императив на сите
вработени. Лидерот ќе биде огледало во кое сите членови на компанијата ќе
се огледуваат и ќе се обидуваат да се најдат себеси.
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Креирај и направи: Склопување на сите елементи

Соберете ги сите досегашни вежби и креирајте презентација која:
Ќе ја презентирате пред одделението за да поттикнете дискусија и креативност за можни подобрувања и
иновации.
Фокусирајте се на фазите од претприемачкиот процес (претприемачкиот часовник).
Поставете ги следниве прашања:
Може ли нешто да се подобри?
Што ако...? (за секој елемент од претприемачкиот часовник)
Зошто...? Поставете го оваа прашање петпати за секој елемент од претприемачкиот часовник.

Дизајнирање и редизајнирање на
претприемачкиот процес
Претприемачкиот процес не е праволински процес со свој почеток и крај
затоа што завршување на крајот на процесот претставува почеток на нов
циклус на процесот. Ваков поглед на претприемачки процес поттикнува
иновација и постојано подобрување, како во однос на производи и услуги кои
ќе се продаваат од страна на претпријатието, така и во однос на деловните
процеси во самото претпријатие и бизнис моделот на кој ќе се потпира
функционирањето на претпријатието.
Претходно кажавме дека претприемништвото претставува процес во кој
се задоволуваат незадоволените потреби и се решаваат проблеми на пазарот
преку користење на ресурси од страна на претприемачот со цел остварување
профит. Кога станува збор за социјални претпријатија како креации на
претприемачкиот процес, разликата е во тоа што
главен фокус не се става на профитот, односно
добивката, туку на социјалната корист којашто ќе
се креира и испорача.
Секој процес е создаден од последователни
фази кои се повторуваат. Минувајќи низ фазите на
тој претприемачки процес, претприемачот се
осознава себеси, открива можности на пазарот, ги
тестира и развива тие можности за да креира
бизнис и да го води бизнисот на патот кон
успешноста.
За опишување на целта на претприемачкиот
процес најдобро е истиот да се разгледува како
еден часовник, а овој процес го нарекуваме
„претприемачки часовник“ и тој е прикажан на
сликата 1-4.
Пред ставање во функција на часовникот –
Слика 1-4: Претприемачки часовник
претприемач. Претприемачкиот процес започнува
од страна на претприемачот кој всушност ги управува стрелките на
часовникот движејќи се од оден на друг час од процесот. Претприемачот е
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секогаш почетокот на претприемачкиот процес. Без него нема бизнис и нема
претприемништво. Тој има сопствени идеи и карактеристики како знаење,
искуство, погледи кон светот, способности, креативност… Тие негови
карактеристики за кои ќе стане збор и во насловот претприемачки
карактеристики, ги користи за претворање на својата идеја во бизнис. Овој
сегмент од процесот поминува во личниот развој на претприемачот, додека
првиот час има за цел веќе постигнатото ниво на личен развој да го претвори
во можни бизнис идеи.
Од 00:00 до 01:00 – Бизнис идеја. Бизнис идејата започнува од
почетокот, односно 00:00 (или 12:00) часот и трае до 01:00 часот од
претприемачкиот часовник. Во овој час се раѓа бизнис идејата (идеите),
поточно карактеристиките (знаење, вештини, искуство) на претприемачот се
трансформираат во една или повеќе бизнис идеи. На пример, доколку еден
потенцијален претприемач има знаење и искуство од уметноста, идеја за
започнување на бизнис може да биде отворање на уметничка галерија. Или
пак доколку лесно се снаоѓа со компјутери и дизајн на веб-страници, бизнис
идејата може да му биде изработка на веб-страници.
Од 01:00 до 02:00 - Основачки дилеми. По генерирање на бизнис идеи,
претприемачот во претприемачкиот часовник ги придвижува стрелките кон
вториот час од процесот (од 01:00 до 02:00), и во овој час поминува низ
фазата на основачки дилеми. Основачките дилеми се однесуваат на клучните
прашања на кои претприемачот ќе мора да одговори уште во оваа фаза од
процесот, а од кои ќе зависи обликот и иднината на претпријатието кое
започнува да се гради со овој претприемачки процес. Тие делими се
следниве:






Основачка дилема за основање на претпријатие. Првата дилема вообичаено
се состои од довербата на потенцијалниот претприемач во сопствените силни
страни, но и во потенцијалот на самата бизнис идеја која е предмет на
започнување на бизнис.
Основачка дилема за самостојност на основање. Кога ќе се разреши првата
дилема, следува втората, односно дали самостојно да се тргне во започнувањето
или да се бараат партнери уште во стартот. Добрата самоанализа ќе покаже кои
се слаби страни на потенцијалниот претприемач и ќе даде одговор дали треба и
каков профил на партнер ќе биде потребен за бизнисот кој се започнува.
Партнерите може да се искористат за зголемување на финансиски средства за
започнување, или пак да донесат знаење, вештини и искуство кои еден
претприемач ги нема.
Доколку имам соосновачи какви
ќе бидат односите, нивните улоги
и кои ќе бидат нивните награди?
По втората дилема следува и трета
доколку втората се разреши со
избор на започнување на бизнис со
соосновачи. Прашањето е какви
односи
ќе
постојат
меѓу
соосновачите, кој за што ќе биде
одговорен и кој колку ќе добие од
колачот на претпријатието кое се
раѓа.

Од
02:00
до
03:00
–
Генерирање на бизнис модели. Но,
сопствените
карактеристики,
имањето на една или повеќе бизнис
идеи и одлуките во однос на
30

▲ Пример на бизнис модел на Evernote

основачки дилеми не значат дека ќе постои бизнис. Бизнисот постои само
тогаш кога веќе има купувачи за неговите производи или услуги, или кога
веќе со сигурност ќе се знае дека на пазарот постојат потенцијални купувачи
кои имаат потреба од таков производ или услуга и се спремни да платат
онолку колку што претприемачот сака да наплаќа за нив. Затоа следниот час
од претприемачкиот часовник ќе се потроши во генерирање на бизнис
модели. Во овој час претприемачот генерира повеќе бизнис модели за бизнис
идеите кои ги има изберено во првиот час.
Во оваа фаза од претприемачкиот процес претприемачот развива еден
или повеќе можни бизнис-модели.
Од 03:00 до 04:00 – Тестирање на претпоставки. Во следниот час од
претприемачкиот часовник, односно од 03:00 до 04:00 е фазата тестирање на
претпоставки на бизнис-моделот. Во оваа фаза сè она што ќе се открие дека
не е добро, или воопшто не е потребно да се вклучи во самата понуда се
отфрла и заменува со нови содржини, сè додека не остане бизнис-модел за кој
е докажано дека може да работи профитабилно. Самото тестирање се
изведува преку купувачи, разговори или обиди за продажба на производот
или услугата онакви какви што се замислени со бизнис моделот.
Од 04:00 до 05:00 – Започнување на бизнис. Бидејќи претприемачот
веќе е сигурен во можностите на бизнис-моделот, односно во одржливоста и
потенцијалот за раст на бизнис моделот, со започнување на следниот час (од
04:00 до 05:00) од претприемачкиот часовник се притиска копчето „СТАРТ“
за започнување на бизнисот. Ова значи дека бизнисот ќе се легализира (ќе
влезе во правниот систем на државата) и ќе започне со официјалната работа.
Во оваа фаза од претприемачкиот часовник, се подготвуваат документите, се
отвораат сметки, се добиваат потребни дозволи и одобренија за работа и се
подготвува самото отворање на вратите на претпријатието.
Од 05:00 до 06:00 – Финансирање. Но, завршувањето на петтиот час и
започнувањето на шестиот час од претприемачкиот часовник ќе бара
финансии. Бизнисот веќе е реалност и тој постои. Но, сега и трошоците за
работа се зголемуваат. Секој месец треба да се обезбедат пари за плати,
плаќање на придонеси, наемнина за канцеларии, наемнина за продажни
простории, за репроматеријал, за опрема, за производство и за сè што е
потребно за непречено одвивање на процесот на работа. Во оваа фаза од
претприемачкиот процес претприемачот се обидува да дојде до финансии кои
ќе му овозможат непречено функционирање на
бизнисот. Подетално за можностите за финансирање на
бизнисот ќе бидат обработени во четвртото поглавје
„основи на финансиска писменост, маркетинг и
продажба“.
Од 06:00 до 07:00 – Производство. Со
обезбедување финансии за нормално функционирање во
оваа фаза од започнување на бизнисот, претприемачот
навлегува во седмиот час (од 06:00 до 07:00) од
претприемачкиот часовник, а тоа е производство,
односно обезбедување дека производите/услугите ќе им
▲ Фазата производство од
бидат достапни на купувачите на пазарот. Сето она што
претприемачкиот часовник се однесува
е дефинирано во претходните фази во однос на
на оперативната функција на
вредноста за купувачите мора да биде реализирано и
претпријатието, односно сѐ она што
интегрирано во производот или услугата. Вложените
треба да се направи за
добивање/реализирање на
финансиски средства се трошат, а производот (или
производот/услугата
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услугата) е спремен за продажба на купувачи кои се подготвени да платат за
него. Оваа фаза не значи само производство на физички производи, туку и
дефинирање на производство односно добивање на услугата. Всушност во
оваа фаза се занимаваме со оперативната функција на претпријатието.
Од 07:00 до 08:00 – Маркетинг. Поминување на осмиот час од
претприемачкиот часовник го потенцира значењето на маркетингот.
Маркетингот е постојано активен во определени делови и сегменти на
претходните часови од часовникот, но сепак мора да биде потенциран како
еден од најважните елементи за успехот на еден бизнис. Постојана анализа на
пазарот, привлекување нови купувачи, развој на нови производи, контакти со
купувачи, одржување на дефинираните односи со тие купувачи, слушање на
купувачите, итн., се само дел од активностите кои ќе се спроведуваат во еден
бизнис и ќе бидат одговорност на маркетингот.
Од 08:00 до 09:00 – Продажба. Во деветтиот час (од 08:00 до 09:00)
целиот фокус се става на продажба, односно искористување на маркетинг
активностите од претходната фаза за да се зголеми продажбата, а со тоа и
свежи приходи во претпријатието, со што ќе се обезбеди нормално
функционирање на истиот, но и подготовка за следната фаза која ќе значи и
прв раст на претпријатието.
Од 09:00 до 10:00 – Екипирање и градење на тим. Со растот на
бизнисот и растот на побарувачката претприемачот
навлегува во една нова фаза од претприемачкиот
процес, наречена екипирање и градење на тим или
започнување на десеттиот час (од 09:00 до 10:00) од
„претприемачкиот часовник“. Луѓето веќе стануваат
вистинска потреба во бизнисот, претприемачот и
основачите не можат сами, мора да се започне со
ширење на бизнисот преку зголемување на бројот на
вработени. Кои вработени ќе бидат дел од
претпријатието, какви вештини се потребни, како ќе
▲ Понатамошниот успех и раст на
се врши селекција или кои извори на потенцијални
претпријатието во голем дел ќе зависи од
вработени ќе се користат се само дел од прашањата
успехот на основачите да изградат тим
на кои ќе треба да се даде одговор во оваа фаза од
кој победува
претприемачкиот часовник.
Од 10:00 до 11:00 – Менаџмент. Но, зголемување на бројот на вработени
и растот на бизнисот го носат претприемачот во започнување на
единаесеттиот час од претприемачкиот часовник, а тоа е потребата од
менаџмент. Тука веќе се интегрираат повеќе претходни фази од процесот
преку планирање, организирање, раководење, екипирање, мотивирање и
контролирање. Ова е една сосема нова фаза од претприемачкиот процес во
која претприемачот мора да започне да делегира дел од сопствените
досегашни одговорности, со цел да продолжи растот на бизнисот.
Oд 11:00 до 12:00 – Лидерство. И на крајот од процесот, односно
часовникот е дванаесеттиот час (од 11:00 до 12:00) кој се фокусира
на лидерство. Веќе не е доволен само менаџментот, потребно е  Креирај и направи
силно лидерство кое ќе обезбеди дека клучните човечки ресурси Креирајте мапи на главните
ќе бидат фокусирани кон реализирање на поставените цели на процеси на вашиот
претприемачки процес. Објаснете
претпријатието.
Завршување на дванаесеттиот час претставува почеток на нов ги техниките и алатките кои ги
претприемачки процес, односно циклус. Една од основните задачи користите за иновација.
на претприемачот е постојано да иновира и постојано да го
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подобрува својот бизнис за да остане на вистинскиот пат, патот кој
единствено води кон успешноста.
Секој час од претприемачкиот часовник претставува посебен вид на
процес кој има свои потпроцеси. На пример, во првиот час, кога станува збор
за бизнис идеи може да имаме:





процес за генерирање на идеи,
процес за складирање на генерирани идеи,
процес за анализа на идеи,
процес за избор на идеја за имплементација итн.

Сите овие процеси треба да бидат дефинирани и мапирани во еден
дијаграм на процеси за секогаш да се знае што треба да се прави кога ќе се
активира соодветниот процес.

Документирање на бизнис процесите
За да се обезбеди дека бизнисот ќе го повторува успехот и тоа постојано,
ќе мора да се документираат најважните, односно клучни деловни процеси.
Документирање на процеси и нивно користење
значи дека секоја работа ќе се изведува онака
како што е дефинирано да се изведува, без
некои поголеми варијабилности во однос на
резултатот и без чести повторувања на грешки.
Во секое претпријатие ќе постои хиерархија на
процеси (слика 1-5).
Документирање на процесите се врши преку
креирање на папки со сите потребни
▲ Слика 1-5: Хиеарархија на процеси во една
информации на процесите. Тие информации се
компанија
следниве:




Работна процедура и
Работна инструкција.

Мапа на процесот,

Maпа на процесот дава опис на процесот во однос на тоа како
активностите во самиот процес се поврзани една со
друга. За мапирање на процесите се користат
симболи (слика 1-6) кои ги презентираат различните
видови на елементи на процесот како започнување
на процесот, активности, транспорт, контрола,
завршување на процесот...
Честопати не се прави разлика помеѓу процес и
работна процедура. Иако постои директна релација
помеѓу процеси и процедури бидејќи процедурите
опишуваат во детали како секоја активност во
самиот процес ќе се спроведе, сепак тие не се исто.
Работна процедура претставува сет на пишани
инструкции кои ги дефинираат неопходните чекори
Слика 1-6: Симболи за мапирање на процеси
потребни за изведување на активностите во самиот
процес.
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Едноставно работната процедура дефинира кој ја изведува која активност
во процесот, кои активности треба да се спроведат во процесот,
кога треба да се спроведат тие чекори (активности), како треба да ☞ Работна процедура
се спроведат тие чекори и кои стандарди треба да бидат сет на пишани инструкции кои ги
исполнети при спроведување на чекорите. Сепак, работните дефинираат неопходните чекори
потребни за изведување на
процедури не даваат детален опис на секоја од активностите.
Процесот дефинира што треба да се прави, додека активностите во самиот процес
процедурата дефинира како треба да се направи тоа.
Значи, работната процедура ќе ги содржини следните елементи:









Наслов на процедурата. Како ќе се нарекува процедурата? На пример,
процедура за дупчење на дупка на осовината. Или процедура за подготовка на
фактури за купувачи, или пак процедура за мерење на задоволството на
купувачите.
Интерен број на процедурата. Бидејќи во една
просечна компанија може да има стотици процедури
кои ќе претставуваат предмет на подобрувања и
промени, добро е да се користат интерни броеви со
цел лесно снаоѓање низ базите на податоци за
процедурите.
Сопственик на процесот на кој се однесува
процедурата. Кој е сопственикот на процесот,
односно чија е одговорноста за спроведување на
процедурата? На пример, шефот на одделение за
односи со купувачи може да биде сопственик на
процедурата за мерење на задоволство на купувачи.
Шефот на смената во производство ќе биде
одговорен за спроведување на процедура за дупчење ▲ Пример на процедура
на дупка на осовината. Шефот на одделението за
наплата ќе биде сопственик на процедурата за подготовка на фактури.
Опис на процедурата. Овој елемент од процедурата бара краток опис на самата
процедура во однос на целите за коишто постои и зошто е потребна една таква
процедура.
Чекори, односно активности за спроведување на процедурата. За секоја
активност која ќе треба да се спроведе со спроведување на специфична
процедура потребно е да се дефинира редоследот на активноста, самата
активност и одговорно лице за спроведување на активноста. Кога станува збор за
одговорно лице не се пишува име и презиме на операторот кој ќе ја спроведува
активноста, туку работното место кое е одговорно за спроведување на таа
активност. Во некои случаи може да биде друга служба или пак одделение.

Ова се основните елементи кои треба да се содржани во една работна
процедура. Сепак може да има и дополнителни, како датум на
имплементација на процедурата, датум на следна ревизија на процедурата,
историја на развој на документот (датум, верзија, опис на промена, автор на
промена и кој одобрил промена), врски со други процедури, алатки кои се
користат за имплементација на процедурата итн.
Но, сега прашањето е како секоја активност да се спроведе правилно?
Одговор на ова прашање е даден во работните инструкции. Некои активности
не се толку сложени за да мора детално да се опише нивното изведување, но
сепак оние кои се суштински активности и значајни за обезбедување на
квалитет во однос на излезот од секој процес мора да бидат јасно и прецизно
дефинирани со работна инструкција. На ваков начин, работните инструкции
стануваат дел, односно прилог на секоја процедура.
Работната инструкција опишува како да се спроведе специфична
активност. За разлика од процедурата која содржи инструкции во вид на
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чекори за повеќе активности, инструкцијата се фокусира на специфична
активност.
На врвот на хиерархијата се политики кои претставуваат водечки
принципи кои се наменети да влијаат на одлуките и акциите низ
☞ Работна инструкција
организацијата, со што индиректно влијаат на процесите. На
опишува како да се спроведе
пример, како политики може да бидат закони, стратешки цели,
специфична активност
директиви, и деловни правила согласно кои едно претпријатие ја
регулира сопствената работа. Процесите, работните процедури и
работните инструкции се основа за имплементација на подобрување во едно
претпријатие. Процесите претставуваат одличен начин за брз приказ на
целиот процес во форма која едноставно се разбира, но сепак преку дијаграм
на процесот, операторот одговорен за спроведување на некоја од
активностите нема да знае што се треба да направи за квалитетно да си ја
заврши сопствената работа.



Креирај и направи: Документирање на процеси

Документирајте ги главните процеси во претпријатието коешто го креирате (иновациски
процес, производствен процес, маркетинг процес, процес за продажба, финансиски
процес и процес за менаџмент). Резултатот од оваа вежба ќе биде една папка во која ќе
биде целосно дефиниран начинот на функционирање на претпријатието. Презентирајте ги
некои од поважните процеси. Поставете ги следниве прашања:
 Може ли нешто да се подобри?
 Како можат да се подобрат процесите за да се скратат време и трошоци за спроведување на
истите?
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Прашања за проверка на знаењето
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Објаснете ги карактеристиките на успешен бизнис.
Што претставува бизнис модел?
Од кои елементи е составен бизнис моделот?
Објаснете го циклусот направи-мери-научи?
Кои се основните потребни ресурси за едно стартап претпријатие?
Што претставуваат човечки ресурси?
Објаснете ги капиталните ресурси.
Што претставуваат финансиски ресурси?
Која е улогата на лидерот во бизнисот?
Објаснете го претприемачкиот часовник?
Какви основачки дилеми постојат? Објаснете ги истите.
Какви папки се креираат при документирање на процесите?
Што претставува работна процедура?
Што претставува работна инструкција?
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2. БИЗНИС КОНТЕКСТ И
ОКОЛИНА – НАОЃАЊЕ НА
КУПУВАЧИ
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:










знаете како да ги најдете купувачите кои се спремни да платат, односно
корисниците на бизнис идејата;
знаете како да ја тестирате вашата идеја преку купувачи и прашалници за да
откриете што тие мислат;
бидете способни да покажете аргумент за промена или продолжување со истата
бизнис идеја;
знаете да воспоставите коректен однос со купувачите;
ја знаете психологијата на купувачите;
знаете да ги оцените желбите и потребите на купувачите;
знаете да развиете продажна инка која ќе содржи генерирање, одржување и
зголемување на бројот на купувачите;
можете да генерирате побарувачка од страна на крајните корисници преку нивно
внесување во вашата продажна инка;
ги знаете различните фази во развојот на купувачи.

Пронаоѓање на купувачи
Пред да се што било друго во однос на тестирање на претпоставките од
бизнис моделот, ќе треба колку што може подобро да се дефинираат и
запознаат потенцијалните купувачи. Но, сигурно се прашувате што ќе
добиете со тоа познавање на вашите купувачи. Еве само неколку примери на
она што еден претприемач и бизнис ќе го добие со подобро познавање на
купувачите:






Кога се познаваат подобро купувачи ќе може лесно да се развиваат нови
производи и услуги кои ќе излезат во пресрет на вистинските потреби на
купувачите.
Подобро познавање на купувачите ќе креирате маркетинг материјали кои ќе
погодат точно во целта преку емоции, чувства, потреби и проблеми на вистински
купувачи за вашиот бизнис.
Подобро познавање на купувачи ќе каже кои маркетинг средства, кога да се
користат и за кои купувачи, со што сигурно ќе се обезбеди заштедување на пари,
но и подобра стапка на конверзија од сите тие маркетинг средства.
Преку добро познавање на купувачите ќе се овозможи развивање на матрица,
односно ќе се препознае форма на однесување на различни купувачи кога
станува збор за нивните купувачки навики и бизнисот.
Ќе постои можност за подобрување на комуникацијата со купувачите, бидејќи
кога се знае повеќе за нив ќе може полесно бизнисот да се вклучи во разговор и
комуникација, што значи и градење на еден сосема поинаков и подобар однос.

Сега прашањето е: Кои се купувачите? Секако дека вие веќе ги имате
дефинирано купувачите преку вашиот бизнис модел и веќе имате направено
соодветни тестирања за потврда дека тие се навистина вашите купувачи, но
досега не навлеговте подетално во начинот
на донесување на одлуки на самите
купувачи, односно како се донесува
одлуката за купување.
Едноставно без купувачи нема приход,
тоа значи дека ќе нема ни профит, а без
профит не може да се финансира
нормалното функционирање на бизнисот.
Сето ова значи дека без купувачи нема ни
бизнис. Колку повеќе купувачи ќе има еден
бизнис, и тоа квалитетни купувачи, ќе
значи и толку поголем приход за бизнисот
(слика 2-1). Што мислиме под квалитетни
купувачи? Тоа се купувачи кои ќе купуваат
во поголем износ на пари и повеќе пати во
определен временски период.
▲ Слика 2-1: Приходите на претпријатието се
Но, сепак постои еден проблем, кој
зголемуваат со зголемување на бројот на купувачи
честопати се игнорира кога треба прецизно
да се дефинираат купувачите за бизнисот. Првин постојат различни видови
на купувачи за една компанија кои различно може да влијаат за маркетинг
процесот, продажниот процес и процесот на развој на еден производ и/или
услуга. На пример различни маркетинг процеси ќе се користат за еден
купувач и за еден корисник. Доаѓаме до првото разграничување кога станува
збор за купувачи, а тоа е разграничување помеѓу купувач и корисник.
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Купувачи се оние кои му плаќаат на бизнисот за производот или
услугата кои ги продава, а од друга страна корисник е оној кој
☞ Kупувачи
ги користи производите или услугите коишто бизнисот ги
оние кои ви плаќаат за
продава.
производот или услугата кои ги
Во голем број на случаи купувачите и корисниците може да
продавате
бидат исти лица, но сепак мора да се знае дека за некои
компании тие ќе се сосема различни. На пример за еден производител,
купувач може да биде големопродажен бизнис или дистрибутер на големо,
додека корисник на производите да биде купувач на малопродажен бизнис
кој пак е купувач на големопродажниот бизнис. Во ваква ситуација ако го
земеме маркетинг процесот како пример, еден производител ќе треба да
генерира интерес за продажба кај крајниот корисник, иако директен купувач,
оној кој плаќа нема да биде краен корисник. Колку повеќе
☞ Koрисници
корисниците се заинтересирани и го купуваат производот или
ониe кои ги користат производите
услугата, толку повеќе ќе се генерираат приходи од купувачите.
или услугите коишто вие ги
Ако
продолжиме
понатаму
да
ги
расчленуваме
продавате
големопродажните компании, можеби ќе дојдеме до некој
референт за набавка кој носи клучна улога во донесување на
одлуки за купување, или пак некој шеф на набавка кој го одобрува буџетот на
набавката кадешто влегуваат и износите на пари кои тие може да ги
потрошат во вашата компанија.
Значи, можеме да имаме хиерархија на купувачи за една компанија и тоа:


Крајни корисници. Без разлика дали се продава на крајни корисници или не,
односно дали крајните корисници се купувачи или не се, разбирањето на нивните
потреби, проблеми, желби, како и начинот на користење на
производите/услугите претставува клуч за успехот на компанијата. Компанијата
иновира нови производи за нив. Сепак, понекогаш тие може да имаат најмало
влијание на одлуката за купување.
 Влијателни лица. Кога станува збор за купувачи и корисници не можеме да не
ги разгледаме и вклучиме во деловните процеси и влијателните лица,
односно оние кои не се директно инволвирани во процесот на
Креирај и направи
купување, но нивното кажување, пишување или споделување може да
Креирајте скица на корисници,
влијаат на купувачки одлуки. Тие имаат силно влијание на
купувачи, препорачувачи,
социјалните медиуми и само со една порака можат да го направат
влијателни лица и одлучувачи.
некој бизнис успешен или неуспешен. Можат да бидат и блогери кои
Какво влијание ќе имаат сите тие
сакаат да тестираат нови производи или услуги и да пишуваат за
на вашиот бизнис? Каква
нивниот квалитет, перформанси и корисност. Затоа е добро да се
стратегија ќе користите за сите од
дефинираат сите оние кои можат да влијаат на брзиот раст на
нив за да помогнат во развојот на
бизнисот и да се креира стратегија за тоа како ќе се искористат овие
влијателни лица. Како некои опции за пристап до нив може да биде
вашиот бизнис?
бесплатно користење на производот или услугата, или пак да им се
плати да го промовираат бизнисот. Колку повеќе влијателни лица ќе
се привлеча до една компанија, толку повеќе крајни корисници ќе може да се
генерираат за истата.
 Препорачувачи. Освен влијателните лица кои креираат јасни пораки и мислење
за производот или услугата, важна улога во успехот на бизнисот може да имаат и
препорачувачи. Јасно е дека денес повеќе се верува на еден доверлив
препорачувач, отколку на промотивна кампања на компанијата. Едноставно
технологијата го овозможува овој начин на доверба. Препорачувачите исто како
и влијателните лица имаат влијание да поттикнат одлука без разлика дали
станува збор за позитивна или негативна одлука. За разлика од претходните
групи, оваа група е инволвирана на некој начин во процесот. На пример,
мислење на шефовите во компанијата може да влијае на одлуката од каде ќе се
купува. Тука може да бидат сојузи или комитети кои имаат задача да
препорачаат одреден производ или услуга, како на пример препорака од
стоматолошка организација дека користење на некое стоматолошко помагало е
корисно за здрави заби. Може да бидат и надворешни ентитети кои се занимаваат
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со истражувања. Исто така може да биде и некој купувач кој е задоволен од
досегашната работа со компанијата и ќе ја препорача на неговите пријатели или
партнери.
Одлучувачи. Честопати корисник на производот и/или услугата не е оној кој
донел одлука за купување на производот. На пример, за некој информативен
систем за човечки ресурси корисници ќе бидат вработените во секторот за
човечки ресурси, додека буџетот ќе го определи или менаџерот на секторот или
врвниот менаџмент, со што и ќе донесе конечна одлука кој систем да се купи.
Тие го контролираат или одобруваат
купувањето или пак буџетот. Одлучувачи може
да бидат менаџери од средно ниво, може да
биде и еден од сопружниците кој го
контролира буџетот за патување на одмор, или
пак родителите кои донесуваат конечна одлука
за купување на некоја играчка, видеоигра или
апликација кои детето сака да се купат и ќе ги
користи истите.

Крива на прифаќање на нови
технологии
Купувачите може да се поделат и согласно
степенот со кој го прифаќаат производот или ▲ Moрате да ги дефинирате сите можни
услугата. Согласно Џефри Мур (Geoffrey
ентитети кои на некој начин може да влијаат
Moore), приказот за тоа каде се наоѓа
на процесот на генерирање на купувачи за
вашиот бизнис
производот кога станува збор за прифаќање во
однос на истите се нарекува крива на
прифаќање на нови технологии (слика 2-2).
Првите купувачи за еден нов технолошки производ се наоѓаат во ран
пазар и се нарекуваат иноватори. Тоа се ентузијасти, луѓе со разбирање од
техниката и технологијата. Луѓе
коишто сакаат нови работи,
сакаат да експериментираат со
нови
технологии,
да
ги
поседуваат, користат и да
покажат пред другите дека се
први што имаат пристап до еден
таков производ. Тие се агресивни
во барање на нова технологија
дури и пред да започнат некои
маркетинг
активности
на
компанијата производител затоа ▲ Слика 2-2: Крива на прифаќање на производ
што
во
нивниот
живот
технологијата зазема централно место без разлика на функцијата која се
реализира со таа технологија. Едноставно ја купуваат новата технологија
поради задоволство да истражуваат, тестираат и експериментираат со таа
нова технологија. Овие иноватори, односно ентузијасти не се многу на
пазарот, но сепак нивно наоѓање и искористување во голема мерка може да
помогне во поминување во следната фаза на новата технологија, пронаоѓање
и зголемување на втората група на купувачи, а тоа се рани прифаќачи.
Откако иноваторите ќе експериментираат, тестираат и користат нова
технологија, тие се најголемите распространувачи на пораката дека нешто
ново функционира, што отвора пат за друга група на купувачи и втора фаза
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од циклусот. Како што можете да забележите, кога иноваторите се главните
купувачи на нов производ продажбата сè уште е многу мала.
Раните прифаќачи на нова технологија исто како и иноваторите доста
рано во животниот циклус на еден производ купуваат, но за разлика од
иноваторите тие не се луѓе од техниката. Едноставно оваа група на купувачи
се оние кои лесно успеваат да ги разберат и ценат бенефициите кои ги
добиваат со новиот производ. Секогаш кога ќе имаат силно преклопување со
некоја нивна потреба и новата технологија, тие донесуваат одлука за
купување на таа технологија. Иако оваа група на купувачи е сѐ
 Креирај и направи
уште мала за успех на производот на пазарот бидејќи
Поделете ги потенцијалните
продажбата е сѐ уште на ниско ниво, сепак оваа група на
купувачи согласно кривата на
купувачи се оние кои понатаму ќе го поттикнат производот да
прифаќање на производи. Што
оди кон следната група на купувачи, а тоа е раното мнозинство.
треба да направите за да стигнете
Значи, раните прифаќачи се клуч за отворање на кој било
до иноваторите и раните
високо-технолошки пазарен сегмент.
прифаќачи за да помогнат вашиот
Доколку вие сте лице кое сака да го има првиот електричен
иновативен производ/услуга
автомобил
во вашата улица или град, или пак првиот најнов
побргу да стигне до следните
мобилен телефон кој излегува, тогаш веројатно вие сте во
групи на купувачи?
групата на иноватори или рани прифаќачи.
Купувачите од групата на раното мнозинство, иако се врзуваат лесно со
новата технологија, сепак најчесто се водат од чувството на практичноста на
новиот производ или услуга. Тие знаат дека повеќето од овие иновации
завршуваат како неуспеси, затоа и чекаат да видат како другите луѓе кои веќе
го купиле производот го користат и дали им врши работа за која е наменет.
Само доколку се уверат во практичноста, оваа група на купувачи ќе го купи
производот. Значи пред да донесат одлука за купување, тие бараат докази. Од
друга страна, успехот на производот да ги убеди овие купувачи во
сопствениот квалитет и бенефициите кои тој производ ги обезбедува ќе значи
и голем успех за компанијата. Едноставно оваа група на купувачи
претставува скоро една третина од сите купувачи во овој синџир на
прифаќање на нов производ и со неа се обезбедува голем износ на продажба,
раст и профитабилност. Доколку вашите одговори се дека чекате да ги видите
електричните автомобили како се возат без никаков проблем и чекате да има
доволно сервиси за нив, тогаш најверојатно вие припаѓате во оваа група на
купувачи.
Доцното мнозинство ги има скоро сите карактеристики на раното
мнозинство со таа разлика што оваа група на купувачи не е комфорна со нова
технологија. Заради тоа оваа група на купувачи чека новиот производ,
односно новата технологија да стане стандард во користење, поддршка од
страна на компаниите и висока репутација и кредибилитет на оној од кој ќе
купат. Како и раното мнозинство, оваа група на купувачи ја сочинуваат скоро
една третина од сите купувачи во синџирот на прифаќање на нова
технологија. Тие обезбедуваат висока профитабилност на компанијата, иако
со стареењето на производот се намалува и профитната маржа. Забележувате
дека како што поминува времето производот старее и самата продажба сè
намалува. Доколку вие велите дека нема да купите електричен автомобил се
додека повеќето од луѓето не купат и користат таков автомобил и додека
возењето на бензински автомобил е навистина нешто веќе неисплатливо,
тогаш вие најверојатно спаѓате во оваа група на купувачи.
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И на крајот од синџирот на прифаќање на нова технологија се наоѓаат
„влечковци“, односно луѓе кои едноставно не сакаат да имаат ништо со нова
технологија без разлика дали станува збор за лична или пак економска
причина. Тие се последните кои купуваат или пак воопшто нема да купат. Се
забележува дека и продажбата веќе е
опадната драстично но и многу е помал
бројот на купувачи во оваа група.
Доколку велите: не купувам автомобил
на електричен погон, па што сака нека
биде, вие веројатно се наоѓате во оваа
група на купувачи.
Во раните фази кога иноваторите и
раните прифаќачи се единствените
корисници на новиот производ не се
бара високо ниво на квалитет во поглед
на
изгледот
или
дизајнот
на
▲ Слика 2-3: Во зависност од тоа за кои купувачи е
производот, леснотија за користење или
наменет производот ќе зависи и нивото на квалитет
сервисирање (слика 2-3). Сепак тие се
кој ќе го поседуваат
блиски до технологијата. Како се
преминува кон десната страна на рано мнозинство и доцно мнозинство,
квалитетот треба да е присутен во сите елементи. Додека кај последните,
односно влечковците, веќе не е ни важен.



Креирај и направи: Кои се вашите купувачи?

Одговорете на прашањето кои се вашите купувачи, односно објаснете ги сегментите на
купувачи кои се наведени во вашиот бизнис модел одговарајќи на следниве прашања:







Koи се моите корисници?
Каде се наоѓаат тие?
Што прават? Кои се нивните проблеми, потреби, желби?
Кога го прават она што го прават? Кога имаат потреба, проблем и желба која што производот/услугата
може да ги реши?
Како го прават она што го прават? Како ги задоволуваат нивните потреби, решаваат проблеми и желби?

Осигурување дека тие се вистинските
купувачи за решението
Koга веќе се знаат купувачите, односно веќе се развиени претпоставки
дека одреден сегмент на пазарот го има проблемот којшто се решава од
страна на производот/услугата, треба да се постои сигурност дека тие
навистина се оние вистинските купувачи. Што значи да бидат вистински
купувачи? Ќе постои сигурност дека се вистински купувачи само ако тие
навистина го имаат проблемот којшто производот и/или услугата го решава,
навистина припаѓаат во соодветната демографска група која е определена,
сакаат да го решат проблемот и спремни се да платат за решението на тој
проблем.
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Значи, проблемот на кој се базира бизнис идејата треба да е вистинскиот
проблем за специфична група на купувачи која е дефинирана со бизнис
моделот.
Што ако решението, односно производ или услуга се толку иновативни
што потенцијалните купувачи воопшто не се свесни дека имаат таков
проблем за решавање?
Постојат две сценарија како одговори на ова прашање.
Првото сценарио е да се вложат сите напори во развој на решението и
пуштање на пазарот, а при тоа никој да не го купува производот или услуга.
Ова сценарио не го сакаме, нормално. Доколку ја погледнеме статистиката на
многу иновативни производи ќе се забележи дека и големите компании имаат
повеќе промашувања отколку успеси кога станува збор за „премногу“
иновативни решенија кои се наменети за решавање на проблеми за кои сѐ
уште не постои свесност за потреба од нивно решавање.
Второто сценарио е да се оди постапно, дел по дел, малку истражување,
малку едукација, малку продажба… Целта е да се наметне проблемот како
нешто реално, суштинско и болно за потенцијалниот купувач, така што ќе
може да се креира иницијална побарувачка со што ќе може да се продолжи со
инвестирање на време, пари и напор за успех на иновацијата.

Дали постои проблем?
Пред да се започне со што било во однос на иновацијата мора да се
потврди дека постои некаква потреба (проблем, желба) на пазарот. Точно, во
оваа фаза воопшто и не треба да се размислува за дизајн, конструкција на
прототип или што било друго. Важно е да се има силен доказ дека постои
таква потреба.
Како може да се провери дали навистина постои таков проблем на
пазарот? Тука веќе треба да дојде до израз способноста на претприемачот да
спроведе одредено истражување со цел да добие потврда дека навистина
некои луѓе имаат токму таков проблем. За среќа, денес технологијата ни
овозможува лесно да дојдеме до некои информации за различни проблеми.
Следниве техники можете да се користат за оваа цел:

▲ Quora е место каде луѓето
поставуваат и одговараат
прашања. Може да дојдете до
квалитетни информации за
потврда за постоење на
проблем


Конкуренција. Дали постои конкуренција која нуди решенија
за слични проблеми? Доколку некои сегменти од проблемот веќе се
решаваат од постојни компании значи дека постои поголема
веројатност таквиот проблем да постои. Треба да се анализира што
нудат конкурентите, кои се нивните купувачи, дали има некои
незадоволни со нивните производи/услуги... Сите овие информации
можете да се најдат лесно преку мало пребарување на интернетот и
социјалните медиуми каде тие конкуренти комуницираат со нивните
купувачи и потенцијални купувачи.

Социјални медиуми. На социјалните медиуми лесно може да
се постават прашања поврзани со проблемот кој се анализира и решава
со развојот на бизнисот и може да се следи дискусијата. Секоја
дискусија претставува вредна информација за она што се развива.
Може да се користат и социјалните медиуми за прашања и одговори,
како што е Quora, за да се види дали некој поставува прашања кои се
во доменот на проблемот кој што се решава. Колку луѓе поставуваат
такви прашања? Колку луѓе се вклучуваат во дискусијата? Одговорот
на овие прашања може да наговести за тоа дали постои или не постои
проблем на пазарот кој што се решава. Oсвен тоа, може да се побараат
страници на другите социјални медиуми или блогови кои
обработуваат некои теми кои може да бидат дел од проблемот којшто
се решава. Дали постојат коментари и дискусии за проблемот? Дали
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луѓето поставуваат прашања со кои бараат решение за таков проблем? Нормално
доколку се пронајдат такви прашања, коментари или дискусии, тоа е доволен
сигнал дека претприемачот се наоѓа на вистинскиот пат, односно дека на пазарот
навистина постои таков проблем и има купувачи за нив. Истовремено може да се
погледнат профилите на тие луѓе кои имаат таков проблем и да се провери каде
се наоѓаат, односно од каде се, колку се стари, каде работат, како живеат... Сето
ова дава можност за поврзување со потенцијални купувачи со што ќе се обезбеди
можност за директна комуникација за следните фази од градење на купувачи за
компанијата.
Блог. Може да се креира блог и да се започне со нафрлување некои прашања
поврзани со проблемот кој што се решава. Целта е да се привлечат повеќе луѓе да
ги читаат тие објави и да се поттикнат да коментираат. Дали се заинтересирани
за коментирање? Што коментираат? Има ли некоја дискусија за тие
интригирачки прашања?
Целна страна. Едноставно можете и да се постави целна страна на интернет на
која ќе се праќаат посетители и ќе се побара да остават контакт детали доколку
сакаат да добијат информации за тоа како да го решат проблемот. Доколку
поголем процент од посетителите остават адреса на е-пошта за да се
контактираат, значи дека имаат таков проблем и бараат решение на истиот.

Доколку се соберат доволно информации кои кажуваат дека постои таков
специфичен проблем и веќе се знаат одреден број на лица кои го
имаат таквиот проблем што претставуваат потенцијални  Креирај и направи
купувачи за бизнисот, ќе може да се премине на следната фаза Користејќи ги опишаните техники
од истражување на проблемот, а тоа е директно контактирање со за истражување заради проверка
на постоење на проблемот на
тие веќе откриени потенцијални купувачи.
Потребно е да се контактираат некои од веќе пазарот, направете една анализа и
идентификуваните потенцијални купувачи за кои постои резултатите напишете ги во
сигурност дека имаат таков проблем за да се закаже состанок извештај со сите заклучоци и
лице во лице. Доколку заради локацијата не може да се препораки.
организира таков состанок, може да се користи Skype за
спроведување на интервјуа. Целта на овие состаноци и интервјуа е да се
добијат информации за:






Демографијата на потенцијалните купувачи. Дали се мажи или жени? Колку
се возрасни? Кое е нивното занимање (студенти, вработени, сопственици на
бизнис, пензионери, невработени...)? Колкав приход имаат, доколку имаат?
Каква е нивната брачна состојба? Имаат ли деца? Каков автомобил возат? Што
сакаат? Каде излегуваат? Каде поминуваат време на интернет? Сето ова се важни
информации кои подоцна ќе бидат од голема корист.
Контекст на проблемот кој се решава. Не треба да се поставуваат директни
прашања туку да се разговара неофицијално за животните аспекти кои се во
близина на проблемот кој го имаат. Мора да се слуша внимателно за болките,
желбите и потребите кои тие ќе ги искажат. Кога ќе се дефинира проблемот
заедно со потенцијалниот купувач, може да се поставуваат и подиректни
прашања. Кога последен пат имале таков проблем? Колку често имаат таков
проблем? Зошто сметаат дека проблемот е нерешлив? Како се чувствуваат кога
ќе го решат проблемот? Како би го рангирале проблемот? Можеби не можат да
го рангираат проблемот, можеби немаат потреба да го решат проблемот, или пак
ќе кажат дека би било убаво да го решат. Ваквите одговори веќе нагласуваат дека
нема проблем или пак можеби не е вистинскиот проблем. Доколку повеќето
одговорат дека имаат потреба од решение, тоа значи дека се потврдуваат
претпоставките.
Тековно решавање на проблемот. Оваа прашање е многу важно прашање за да
се дознае како го решаваат проблемот во моментов, но и да се откријат
потенцијалните конкуренти директно од страна на потенцијалните купувачи.

Доколку повеќето од контактираните потенцијални купувачи имаат
проблем и сакаат да го решат проблемот, значи дека може да се продолжи со
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следните експерименти, а тоа е да се провери решение, односно дали токму
тие купувачи го бараат решението на проблемот којшто е откриен.

Дали решението е вистинското решение за нив?
Уште една алатка која може да се користи за тестирање на
претпоставките во бизнис – моделот и особено претпоставки во однос на
вредноста е минимално одржлив производ.
Кај постојни компании со постојни купувачи лесно се доаѓа до листа со
сите карактеристики на производот или
услугата кои купувачите ги сакаат. Тие
едноставно веќе имаат купувачи. Кога веќе ги
имаат купувачите лесно може да ги прашаат
што сакаат. Лесно може да забележат кога се
незадоволни и зошто се незадоволни. Лесно
можат да извлечат увиди од продажбата и да
видат кој модел најмногу се продава, а кој
најмалку и која е разликата меѓу тие модели.
Лесно имаат увид во сите контакти со
купувачи на ниво на целата компанија.
Кога сите тие информации ќе ги соберат
на едно место, ќе ги анализираат и толкуваат,
ќе
дојдат до стотици нови можни
▲ Во случај на стартапи, купувачите ќе бараат да
карактеристики на производот или услугата,
им се каже што сакаат
како и вредностите кои ги бараат купувачите.
Но за стартапи не е исто. Не ни може да биде исто. Затоа што стартапи
немаат купувачи. Во случајот на стартапи, купувачите ќе бараат вие да им
кажете што тие сакаат. Тие сметаат дека вие знаете што тие сакаат. Веројатно
тие досега користат некакво решение. Зошто вашето решение ќе биде
подобро од онаа што тие досега го користат?
Вообичаено, кај постојни компании, тимот за развој на нови производи
создава документ со листа со сите карактеристики кои што купувачите ги
сакаат. Тоа значи дека пребаруваат по нивните бази на податоци и
разговараат со клучните купувачи за да дојдат до конкретна листа со сите
карактеристики за новиот производ или услуга. Потоа следува процесот на
специфицирање, развој, дизајн, производство и испорака. Тоа е еден
стандардизаиран процес кој во постојните и особено големите компании се
одвива постоајно.
Но, стартапот се базира на претпоставки, што само по себе може да значи
дека се погрешни. А, претпоставките не се ни приближно еднакви на факти.
Па, како треба да постапи еден стартап за да изгради производ колку што
може побргу, со колку што може помалку грешки којшто купувачите ќе го
сакаат или купуваат, а притоа да не потрошат, месеци па и години?
Ако тргнеме директно со развој на компанијата, а купувачите немаат
директен инпут во идеизацијата и развојот на нови производи, може да излезе
дека тие производи или услуги нема да ги задоволат потребите на
купувачите.
Затоа и ни е потребен минимално одржлив производ - производ со
минимум карактеристики кој служи само да се добие фидбек од страна на
купувачите.
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Mинимално одржлив производ претставува верзија на нов
☞ Минимално одржлив
производ кој му овозможува на стартап тимот да собере
производ
максимален износ на валидирано знаење за купувачите со
производ со минимум
најмали вложени напори.
карактеристики кој служи само
Стартап процесот може да се гледа како серија на повеќе
да се добие фидбек од страна
вакви производи. На пример, минимално одржлви производ за
на купувачите
проверка на концептот може да биде веб страница на која ќе
бидат опишани карактеристиките на производот/услугата и бенефитите што
истиот ќе ги нуди на купувачите. На таа страна ќе има и повик за акција во
вид на регистрација за повеќе информации. Генерирајќи посетители на таа
страница ќе се знае дали и колкав интерес постои за таквото решение со
токму тие карактеристики. Менувајќи го изгледот и содржината (описот на
карактеристики и бенефити) на веб страницата ќе се види што мора да остане
како карактеристика, а за што потенцијалните купувачи сметаат дека не им е
потребно. Пристапот овозможува тестирање без вистински производ, туку
минимално одржлив производ како опис на карактеристики и бенефити.
Вториот минимално одржлив производ веќе може да биде скица или
цртеж
на
производот
преку
кој
се
согледуваат
функационалностите дефинирани со веќе утврдените  Креирај и направи
карактеристики. Со овој втор производ следуваат состаноци во Дефинирајте го процесот и
коишто ќе се презентираат скиците и ќе се разговара за можни различните видови на минимално
подобрувања, цена која би ја платиле и дали би го купиле одржлив производ. Контактирајте
5 потенцијални купувачи опишете
решението.
Третиот минимално одржлив производ веќе може да биде му ги карактеристиките на
прототип на производ при што потенцијалниот купувач ќе производот и скицата. Што велат
може да го држи во рацете, да го проба и да ги почувствува тие? Ќе помине ли таквото
решение? Ќе бидат ли задоволни?
бенефитите од него.
Сега е време за минимално одржлив производ да провери Ќе купат ли такво решение од
дали тие купувачи навистина го сакаат решението кое им го вас?
нуди тој производ и дали се спремни да платат за да го имаат.
На самите состаноци и разговори со потенцијални купувачи треба да се
следи нивниот интерес и едноставно прашајте дали се заинтересирани за
такво нешто. Најчесто сме научени на сосема погрешен пристап при вакви
анализи или истражувања на мислење на потенцијални купувачи преку
анкети и мислиме дека колку повеќе одговори собереме толку
подобри сознанија ќе имаме. Одговарање на прашалник и  Креирај и направи
следење на користење на производот од страна на Организирајте состаноци со
потенцијалниот купувач не е исто. Преку прашалникот нема да потенцијалните купувачи. Дали го
може да се видат емоциите, гримасите, трепкањето, чувствата имаат проблемот? Дали
или други однесувања како дел од невербална комуникација решението е вистинско решение
кои кажуваат 10 пати повеќе од прашалникот кој ќе го за нив? Напишете извештај за
составите. Доколку се забележи навистина позитивен интерес, спроведените активности.
следното прашање е дали сакаат да го поседуваат.
Сите информации може да се искористат за усовршувањето на
производот, но со карактеристики кои доаѓаат директно од потенцијалните
купувачи (корисници).
Со помош на овој процес се потврдуваат или променуваавт
претпоставките во бизнис моделот кои се однесуваат на вредноста и
купувачите. Тоа значи дека:



Навистина постои проблем кој производот/услуга го решава.
Купувачите се познати и тие се спремни да платат за решението.
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Потврда на претпоставки за каналите на
дистрибуција
Како производите и/или услугите ќе стигнат до купувачите? Дали тие
канали се вистинските канали за купувачите и вредноста кои веќе се
потврдени? Генерално гледано, денес постојат два вида на канали преку кои
вредноста може да стигне до купувачите. Тоа се физички канали каде
физички производ стигнува до купувачот и веб/мобилни канали каде
виртуелен, односно веб или мобилен производ во вид на апликација стигнува
до купувачот.
Да ги разгледаме физичките канали на дистрибуција преку кои вредноста
може да стигне до купувачите.
▲ Потврда на



канали на
дистрибуција








Вредноста може да биде нешто што се интегрира во некој друг поголем
производ, па така компанијата е снабдувач на компанија која ги вградува тие
производи. На пример, фабрика за производство на сигурносни ремени за
автомобили ги доставува своите производи на производители на автомобили.
Можеби се интегрираат повеќе системи, при што се набавуваат истите,
склопуваат во една функционална целина и се продавате на крајните купувачи.
Една компанија може да биде препродавач кој додава вредност, едноставно
преку купување на производи од производител при што додава вредност преку
дополнителни услуги со кои ги продава тие производи на крајниот купувач.
Компанија може да користите и директна продажна сила, односно продажен тим
која комуницира и продава на купувачи или бизниси или пак на други
препродавачи.
Како посебен канал може да се користи и веб/интернет продажба на физички
производи преку користење на поштенски услуги.
Компанија може и да има дистрибутери/препродавачи - помеѓу неа како
производител и малопродажба.
Може да се користат и дилери - независни малопродавачи или пак синџири на
малопродажба.
Исто така, може да се користи и сопствена малопродажба при што директно ќе се
продаваат производите или услугите на крајните купувачи.

Се забележува дека постојат различни опции како производот или
услугата може да стигне до купувачите. Целта на еден стартап, не е да
започнете со користење на сите можни канали туку да дојде до
најоптималните и најдобрите канали за бизнисот.
Освен физички канали каде физички производ се испорачува до
купувачот, постојат и веб/мобилните канали каде дигитален производ или
услуга се испорачува до купувачите. Следниве можности на овие канали
моќе да се користат:







E-трговија - еден вид на веб канал при што компанијата ги продава производите
директно од сопствен веб сајт за е-трговија.
Како посебен канал во последно време се јавува и канал - платформа во вид на
продавница на апликации (iOS App Store на Apple, Android App Store).
Може да се користи и дистрибуција во 2 чекори - некој продава преку мрежа за
е-трговија на една компанија, која за дистрибуцијата и користење на мрежата
задржува определен процент.
Посебен канал претставува и агрегатори, односно агрегатори на
производи/услуги за продажба кои заработуваат процент од секоја реализирана
продажба.
Социјална трговија (трговија преку Facebook, Twitter...) или продажба преку
социјални мрежи како игри, пристап до софтвер...
Флеш продажба, односно понуди на големи попусти за 24 или 48 часа како што
се компании за групно купување.
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Канали за групна продажба каде продажбата ќе се реализира доколку има
доволен број на продажби по одредени услови на продажба, најчесто цената.

Во стартап фазата не може да се имплементираат сите канали, туку целта
е да се избере еден и да се тестира. Затоа ќе треба да се одговори на
прашањето кој ќе биде првиот дистрибутивен канал.

Влијание на каналите на дистрибуција на финансиските
резултати на претпријатието
Прашањето кое што се поставува е како, но и дали компанијата ќе
заработи од соодтевниот канал на дистрибуција? Сепак избраниот канал ќе
има голема улога во заработката на бизнисот.
На пример за директна продажба на
производ со цена од 1.000,00 денари
(слика 2-4) , трошоци за производство се
300,00 денари, трошоци за истражување
и развој, трошоци на продажба и општи
административни
трошоци
200,00
денари, и доколку давате попуст 10%
максимум може вашиот производ да се
продава за 900 денари, при што
профитот ќе ви биде 400 денари.
Доколку се користи индиректен
канал,
односно
во
овој
случај ▲ Слика 2-4: Директна продажба во однос на
индиректни канали
препордавачи, тогаш малопродажната
цена на производ е иста и изнесува 1000 денари, трошоците за производство
исто така остануваат исти и изнесуваат 300 денари, додека трошоците за
истражување и развој, трошоци на продажба и општи административни
трошоци се 150 денари: сумата е помала бидејќи трошоците за продажба се
помали - со помалку луѓе се преговара и разговара. Исто така максималниот
попуст може да биде 10% или 900 денари за производ, но се дава рабат од
30% за препродавачи, така што тие ќе платат 700 денари и во таков случај
профитот ќе биде 250 денари.
Се забележува дека каналите може
да одиграат клучна улога во
профитабилноста на бизнисот.
Да видиме што ќе се случи
доколку еден производот се вградува
во друг производ, на пример лаптоп.
Малопродажната цена на тој преносен
компјутер е 30.000,00 денари, при што
може да се обезбеди попуст од 10%,
минималната малопродажна цена би
била 27.000,00 денари. Препродавачот,
во овој случај малопродажба бара 30%
маржа, така што дистрибутерот на
големо мора да му го продаде за
21.000,00 денари. Дистрибутерот на
големо бара 20% маржа, така што ▲ Што се случува доколку вие произведувате дел кој се
производителот ќе мора да му го
вградува во друг производ (на пример преносен
компјутер)?
продаде за 16.800,00 денари.
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Трошоци за производство на производителот изнесуваат 10.000,00
денари, а тоа се трошоци на сите вградени делови и работна рака за
производство. Трошоци за истражување и развој, продажба и општи и
административни трошоци за производителот изнесуваат 2.800,00 денари. Во
ваков случај, производителот на лаптоп ќе заработи профит од 4.000,00
денари.
 Креирај и направи
Во ваков случај компанија која продава производ кој се
Идентификувајте ги сите можни
вградува во преносниот компјутер, ќе се најдете во делот на
канали на дистрибуција за вашиот
трошоци за производство. Трошоците на таа компанија за
производ/услуга, а потоа
продадени производи, продажни, истражување и развој, општи
симулирајте ги финансиските
трошоци, препродавачи и профит влегуваат во трошоци за
перформанси на истите. Изберете
ги оние кои се најоптимални за
производство на производителот.
вашиот стартап (обезбедуваат
Затоа првин треба да се идентификуваат можните канали на
најголема профитабилност,
дистрибуција за вредноста до купувачите (кои досега се
најбрзо време на испорака и
дефинирани). Потоа треба да се симулираат финансиски
најголемо задоволство за
перформанси на секој канал и да се избере оној или оние неколку
купувачите).
кои се најоптимални за стартапот. Најоптималните канали треба
да се постават во бизнис моделот во делот канали.

Потврда на претпоставки за односите
со купувачи
Претпоставките за односи со купувачи треба да одговорат на прашањето
како се стекнуваат, одржуваат и зголемува бројот на купувачите во едно
претпријатие. Самото стекнување, одржување и зголемување на
☞ Продажна инка
бројот на купувачи е директно поврзано со продажната инка на
начин на визуелизација на
претпријатието (слика 2-5). Продажната инка може да се
продажниот процес
сретне и како продажна цевка или продажен тунел и
претставува начин на визуелизација на продажниот процес.
Претпоставките во однос на односи со купувачи во бизнис моделот ја
дефинираат продажната инка во компанијата.

▲ Слика 2-5: Продажна инка со три фази: стекнување, задржување и раст на
купувачи

49

Првото прашање, откако ќе се знаат купувачите е како да се натераат да
влезат во инката, односно како да се креира побарувачката.
Првите три нивоа на инката (свесност, интерес и разгледување) се
изведуваат преку промотивните активности на претпријатието.
Може да имаме платени промотивни кампањи како:








Односи со јавноста
Реклами
Саеми
Вебинари
Е-пошта/директна пошта
Контекстуални реклами како Google Adwords, Facebook реклами...
Медиумски реклами како радио, телевизија, печатени медиуми...

Сите овие активности се дизајнираат за да креираат хранење на инката,
односно нејзино постојано надополнување со нови потенцијални купувачи.
Вториот начин на хранење на инката се изведува со заработено полнење
на истата и тоа најчесто преку:







Публикации во журнали,
Конференции,
Блогирање,
Гостински блог написи,
Социјални медиуми,
Публицитет...

Стекнување на купувачи
Да се насочиме малку на овој дел од инката во однос на креирање на
свесност, интерес, разгледување и купување (слика 2-6).

▲ Слика 2-6: Да се фокусираме на стекнување на купувачи (левата страна
од инката)

Стекнување на купувачи за физички канал генерално се изведува преку
првично генерирање на свесност дека компанијата постои како бренд или
како производ или услуга. Откако потенцијалните купувачи ќе бидат свесни
дека компанијата постои, потребно е да се генерира интерес, односно да се
обезбеди заинтересираност на купувачот за производот или услугата. На
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пример, интерес е кога ќе ве прашаат нешто во однос на производот или
услугата, како на пример колку чини, или да закажат состанок со вас.
Откако купувачите ќе бидат свесни дека постои некој кој го решава
нивниот проблем и веќе се заинтересирани за тој производ или услуга како
можно решение за нивниот проблем, следува фазата на разгледување. По
разгледување логично е да се изведе продажбата, односно да го купат
производот или услугата или да потпишат договор за соработка.
Добро е уште во оваа фаза да се размисли за потенцијална вирозна јамка
која едноставно ќе обезбеди вирозен ефект за бизнисот, со цел постојано да
се генерираат нови потенцијални купувачи во инката.
На пример, некој кој купил производ им кажува на пријателите дека е
извонреден, а тие веќе стануваат свесни за вашето постоење.
На пример, можеме да креираме програма за стекнување на купувачи при
што ќе користиме блог, летоци, бесплатна проба и испраќање на е-пошта со
специфична
понуда
за
производот/услугата (слика 2-7).
Забележувате дека во програма за
стекнување на купувачи во овој пример
избираме пишување на 20 блог постови,
распределување на 1000 летоци, понуда
на бесплатна проба и испраќање на епошта. Веднаш ги дефинираме и
трошоците за секоја ваква кампања за
стекнување на интерес, но и оценка дали
поминува или не поминува. На пример,
20 блог постови за опис на проблемот
▲ Слика 2-7: Пример на програма за стекнување на
треба да генерира минимум 5 прашања
купувачи заради тестирање на различни односи со
купувачи
за производот преку коментари на тие
блог постови. Ова можеби ќе биде
тешко изводливо уште во почеток, но сепак со помош на социјални медиуми
и високо-таргетирани читатели може брзо да се спроведе.
Освен продажба, секоја кампања има за цел да генерира најмалку една
фаза од инката. На пример, со секоја кампања успеваме да генерираме
свесност, но активностите се пропратени со некои прашања и јавувања, што
од друга страна значи генерирање на интерес. Не мора да се дефинираат
илјадници програми, важно е да дефинирате десетина кои ќе се тестираат.
Тука не е целта да се направи детален маркетинг план, туку да се тестира
какви односи со купувачи се најисплатливи за компанијата и кои од нив
генерираат најголем број на купувачи.
Доколку понатамошното тестирање
покаже дека не сте ја оствариле целта,
тоа е добар знак дека треба нешто да
менувате.
Понатаму, можете да користите
платени медиуми како средство за
стекнување на купувачи (слика 2-8).
Се забележува дека во примерот, за
да оцениме што поминува, а што не,
користиме критериум за продажба.
▲ Слика 2-8: Пример на програма за платено стекнување Сепак платено стекнување на купувачи
на купувачи
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има за цел да генерира продажби. Доколку не генерира продажби, тогаш
едноставно не треба програмата да се користи.
Севкупните целите на програмата се: 50 продажби и 40
јавувања/прашања (слика 2-9). Доколку имаме конверзија од 10% од тие
јавувања/прашања во купувачи тоа се 4 купувачи од тие програми.
Имаме вкупно 54 продажби, но и да
не ги заборавиме останатите 36 од 40
кои не купиле, а се веќе влезени во
инката. Вкупно потрошивме 48.000,00
денари за да ги генерираме тие 54
продажби, но и потенцијални 36
купувачи кои се влезени во нашата
инка. Трошоци во однос на продажба се
48.000/54 продажби, а тоа е 888,89
денари, да ги заокружиме на 900,00
денари. Доколку ние имаме профит од
една реализирана продажба во износ од
2.000,00 денари излегува дека 2.000,00
е поголемо од 900 денари, што значи
дека овие програми може да поминат и
да се користат. Тестот е добар. Овие ▲ Слика 2-9: Проверка на резултати од тестирање на
односи со купувачи за стекнување на купувачи
техники на односи со купувачите од
експериментот
можеме
да
го
користиме.
Пред да се започне со тестирање мора да се обезбеди дека:




Прво, се креирани мерки за тоа што поминува, а што не, во однос на
претпоставките.
Второ, има методологии за подобрување на резултатите на секој тест. На пример,
доколку телефонскиот повик не функционира, ќе се испрати едно писмо, а потоа
ќе се телефонира.
Трето, тестовите се објективно мерливи, без можност за зборови како: веројатно
функционира, можеби е добро...

Задржување на купувачи
Задржување на купувачи се наоѓа во централниот дел од продажната инка
(слика 2-10).
Следниве тактики може да се
користат за овој дел од процесот
кога фокусот е на одржување или
задржување
на
купувачите
продажната инка:
Програми за лојалност Повремено
наградување
на
купувачите
заради
нивната
лојалност.
Ажурирања на производ континуирани ажурирања како
потсетување дека постои подобрен
▲ Слика 2-10: Фаза на задржување на веќе стекнатите
производ.
купувачи за која треба да ги провериме претпоставките во
Задоволување на купувачите
бизнис моделот
- одличен сервис по завршување на
52

продажбата.
Праќање на анкети - повремени анкети за да се потсетат купувачите
дека компанијата постои и да се поттикнат да купат уште нешто.
Обезбедување на високи трошоци за промена на вашиот производ имплементација на стратегии кои нема да дозволат лесно да го променат
бизнисот, било да е тоа во однос на високи финансиски трошоци, или ново
учење, или пак посебни проекти.
Сите овие тактики може да се користат на веќе стекнатите купувачи за да
се види кои од нив најмногу ги задржуваат купувачите.

Зголемување на бројот на купувачи
Последната фаза од двостраната продажна инка претставува раст или
зголемување на купувачи во физички канал (слика 2-11).
Тука може да се користат
надпродажни
техники,
како
продажба на добри производи,
поттикнување на подобри и потоа
најдобри. На пример, Apple ги има
изградено
една
од
најсофистицираните
инки
на
продажба. Тие започнуваат со iPod
како најефтин, потоа iPhone и iPad,
па сѐ до скапите компјутерски
решенија како iMac.
Продажба на повеќе производи
▲ Слика 2-11: Фаза на раст на купувачи за која треба да ги
на
тековни купувачи е полесна
провериме претпоставките во бизнис моделот
отколку на нови купувачи.
Понатаму може да се користиат техники на вкрстена продажба со кои ќе
се создаваат групи на производи како и некои бенефиции од нивно
групирање. На пример, ако го купите и овој производ добивате попуст за друг
производ.
Како посебна техника може да се користат и препораки од тековни
купувачи за да добијат нешто доколку го препорачаат производот на повеќе
луѓе.
Во овој дел од инката како излез дефинираме уште една вирозна јамка,
која има за цел да внесе уште повеќе потенцијални купувачи во продажната
инка.
Добро е да се креира една табела која е наречена матрица на инката. На
сликата 2-12 е даден пример за Evernotе,
апликација за белешки (мобилна,
десктоп и веб апликација).
Една ваква матрица претставува
доста добра алатка во дефинирање на
она што ќе се прави во процесот на
стекнување и развој на купувачи,
особено поради фактот што се навлегува
во сите главни сегменти преку
трансферирање на инката во процес на
купување, задачи за бизнисот или што ќе
▲ Слика 2-12: Пример на матрица на инката за Evernote
прави компанијата за да се постигне
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посакуван одговор од купувачите и мерки кои ќе ги користите.
Животна вредност на купувачот кажува колку пари еден просечен
купувач ќе потроши во компанијата од моментот кога ќе стане купувач до
моментот кога веќе нема да биде купувач. Компании како
Evernote кои продаваат месечна претплата за користење на ☞ Животна вредност на
услуги ќе треба да пресметаат колку време останува еден купувач купувачи
на професионалната верзија во категорија професионална колку пари еден просечен
верзија, па потоа да го помножи со бројот на месеци и цената која купувач ќе потроши во
ја плаќа за месечно ниво. На пример, доколку еден просечен компанијата од моментот кога
купувач останува на професионална верзија 5 години, тоа се 60 ќе стане купувач до моментот
кога веќе нема да биде купувач
месеци помножено со 5$ месечно, тоа е 300$ вредност.
Животната вредност треба да биде поголема од трошокот за
стекнување на купувачот. Во примерот кој го презентиравме за
Evernote, трошокот за стекнување на еден купувач не смее да
биде поголем од оваа вредност.
Од инвеститорите вообичаено се бара тој број да биде 3 : 1.
Или во овој случај, за да се стекне еден купувач трошокот на
стекнување мора да биде помал од 100$. Ако тука земеме во
предвид дека 300$ ќе се заработат за 5 години, а вложени пари за
стекнување веднаш и ако ја земеме калкулацијата за сегашна и
идна вредност на парите, за ваков вид на компанија овој однос
треба да биде многу поголем па дури и 10:1. Ова значи дека за да
се обезбеди квалитетен одржлив бизнис компанијата ќе треба да
вложи максимум 30$ за стекнување на еден купувач за во
следните 5 години да реализира добивка од 270$.

 Креирај и направи
Развијте план за тестирање на
претпоставките за каналите и
односите со купувачи со што
претпоставките ќе можете да ги
претворите во факти. Започнете
со имплементација на тестовите и
креирајте извештај за добиените
резултати. Каков е односот
помеѓу животната вредност и
трошокот за стекнување на еден
купувач? Доколку овој однос е
низок, што ќе правите?

Валидирање на откритијата
Во оваа фаза од развојот на еден бизнис веќе најважните претпоставки се
потврдени, доколку тестовите успешно поминале и довеле до заклучоци дека
претпоставките не се веќе претпоставки туку факти. Но, сепак како што може
да се забележи веќе има на располагање голем број на податоци и
информации, од кои некои се изразени во бројки, додека некои се само како
текстуални потврди од коментари, дискусии, разговори со купувачи. За да се
обезбеди дека претпоставките се навистина факти, односно валидни
податоци за бизнисот кој се развива, ќе треба соодветна анализа на сите тие
податоци и информации и нивно презентирање на еден начин кој ќе каже
дали навистина треба да се продолжи понатаму или пак треба да се менува
нешто.
Значи, досега се собрани информации од следниве извори:





Интернет. Анализа на социјални медиуми, веб страници, блогови, форуми,
страници за прашања и одговори...
Конкуренција. Анализа на конкуренцијата, нивното интернет присуство,
однесување на социјални медиуми, промотивен материјал...
Потенцијални купувачи. Анализа на купувачи на конкуренцијата, интервјуа со
потенцијални купувачи, посети на вашата веб страница, регистрации за
дополнителни информации, коментари и дискусии на блогот...
Купувачи. Анализа на стекнување, задржување и зголемување на бројот на
купувачите за вашето претпријатие...
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Сите овие анализи генерираат голем број на информации кои може да
бидат во различен облик, со различно значење и со различно влијание врз
претпоставките од бизнис моделот кој се тестира со помош на тие
активности. Затоа, за да не се направи грешка е потребен еден вид на
системски пристап во соодветна обработка и презентација на значењето на
собраните информации и податоци.
Следниов процес ќе доведе до квалитетни сознанија со помош на кои ќе
се валидираат или отфрлат претпоставките во бизнис моделот.


Класификација на сите податоци согласно секоја претпоставка која се
тестира и валидира. Едноставно секоја информација од анализите или
генериран податок од тестирање се означува на соодветен начин со што ќе се
знае за што се однесува таа информација или податок. Дали се однесува за
вредноста, купувачите, каналите или односите со купувачи?
 Поставување на секоја претпоставка на Ликертова скала. Ликертова скала
претставува добра алатка за визуелизација на валидирањето на секоја од
претпоставките. На пример секоја претпоставка (проблем, решение, купувачи,
канали на дистрибуција, стекнување на купувачи, задржување на купувачи и
зголемување на бројот на купувачи) во однос на валидација и согласно
Ликертовата скала може да се оцени на еден од следниве начини: целосно
неточна претпоставка, делумно точна претпоставка, точна претпоставка, целосно
точна претпоставка (слика 2-13).
 Дефинирање на тоа што ќе треба да се направи за секоја претпоставка. На
крајот од процесот треба веќе да се знае
што ќе се прави со секоја претпоставка.
Доколку претпоставката е валидирана,
односно се потврди дека е точна, таа ќе
остане како дел од бизнис моделот.
Доколку
пак
не
се
потврди
претпоставката, односно истата е неточна,
ќе треба да се отфрли од бизнис моделот,
или да се прилагоди и повторно да се
тестира, или пак да се замени со целосно
нова претпоставка и пак да се тестира. На
пример, целосно точните претпоставки ќе
се прифатат како точни и ќе се остават
онакви како што се во бизнис моделот.
Точните и делумно точните претпоставки
ќе бараат соодветни прилагодувања за да
бидат целосно точни, додека во најголем
број на случаи целосно неточните
▲ Слика 2-13: Користење на Ликертова скала за
претпоставки целосно ќе се отфрлат и
визуелизација на валидација на претпоставките од
заменат со други претпоставки, кои ќе
бизнис моделот
треба повторно да поминат низ процесот
на тестирање.

 Креирај и направи

Поставете ги сознанијата од
тестирање на Ликертова скала и
подгответе план за следните
чекори во однос на секоја
претпоставка којашто ја
тестиравте досега.

Се забележува дека процесот на валидација на
претпоставките од бизнис моделот не завршува сè додека не се
дојде до валидирани претпоставки, односно факти со што ќе се
обезбеди дека бизнис моделот ќе може да функционира како
успешен бизнис модел.
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Креирај и направи: Генерирање на купувачи

Од креираните извештаи од досегашните вежби во ова поглавје, креирајте
презентација на сознанијата до коишто дојдовте. Презентирајте ја презентацијата пред
класот и дискутирајте за следниве прашања:



Може ли нешто да се подобри?
Како поинаку би можел да се изведе процесот на валидација?
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Прашања за проверка на знаењето
Која е разликата помеѓу купувач и корисник?
Објаснете ја хиерархијата на купувачи.
Објаснете ја кривата на прифаќање на нови технологии.
Kоја е разликата помеѓу рано мнозинство и доцно мнозинство?
Како ќе знаете дека дефинираните купувачи се вистински купувачи за
едно претпријатие?
6. Што претставува минимално одржлив производ?
7. Што претставуваат физички канали на дистрибуција?
8. Што претставуваат веб/мобилни канали на дистрибуција?
9. Која е разликата помеѓу физички канали и веб/мобилни канали?
10. Што претставува продажна инка?
11. Која е разликата помеѓу стекнување и задржување на купувачи?
12. Што претставува животна вредност на купувачи?
1.
2.
3.
4.
5.
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3. БИЗНИС МОДЕЛ –
ПОТВРДУВАЊЕ И
ПРИЛАГОДУВАЊЕ
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:






знаете да ги тестирате претпоставките за клучни активности, ресурси и партнери;
знаете да развиете и да тестирате вид на модел на приходи;
можете да потврдите дали вашиот бизнис модел е одржлив, повторлив и има
потенцијал за раст;
знаете како да управувате со преминот од стартап бизнис до компанија
фокусирана кон извршување на потврдениот бизнис модел;
знаете кога треба да ја менувате насоката (да пивотирате).

Потврда на клучни активности, ресурси
и партнери
Досега фокусот беше на валидирање, односно потврдување на
претпоставките за вредноста, за купувачите, за каналите и за односи со
купувачи, односно како бизнисот ќе
стекне купувачи и ќе го одржува и
расте нивниот број. Тоа е десната
страна на бизнис моделот што се
фокусира на купувачите и генерирање
на приходи за бизнисот (слика 3-1).
Сега фокусот ќе се префрли на
левата страна од бизнис моделот, каде
всушност се дефинираат сите елементи
кои ги креираат трошоците за бизнисот,
а кои се користат заради креирање на
елементите од десната страна.

Клучни активности
Сега да започнеме со клучните
активности на компанијата како еден од ▲ Слика 3-1: Потврдување на претпоставки за десната
страна на бизнис моделот
елементите од левата страна на бизнис
моделот. Генерално, претпоставките за клучните активности се поврзани со
претходно валидираните претпоставки од десната страна на бизнис моделот,
бидејќи едноставно она што е потврдено треба и да се прави во однос на
компанијата.
Значи, клучните активности треба да ги опфатат главните процеси кои
што ќе се изведуваат во претпријатието за да се креираат елементите на
бизнис моделот кои се наоѓаат на десната страна (вредност, односи со
купувачи, канали и купувачи). Наједноставно кажано, клучните активности
на претпријатието се:




Активности потребни за производство на вредноста, односно производот
и/или услугата на компанијата. Кога веќе е потврден проблемот кој постои на
пазарот и потврдено е дека токму тоа решение се бара од страна на купувачите,
лесно ќе може да се дефинираат карактеристиките, техничките спецификации и
дизајнот на производот/услугата. Овие активности всушност ја дефинираат
производствената и оперативната функција во едно претпријатие, односно даваат
одговор како ќе се произведе вредноста за купувачите. Во оваа категорија на
активности може да бидат активности како: самото производство на производот,
дизајнирање и ажурирање на апликација, изработка на услугата, одржување на
податочни центри... Во зависност од фокусот на бизнисот и самата вредност, ќе
зависат и клучните ресурси. Доколку вредноста е потврдена, тоа значи дека сè
она што е направено за креирање на таа вредност при тестирање на истата ќе
влезе во оваа активност.
Активности потребни за испорака на вредноста до купувачите. Овие
активности се однесуваат на сите активности поврзани со каналите на испорака
кои се валидирани од десната страна на бизнис моделот. Како вредноста ќе се
испорачува? Можеби вредноста ќе се испорачува преку физички канал на
дистрибуција, за што ќе треба да се организира начинот на транспортирање на
производот од една до друга локација. Доколку вредноста се испорачува преку
интернет, потребно е да се развива и одржува соодветна платформа итн.
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Активности за дефинирање, стекнување, одржување и раст на купувачи за
претпријатието. Овие активности генерално се покриваат со маркетинг
функцијата на претпријатието и едноставно доколку се ги потврдени тоа значи
дека и овие активности ќе бидат потврдени во самиот бизнис модел
Креирај и направи
на претпријатието.
Дали веќе дефинираните
претпоставки за клучни
Клучни ресурси
активности остануваат исти, или
Да преминеме на валидација на претпоставките за потребни
по тестирањето на вредноста,
купувачите, каналите и односите
ресурси. Секој бизнис модел без разлика за каков бизнис
ќе се промени нешто?
станува збор ќе користи одреден вид на човечки, финансиски



или пак технички ресурси за да може да се реализира во пракса.
Основното прашање е: Кои се најважните ресурси потребни за да
функционира бизнис моделот?
На пример, клучни ресурси за реализација на бизнис моделот на Facebook
претставуваат: бренд, голема корисничка база на податоци, ИТ
инфраструктура, софтверски и мрежни инженери.
Основни видови на ресурси на кои ќе треба да се обрне внимание се:
физички ресурси, финансиски ресурси, човечки ресурси и интелектуални
ресурси.
Физички ресурси може да бидат: локација на компанијата, објекти на
компанијата, канцеларии, производствени линии, машини, возила, згради,
производи/услуги, репроматеријал за производство, складишта…
Финансиски ресурси може да бидат следниве: сопствени извори на
финансии, кредити, позајмувања, неповратни финансиски средства,
инвеститори, бизнис ангели, партнерство, факторинг, финансирање од страна
на добавувач на опрема…
Човечки ресурси може да бидат: квалификувани вработени, инженери,
научници, ментори, тренери, советници…
Интелектуални ресурси може да бидат следниве: трговска марка како
заштита - брендирање како знаци, лого или слоган, авторски права, како
креативна работа, софтвер, филмови, музика, вебсајт, трговски тајни, како
тајна на вредноста, приватна технологија, контакти, формули,
 Креирај и направи
договори, како на пример работи дефинирани со договор за
Дали веќе дефинираните
заштита на технологија или бизнис информации, патенти за
претпоставки за клучни ресурси
иновации
или нова технологија…
остануваат исти, или по
И овие ресурси во голем дел се под влијание на елементите,
тестирањето на вредноста,
односно
фактите од десната страна на бизнис моделот. На пример,
купувачите, каналите и односите
интернет базирана компанија, која продава електронски
ќе се промени нешто?
производи нема да има потреба од објекти за производство,
складишта или други физички ресурси, додека за таквите ресурси ќе има
потреба производствено претпријатие.

Клучни партнери
Сега ќе се префрлиме на дефинирање на хипотезите, односно
претпоставките за партнери. Секој бизнис модел без разлика за каков бизнис
станува збор би требало да има или да вклучи размислување за можни
партнерства кои би му помогнале на било каков начин на бизнисот. На
пример, секој бизнис ќе има определен вид на снабдувачи кои претставуваат
партнери на компанијата.
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Партнерите всушност претставуваат други компании кои обезбедуваат
ресурси за компанијата (партнери и снабдувачи) потребни за
☞ Партнери
бизнис моделот да функционира. Кога станува збор за други компании кои
партнерите како дел од бизнис моделот, фокусот треба да биде на
обезбедуваат ресурси за
оние кои треба да ги обезбедат клучните ресурси кои се
компанијата потребни за
дефинирани, а кои ќе бидат потребни да се реализира десната
бизнис моделот да
страна од бизнис моделот: создавање на вредноста, купувачи,
функционира
канали и односи со купувачи.
Потребо е да се размисли за:




Клучни ресурси кои ќе се обезбедат од нив;
Клучни активности што тие ќе ги изведуваат;
Видови на односи кои ќе се градат со тие клучни партнери;

Партнерства се потребни заради споделена економија, односно социоекономски екосистем кој се базира на споделување на човечки,
физички и интелектуални ресурси како и споделување на ☞ Споделена економија
креирање, производство, дистрибуција, трговија и користење на споделување на човечки,
производи или услуги од различни луѓе и организации. Точно е физички и интелектуални
дека во денешно време не може да се има сѐ и сѐшто, но и не е ресурси како и споделување на
економично да се вложува во сѐ и сѐшто. Некои неважни 20% од креирање, производство,
активностите може да бидат изведувани од партнерите. Со нив дистрибуција, трговија и
може да се споделите финансирањето, позајмувањето, користење на производи или
инвестирањето…
услуги од различни луѓе и
Следна причина за партнерства претставува и брз пристап до организации
купувачи, што самите стартапи потешко би го извеле.
Партнерите можат да обезбедат силна економија на раст, пристап до веќе
изграден маркетинг/бренд, но и пари и ресурси...
За определување и валидирање на партнери може да се користат ги
следниве критериуми:


Заеднички придобивки. Кои заеднички придобивки ќе ги има претпријатието и
потенцијалните партнери? Прво што сака претпријатието да добие од партнерот,
а потоа што е она што партнерот ќе го добие
заради партнерството со претпријатието. На
пример, доколку претпријатието сака да добие
пари заради инвестирање во бизнис потфат,
партнерот ќе сака брз поврат на својата
инвестиција. Доколку се сака да се добие простор
во партнерските маркетинг канали заради
обезбедување на повеќе потенцијални купувачи
за стартапот, партнерите ќе добијат или пари или
дел од успехот. На пример, во интернет
маркетинг се користат Joint Venture (JV)
партнерства при што уште во раната фаза од
лансирање на производот, JV партнерите се
единствените кои го промовираат производот или
услуга, при што партнерите добиваат и определен
процент од секоја реализирана продажба преку
нивните
промотивни
канали.
Вообичаено
процентот се движи околу 50%, но некои
навистина нови производи лансирани од сосема ▲ Партнерство бара постоење на заеднички
интерес од партнерството
нови претприемачи може да дадат дури и 100%
од секоја продажба, затоа што целта е доволно
брзо да се создаде солидна база на податоци со купувачи на кои подоцна би им
се продавала верзија 2, или пак нов производ, или било што друго. Во ваквите
случаи JV партнерите се оние кои имаат солиден успех зад себе, но и солидна
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база на потенцијални купувачи кои купуваат со висок степен кога нешто ќе им
препорачаат.
Взаемен успех на партнерството. Освен придобивките мора да се размисли и за
успехот којшто ќе го генерира и претпријатието и партнерот. На пример,
снабдувач е еден од партнерите и логично е дека успех на претпријатието ќе го
зголеми и успехот на партнерот со зголемена продажба и приходи на неговите
производи или услуги.
Коразвој или ко-иновација. Партнерите може да послужат и за заеднички
развој или иновација на супериорен производ или услуга. На пример, постои
добра бизнис идеја е одлична, но за да успее потребна е веб и мобилна
апликација преку која ќе се користи решението на проблемот од вашата идеја, а
претприемачот нема вештини ниту знаење од развој на веб или мобилни
апликации. Во една ваква ситуација не значи дека тој не може да ја
имплементира таа идеја и треба да се откаже. Напротив, партнерството ќе
обезбеди и да се реализира идејата и взаемен успех и придобивки за двете
компании.
Заеднички купувачи. Постојат многу успешни партнерства кога врската за
партнерството се заснова врз заеднички купувачи. Претпријатието има сопствени
купувачи, партнерите имаат свои купувачи, а и купувачите на претпријатието
имаат потреба од решенијата на партнерите, но и купувачите на партнерите
имаат потреба од решенијата на претпријатието. Добро е уште во оваа фаза
бизнис моделот да ги опфати овие потенцијални купувачи. Се забележува дека со
помош на овој модел бизнисот се подготвува за успешна иднина.

Како што може да се забележи, за да постои потенцијал за партнерство
мора да постојат две или повеќе компании кои се на иста страна.
Но, еден стартап има многу мал потенцијал за повеќето веќе постојни
партнери и затоа процесот на обезбедување на партнерство нема да биде
лесен. Веќе напоменавме во примерот за JV партнерства дека за
Размисли и дискутирај
да прифати партнерство, компанија која навистина има силна
Какво партнерство е потребно за
база на купувачи ќе мора да има и големи придобивки за неа.
вашиот бизнис и кои заеднички
Затоа и повеќето JV партнерства за стартапи не значат и
интереси ги имате со
финансиски бенефит за стартапот, но значи градење на солидна
потенцијалните партнери?
база на потенцијални купувачи за следни производи или услуги.
Градењето на партнерства бара стратешки пристап од страна на еден
претприемач.
Кога веќе се има идеја за потенцијални партнерства, ќе може да се
премине на определување на видови на партнерства кои ќе ги користи
стартапот и бизнис во иднина. Следниве видови на партнерства се
најзастапени:




Стратешка алијанса со партнерот. Вообичаено овој вид на партнерство се
креира помеѓу компании кои не конкурираат меѓу себе. Овие партнерства може
да бидат: обезбедување на сервис, поправка или пак некои додатоци на
основниот производ или услуга, обука, инсталација… Или пак може
адвокатските канцеларии да изградат стратешка алијанса со сметководствена
компанија. Значи, партнерството стратешки алијанси претставува користење на
партнери за да се изгради комплетен производ, или пак користење на трети
страни за да се обезбеди купувачот со комплетното решение. Да го земеме
примерот со iPod кој за да биде одличен производ бара одличен хардвер и
софтвер коишто се обезбедуваат од страна на Apple. Како и да е, без содржина
(музика), тој производ не значи ништо за купувачот. Затоа Apple обезбедува
партнерство во вид на стратешки алијанси со издавачки куќи, со што се
обезбедува комплетно задоволување на потребите на купувачите.
Заеднички деловен развој. Оваа е веќе подолгорочно партнерство, но сепак е
корисно да се размисли за можностите уште во оваа фаза. На пример, Microsoft
продава софтверски решенија кои се вградени во производи на други компании
како Dell или HP. Овие компании работат со Microsoft за развој на еден
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навистина одличен комплетен производ, бидејќи е јасно дека хардвер без
софтвер е неупотреблив.
Kоопетиција. Kooпетиција и е нешто навистина интересно, но и ново во наши
услови. Ова партнерство подразбира партнерство со конкуренција за
да се споделат трошоците, но и пазарот. Еден пример за вакво
☞ Коопетиција
партнерство е организација на заеднички настани, како што се
партнерство со конкуренција за
саеми, конференции или пак прослави.
да се споделат трошоците, но и
Снабдувачи. Снабдувачите претставуваат значаен дел од секој
пазарот
бизнис модел бидејќи мора да постојат, но треба да се внимава затоа
што снабдувачите можат и да помогнат, но и да уништат еден
бизнис. Може да се користат аутсорсинг снабдувачи за обезбедување на пример
на некои канцелариски задачи, синџир на набавки, производство и директни
снабдувачи кои ќе снабдуваат со компоненти или суровини кои ќе се користат за
производство на производот или услугата.

Сега да преминеме на уште некои опции кои можете да се разгледаат кога
станува збор за дефинирање на партнерствата и партнерите како дел од
бизнис моделот. Кога станува збор за интернетот, и
тука опциите во однос на можни партнерства се
зголемуваат. На пример, добро е да се размисли за
следниве облици на партнерства:









Долгорочни договори со други компании кои може да
донесат предвидливо ниво на купувачи. Можете да се
склучи договор со сосема други компании кои може да
имаат или пак воопшто да немаат врска со производот
или услугата кои се продаваат на веб сајтот. На
пример, еден вид на партнерство е да се обезбедат
бесплатни услуги или бесплатен производ во замена
компанијата да биде презентирана на партнерскиот
сајт. Може да се користи и размена на линкови, ▲ Стратешки приод во партнерство може
да доведе до брз успех на компанијата
односно едно претпријатие да постави реклама за
партнерот, а партнерот за претпријатието. Но, уште
пред да се склучи партнерството, мора да се обезбеди сигурност дека со таквото
партнерство ќе се генерира предвидливо ниво на купувачи и трошоците за
стекнување на тие купувачи да бидат помали од животната вредност на
купувачот.
Втората можност за партнерство претставуваат вкрстени-препораки. Кога некој
покаже интерес за еден производ, може да му се препорача и друг производ на
партнерот и обратно, партнерот на секој купувач или секој кој има интерес за
неговиот производ да го препорача и производ на претпријатието. Овој вид на
партнерство се користи најчесто на комплементарни производи. На пример,
продавач на базен кој се пумпа знае дека на купувачот ќе му треба добра пумпа и
доколку вие сте производител на пумпи и сте партнер на продавачот на базен, тој
едноставно по секоја реализирана продажба или прикажан интерес ќе го префрли
неговиот купувач на вашата страна со пумпи каде што вие ги продавате. Од
друга страна, вие како продавач на пумпи можете да ја препорачувате страната
на производителот на базени секогаш кога некој ќе разгледува пумпи на вашиот
сајт. На ваков начин, сите тројца учесници во процесот имаат бенефиции,
бидејќи партнерството обезбедува продажба и за двете страни, а купувачот
добива додадена вредност на производите или услугите кои ги купува.
Понатаму, како партнерство може да се смета и плаќање по
Креирај и направи
генерирана препорака. Тоа е партнерство каде што претпријатието
ќе му плати на партнерот само доколку тој генерирал препорака до
Креирајте стратегија за
продажната страна на претпријатието.
партнерства и започнете со
Исто така партнерство може да биде и кога партнерите носат
тестирање на валидноста на
сообраќај користејќи текстуални линкови со промоција на самиот
претпоставките. Сите оние
сајт и со реклами на сајтот кој препорачува.
партнерства кои ќе бидат
Друг вид на партнерство може да биде кога партнерите ги
неуспешни, отстранете ги од
разменуваат и листите на е-пошта кои ги поседуваат. На таков
бизнис моделот.
начин ќе можат да ја дуплираат својата листа и да го зголемат
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сообраќајот кон својот веб сајт.

Опциите се навистина неограничени кога станува збор за веб/мобилен
канал. Сепак треба да напоменеме еден посебен вид на партнерство за
мобилни апликации: партнерството со продавници на апликации како Apple
App Store, бидејќи тие ќе бидат главните канали на испорака на производот.
Самото валидирање на клучните партнери како елементи во бизнис
моделот може да се изведе само преку практична работа. За тоа ќе треба да се
спроведат следниве чекори:










Дефинирање на потребни партнерства. Треба да се направи листа на можни и
потребни партнерства за бизнисот кои ќе помогнат во креирање на вредноста,
како и во стекнување, задржување и зголемување на бројот на купувачите.
Листа со можните придобивки, како за претпријатието така и за партнерот.
Втората листа која треба да се направи е листата на можни придобивки за
претпријатието и за партнерите. Треба да се внимава придобивките да имаат
еднаква или приближно еднаква вредност.
Дефинирање на потенцијални партнери за секое потребно партнерство.
Следната листа што треба да се направи е за секое потребно партнерство да
дефинирате по неколку можни партнери.
Контактирање со потенцијални партнери. Кога веќе се знаат потенцијалните
партнери, едноставно потребно е да се контактираат и да се обезбеди состанок со
нив. На состанокот ќе треба да се образложи што тие ќе добијат од
партнерството.
Договарање на партнерство. Овој чекор веќе бара формализација на
партнерството и дефинирање на обврските на двете страни.
Имплементација на договореното. Сега веќе е период во кој сето она што е
договорено со партнерот треба да се имплементира.
Следење на прогресот на партнерството. Едноставно како последен чекор е да
се следи прогресот на партнерството, односно дали секој партнер го спроведува
договореното и како тие активности влијаат на развојот на бизнисот односно
придобивките коишто се очекуваат од партнерството. Нормално, доколку нема
резултати, партнерството се раскинува и се врши промена во бизнис моделот.

Потврда на приходи и извори на
трошоци
Главното прашање тука е дали компанијата ќе генерира приходи со
изворите на приходи дефинирани во бизнис моделот.
Тука станува збор за модел на приходи, а не за
цената на производот или услугата кои ќе се
продаваат.
Моделот на приходи кој ќе се користи претставува
важен дел од бизнис моделот, бидејќи сѐ останато што
ќе се креира во бизнис моделот треба да биде
евалуирано преку еден ваков модел на приходи.
Ништо нема да ни значи доколку сите останати
елементи на бизнис моделот ги валидираме, а моделот
на приходи не генерира доволно приходи за
компанијата. Тоа значи дека постои некоја грешка во
потврдување на претходните претпоставки. Значи,
▲ Oд моделот на приходи ќе зависи и
успехот на бизнис моделот и успехот на бизнисот
успехот на вашиот бизнис
честопати ќе се базира на успехот на моделот на
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приходи. Доколку моделот на приходи функционира, ќе генерира доволно
приход за да се покријат сите трошоци, но и ќе обезбеди доволно профит со
кој ќе може да го финансира идниот развој на бизнисот.
Следните критериуми може да се користат за да се изгради модел на
приходи:
Вид на вредноста што компанијата ја продава на купувачите. Секој
бизнис продава нешто во форма на производи или услуги, без разлика дали
станува збор за виртуелни или физички. Но, она што е поважно е дека тие
производи или услуги содржат определен вид на вредност за купувачите. Тие
ќе ги купуваат од претпријатието и ќе ги користат за да решат проблем или
задоволат потреба која ја имаат. Мора да се размисли за вредноста која
производите или услугите ќе им ја овозможат на купувачите. Што
производот или услугата ќе направи за нив? Дали ќе им заштеди пари и
колку? Или пак, дали ќе им заштеди време и колку? Или пак, производите
или услугите елиминираат определен вид на болка која купувачи ја имаат.
Вредноста во споредба со вредноста на конкурентите. Бидејќи веќе се
знае тековната вредност којашто се нуди,
може да се започне со споредба на вредноста
со онаа на конкурентите. На пример, колку
време производот или услуга ќе им заштеди
на купувачите во споредба со времето кое ќе
го заштедат со конкурентскиот производ или
услуга. Можете да се користи и графичка
презентација и споредба на разни вредности
за подобро да се разберете разликата помеѓу
вредноста на претпријатието и вредноста на
конкурентите (слика 3-2).
Мислење на купувачите. Не е доволна
само споредбата со конкурентите. Ќе мора да
се тестира и потоа научи што навистина
▲ Слика 3-2: Пример на анализа на вредноста за
мислат купувачите за вредноста која им се
различни критериуми во однос на конкуренција
испорачува. Понекогаш тие ќе имаат сосема
различно разбирање на вредноста од претприемачот. Мора да се разговара со
тековните и потенцијалните купувачи, да се видат нивните реакции и да се
создаде корисно знаење за нив и она што тие го вреднуваат најмногу во
производот или услугата. На пример, доколку производот или услугата им
заштедува време и пари, по интервјуирање на неколку купувачи може да се
забележи дека некои од нив ја вреднуваат повеќе заштедата на време, а
другите заштеда на парите. Пред да се донесе одлука за моделот на приходи
мора да се стекне ова знаење.
Износ на продажба. Градење на моделот на приходи ќе бара некои
претпоставки за пазарот, целниот пазар и можен број на купувачи кои ќе ги
има претпријатието во иднина. Повеќето претприемачи кога
креираат модел на приходи, цените ги врзуваат со  Креирај и направи
конкуренцијата или пак со трошоците кои ги прави нивниот
бизнис. Овој начин е погрешен начин на избор на модел на
приходи, бидејќи и во двата случаи исклучена е најважната
личност во целиот процес на моделирање на приходи –
купувачот. Затоа, подобро е да се започне со пазарот и бројот на
потенцијални купувачи кои ќе ги има претпријатието како дел
од целниот пазар и претпоставките за учеството на пазарот.
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Направете предвидување на
продажба и приходи врз основа
на фактите до кои дојдовте со
тестирање на вредноста, каналите
и односите со купувачите.
Ажурирајте го вашиот
финансиски план.

Кога се знае бројот на потенцијалните купувачи, лесно ќе може да се
направат пресметки за количината на производите и услугите кои ќе се
продаваат.
Вид на наплата за вредноста. Следната работа за која треба да се донесе
одлука е срцето на моделот на приходи, односно како ќе се наплаќа за
вредноста која се испорачува на купувачите. Тука всушност треба да се
избере вистинскиот тек на приходи за бизнисот. Постојат повеќе видови на
текови на приходи, но најкористените се следниве:


Продажба на сопствеништво. Ваквиот вид на приходи значи промена на
сопствеништвото врз физичкиот производ. Најчесто се користи од страна на
бизниси кои продаваат физички производ како автомобили, мобилни телефони,
компјутери... Исто така, се користи и од продавници на мало, големопродажба,
маркети...
 Провизија за користење. Доколку не се пренесува сопствеништвото, може да се
користи овој тек на приходи каде купувачите плаќаат само доколку го користат
производот или услуга. Кога ги користат повеќе, ќе плаќаат повеќе. На пример,
телекомуникациски компании наплаќаат провизија за користење на специфична
услуга како мобилна телефонија, интернет, или фиксна телефонија. Колку ќе
потрошите на зборување на мобилен телефон над износот кој е вклучен во
месечна претплата, толку дополнително на месечната претплата ќе платите.
Електродистрибутивните компании исто така наплаќаат врз основа на
користење. На пример, колку ќе потрошите електрична енергија на месечно
ниво, толку и ќе платите. Во поново време и некои веб базирани сервиси го
користат овој вид на приходи. На пример, Амазон за нивните веб сервиси (AWS)
наплаќа по користење врз основа на количина на податоци која на месечно ниво
се трансферира преку нивните сервиси.
 Изнајмување. Кога станува збор за производ кој е многу поскап, оваа опција за
моделот на приходи се чини логична. Едноставно
се даваат правата за определен временски период
да се користи производот или услуга, а за возврат
во тој период да се генерира постојан приход.
Значи, се плаќа одредена сума на пари за одреден
временски период за пристап или користење на
производот или услугата. На пример, изнајмување
на кола (рент-а-кар), изнајмување на недвижнини,
изнајмување на филмови...

Регистрација. Доколку вредноста се
базира на услуги кои може континуирано да се
користат, може да се користи овој вид на приходи
▲ Apple го користи изнајмување како модел на
со што им се обезбедува на купувачите
приходи за изнајмување на филмови преку Apple
континуиран пристап до услугите за кои ќе платат
TV за 24 часа
износ за регистрација. Значи, се плаќа одредена
сума на пари за определен период (најчесто еден
месец) заради континуирано обезбедување на пристап до услуга. Повеќето
компании на пазарот на софтвер како услуга (SaaS), пристапот до софтверот го
наплаќаат на ваков начин. На пример, Adobe, компанија која што стои за
познатиот PhotoShop започна пристапот до своите производи (софтвери) да го
наплаќа како месечна регистрација.

Постојат и други текови на приход, како што се фиксни или променливи
стапки за реклами за медиумски компании, или лиценцирање за компании
кои продаваат права на интелектуална сопственост, посредничка провизија,
односно стапка која се наплаќа за спојување на двајца или повеќе партнери
инволвирани во трансакција (агенти за недвижнини, сервиси за состанување
на луѓе), итн. Мора да се избере она што е најсоодветно за бизнисот и
повторно да се тестирате, за да се провери дали е соодветно и за купувачите.
Износ на наплата за вредноста – цена. Сега, кога веќе се знае колкав
приход треба да се реализира за да се покријат трошоците и да се генерира
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профит, колку конкурентите наплаќаат, колку ќе се продава и кој вид на тек
на приходи ќе се користи, лесно можете да се пресмета колку треба да се
наплаќа. На пример, доколку вредноста која се испорачува е поголема од
конкурентската, и купувачите навистина го ценат она што им се испорачува,
ќе може да се наплаќа повеќе од
конкуренцијата.
За да се одговори на прашањето колку
ќе се продава, мора да се започне од
некаде. Врз основа на претходните
претпоставки кои сега се веќе факти, ќе
може да се добие бараниот одговор:




Од големина на пазар и можно учество на
пазарот коешто е потврдено се знае дека
ќе претпријатието ќе има 2% учество на
пазар
од
2.000.000
потенцијални
купувачи, што значи дека ќе има 40.000
купувачи.
Доколку секој купувач ќе купува двапати
годишно од претпријатието, тоа значи
дека ќе се реализираат 40.000 х 2 = 80.000
продажби од производ/услуга.

▲ Слика 3-3: Предвидување на приходи и трошоци и
Следното прашање е кои се
анализа заради потврдување на претпоставки за
приходите
приходите. Тие претставува стратегијата
која компанијата ја користи за да генерира
готовина од секој сегмент на купувачи. Повеќе сегменти може да значи дека
ќе има и повеќе извори на приходи.
Понатаму, треба да се опресели за секој од моделите на приходи каква
цена ќе се користи. Поставување на цени претставува тактика која се користи
за да постават цена во секој сегмент на купувачи. Секој од приходите може
да има различни ценовни тактики. Генерално, постојат два вида на цени:




Фиксни цени. Овие цени се непроменливи цени, односно се поставува една цена
и таа е основа за приходи при продажба. Во овие цени влегуваат методите на
трошоци + маржа, цена базирана на вредноста (базирана на сегментот на
купувачи или карактеристики на производот или услугата) и цена врз основа на
количина.
Динамични цени. Овие цени се променливи цени, што значи немаат фиксна
основа и најчесто се резултат на преговарање, потреба за реализирање на
продажба и приходи во соодветно време (на пример сезонски производи во
несезонски период) и аукции кадешто со наддавање се избира конечната цена.

Најчеста грешка од страна на претприемачите е да постават цена врз
основа на трошоци наместо врз основа на вредноста која ја испорачуваат на
купувачите и на таков начин оставаат простор да не заработат согласно
испорачаната вредност.
Сега е време да се премине на тестирање на претпоставките за
приходи. Едноставно, тестирањето треба да каже:




Дали приходите се доволни за да ги покријат трошоците на краток рок?
Дали приходот ќе расте со големи износи во иднина?
Дали профитабилноста ќе се подобрува како што растат приходите?

За да се одговори на првото прашање, ќе треба трошоците да бидат
предвидени и пресметани. За таа цел ќе треба да се направи една финансиска
анализа во која ќе има предвидување за приходи за следните четири или осум
квартали, како и трошоци, добивката и готовински тек за тој период (слика 33). Доколку предвидувањето на приходите обезбедува покривање на
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трошоците и доволен износ на профит, тогаш бизнис моделот е на
вистинскиот пат за да се потврдат претпоставките за приходи.
Врз основа на тестирање на вредноста, каналите, односите со купувачи,
ресурсите и активностите, познати се:




Износот на трошоците за вредноста (производот или услугата)?
Износот на вистинските трошоци за генерирање на еден купувач?
Износот на фиксните, односно општите трошоци?

 Креирај и направи
Направете финансиска анализа на
приходи и трошоци и проверете
дали приходите ги покриваат
трошоците, дали приходите се
зголемуваат и дали со
зголемување на приходите се
зголемува и профитот.

Она што е важно од анализата за да се потврдат приходите е
дали приходите постојано се зголемуваат во предвидениот
период и дали со зголемување на приходите се зголемува и
профитабилноста на компанијата. Доколку тоа не е случај, значи
дека нешто не чини и треба да се вратиме назад да направиме
промени во трошочната структура, што ќе значи промени во
клучни ресурси и активности, што пак ќе значи промени во
вредноста, каналите и односите со купувачите и повторување на
целиот процес на валидација на бизнис моделот.

Дали бизнис моделот е одржлив,
повторлив и има потенцијал за раст?
Што претставува одржлив бизнис модел?
Во наједноставна форма, одржлив бизнис модел ќе треба да генерира
доволно профит за вашиот бизнис во определен временски период во иднина.
Ако треба да споредуваме бизнис модел за кој не може со
☞ Одржлив бизнис модел
сигурност да се гарантира дека ќе генерира доволно приходи во
бизнис модел кој генерира
подолг временски период со бизнис модел за кој со сигурност
доволно приход за бизнисот во
можеме да гарантираме дека ќе генерира доволно приход, тогаш
подолг временски период
подобар бизнис модел е оној кој повеќе време има потенцијал да
генерира поголем приход. Затоа бизнисот треба да биде и
одржлив. Одржлив значи дека првиот успех со тестирање на претпоставките
од бизнис моделот може да се повторува. Само генерирање на доволно
приходи не е доволно за да се гарантира успешен бизнис. Успешен бизнис
мора да продолжи да генерира приходи. Тоа значи дека постојано мора да
генерира нови купувачи, да ги одржува постојните и да генерира приход се
повеќе и повеќе...
Значи, бизнис моделот за да биде одржлив, тој треба да биде
и
повторлив
во еден поголем временски период. Повторлив
☞ Повторлив бизнис модел
бизнис модел значи дека истиот ќе генерира растечки приходи
бизнис модел кој ќе генерира
растечки приходи со постојано
со постојано повторување во определен временски период.
повторување во определен
Значи не само да генерира приходи, туку и тие приходи да
временски период
бидат растечки во разгледуваниот временски период.

Предвидување на побарувачка

69

Сега, прашањето е кој временски период треба да се разгледува за да
кажеме дека бизнис моделот е повторлив бизнис модел, а со тоа и
одржлив бизнис модел. Бидејќи неизвесноста е основната Размисли и дискутирај
карактеристика на новите компании, не може премногу далеку да Зошто користиме потрошувачка
се оди со предвидувања, едноставно колку подалеку се на бензин наместо број на
предвидува, самото предвидување ќе биде сѐ понеточно. продадени автомобили како
Предвидувањата може да бидат краткорочни, среднорочни и референтна точка за
долгорочни. Вообичаено, компаниите ги користат сите три вида предвидување на побарувачка на
гуми?
на предвидување.


Долгорочните предвидувања вообичаено покриваат временски
период од 3 години и се користат за долгорочни планирања и стратегии. Тоа
значи дека се опфаќаат термините во широк опсег, односно, се
Креирај и направи
зборува за продажба по производна линија или девизија,
Направете
предвидување на
капацитети во тони по период или парична единица по период.
побарувачката на
Среднорочните предвидувања вообичаено се во опсег од една до
три години и се однесуваат на буџетирање на планови поврзани со
производите/услугите за три
продажбата.
години користејќи ги
Краткорочните предвидувања се многу значајни за оперативните
досегашните информации од
планирања. Тие се однесуваат на проекти во следните неколку
проверка на претпоставки во
месеци (побарувачката во тој период), а во некои случаи се
бизнис моделот, квалитативни
однесуваат и на период до една година. Се изразуваат во единици и
техники и надворешни техники.
за одреден период – месечно или можеби неделно.






За определување на повторливоста на бизнис моделот ќе треба да се
користат долгорочни предвидувања кои ќе се однесуваат за период од 3
години.
Кога станува збор за побарувачката
може да имаме стабилна (побарувачка која
во определен временски период не се
менува
драстично)
и
динамична
побарувачка
(побарувачка
која
во
определен временски период се менува
драстично).
Но, тука станува збор за стартап
претпријатија, односно претпријатија кои сѐ
уште немаат купувачи и приходи за да може
да се предвиди нивното однесување во
иднина. Кои техники може да се користат за ▲ Вакви податоци стартап претпријатија немаат.
Mногу е полесно за постојни претпријатија кога
да се предвиди побарувачката, а со тоа и
веќе постојат историски податоци за да се
приходите, повторливоста и одржливоста на
користат внатрешни техники. За стартап
бизнис моделот?
претпријатијата им остануваат на располагање
Генерално, кога станува збор за техники
квалитативните и надворешните техники.
за предвидување на побарувачка можеме да
имаме:




Квалитативни техники – Проекции базирани на просудување, интуиција и
информирани мислења. Овие техники не даваат точни резултати, туку
субјективни резултати. На пример, се користат за предвидување на побарувачка
за нов производ или нов бизнис кога нема претходна историја за истите на која
би се базирала предвидената побарувачка. Во таков случај користиме, анализа на
пазарот, анализа на конкуренција, анализа на слични производи...
Надворешни техники - Проекции базирани на надворешни индикатори
поврзани со побарувачка на производите на компанијата. На пример, индикатори
како: зголемување на домови, стапка на новороденчиња, расположив приход...
Овие техники се базираат на корелација, односно побарувачка на производот
која е директно пропорционална (корелира) со активности во друго подрачје. На
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пример, продажба на цигли е пропорционална со број на нови домови или пак
продажба на гуми за автомобили е пропорционална со потрошувачка на бензин.
Внатрешни техники - Проекциите се базираат на историски податоци кои се
поседуваат од компанијата. Претпоставка е дека она што се случило во минато ќе
се случи и во иднина. На пример, оваа година побарувачката беше 100.000.000
парчиња, следната година очекуваме дека ќе биде 110.000.000 парчиња.

Потенцијал за раст на бизнисот
Потенцијал за раст не значи само раст на приходи и број на купувачи.
Успешен раст на бизнисот значи бизнисот да расте во обемот (приходи,
купувачи, количина на производи), без притоа пропорционално со растот да
се зголемува напорот и трошоците во него. Значи треба да се овозможи
бизнисот да расте двапати, трипати или 10 пати повеќе без притоа да мора да
да се вложат или потрошат двапати, трипати или 10 пати повеќе напор и
пари. На пример, првата година има приход од 10 милиони денари и трошоци
од 9 милиони денари, што значи дека профитот е 1 милион денари. Доколку
се забележи раст на приходи во втората година од 12 милиони денари, а со
тоа и трошоците се зголемат на 11 милиони денари, профитот останува 1
милион денари. Тоа значи дека растот не е природен, односно растот е
добиен со зголемување на трошоците во бизнисот. Но, доколку се
реализираат 12 милиони денари приходи, а притоа трошоците бидат 9,5
милиони денари, тој раст ќе обезбеди профит од 2,5 милиони денари, што е за
150% поголем од претходната година. Доколку бизнис моделот покаже ваков
раст на приходи, тогаш тој бизнис модел има потенцијал за раст.
Значи, за да се провери дали бизнис моделот е одржлив, повторлив и со
потенцијал за раст ќе треба да се направи одредена финансиска анализа
користејќи ги податоците од предвидување на побарувачката, цената на
производот и услугата, како и дефинираните и потврдените претпоставки за
трошоци. Податоците кои ќе ги
користиме во една ваква анализа се
(слика 3-4):

Продадени
парчиња.
Овие
податоци се добиени преку предвидување на
побарувачка користејќи ги податоците од
експериментите
и
тестирање
на
претпоставките за вредноста, каналите и
односите со купувачи. Се пресметуваат на
квартална основа за првата година и на
годишна основа за следните години. Добро е
овие бројки да се споредат со бројките за
учество на пазарот кои се поставени во
бизнис моделот претходно.

Цена по парче. Колку купувачот ќе
треба да плати за едно парче производ или
услуга? Овие претпоставки веќе се
потврдени преку тестирање на вредноста,
▲ Слика 3-4: Проверка на одржливост, повторливост и
купувачите, каналите и односите со
потенцијал за раст на бизнис моделот
купувачи. Во примерот на слика 3-4, овој
износ е 900 денари, што значи дека
производот ќе се продава за 900 денари.
 Вкупни приходи. Овој износ го добиваме кога ќе се помножат предвидените
продажби по парче со единечна цена на производот.
 Трошоци од продажба. Овие трошоци веќе се анализирани и потврдено. Во
примерот тие изнесуваат 60% од единечната цена на производот/услугата.
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Фиксни трошоци. Овие трошоци исто така веќе се анализирани, тестирани и
потврдени и изнесуваат непроменливи трошоци кои на основа на определен
временски период компанијата ќе треба да ги плаќа.
Вкупно трошоци. Овие трошоци претставуваат збир на трошоци од продажба и
фиксните трошоци.
Профит. Профитот претставува разлика од вкупно приходи и вкупно трошоци.
Готовински тек. Готовинскиот тек го претставува износот на
Креирај и направи
пари кој ќе го има компанија во вид на готовина на крајот од
Направете
финансиска анализа и
периодот. Се пресметува кога ќе се соберат парите кои се
поседуваат на почетокот на периодот и вкупните приходи во
проверете дали вашиот бизнис
периодот и од тој износ се одземат вкупните трошоци. Во
модел е одржлив, повторлив и со
примерот, на почетокот од периодот компанијата имала
потенцијал за раст.
1.000.000,00 денари, па така готовинскиот тек за првиот квартал ќе
биде: 1.000.000,00 + 8.100.000,00 – 8.360.000,00 = 740.000,00 денари.



Управување со преминот од стартап до
вистинска компанија
Kaко што веќе кажавме, стартап претставува привремена организација,
дизајнирана за барање на повторлив и способен за развивање бизнис модел,
додека вистинска компанија претставува бизнис организација која продава
производи или услуги во замена за приходи и профит.
Кога претпоставките во бизнис моделот ќе бидат трансформирани во
факти и кога ќе се обезбеди дека има одржлив, повторлив и бизнис модел со
потенцијал за раст, време е да се започне со управување со преминот од
стартап до вистинска компанија.
Самиот премин од стратап до вистинска компанија значи дека веќе
организацијата не е привремена, туку таа има свои процеси со кои се креира
и испорачува вредноста до купувачите. Тоа значи дека има процедури и
инструкции, односно како што уште се
нарекуваат стандардни оперативни
процедури, со што се знае кој што
треба да прави, кога треба да прави и
како треба да го направи тоа што го
прави. Тоа значи дека има структура,
организација и менаџерски систем за
управување
на
растот
на
претпријатието. Едноставно, овој
премин значи дека се менуваат
улогите
на
претприемачот
во
компанијата. Генерално можеме да ▲ 4 улоги во една компанија
имаме 4 улоги во една компанија и
тоа:




Вработен/техничар. Вработените, односно техничарите се оние кои ги вршат
работите во компанијата. Тие се најмногу заинтересирани за завршување на
работите и се фокусираат на она што треба да се заврши. Најчесто поединец со
оваа улога се базира на самиот себеси, односно кај него постои мислење дека ќе
биде подобро доколку самиот ги заврши работите. Зошто јас сум единствената
личност која се грижи да се завршат работите на прав начин? Зошто да платам на
некого за работа која јас веќе знам како да ја завршам? Ваквата улога бара
стандардни оперативни процедури и инструкции чекор по чекор.
Менаџер/координатор. Менаџерите пак се заинтересирани за ефикасност и се
фокусираат на системите и структурата во компанијата. Оваа улога едноставно
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следи што се случува надолу низ хиерархијата, развива детални чекори и
временски рамки за завршување на работата, бара предвидливост и ред и
дисциплина, ги интегрира акциите на другите во една покомплексна слика и ја
завршува работата преку другите. Менаџерите одлучуваат за најдобрите човечки
ресурси за соодветна задача или активност.
Претседател/градител на бизнис. Претседателот, односно градителот на
бизнисот развива визија, вредности и стратегија, ги инспирира другите да се
пронајдат во целите и да ги следат тие цели, нагласува филозофија, суштински
вредности, заеднички цели... Ваквата улога ги следи идните трендови и се
фокусира на иднината, на долгорочната перспектива. Од друга страна, ги
одржува сите останати во организацијата да бидат фокусирани на целите и
мисијата, основа интерни критериуми за успех и неуспех и е одговорен за
севкупните перформанси на организацијата.
Инвеститор/сопственик. Инвеститорот, односно сопственикот го гледа
бизнисот како производ. Како мојата инвестиција (време или пари) се споредува
со било кој друг бизнис? Која е стапката на повраток на инвестиција на парите во
бизнисот? Која е стапката на повраток на инвестиција на времето во бизнисот?
Дали овој бизнис може да се продаде? Дали овој бизнис има раст или има
проблеми со вредноста на имотот?

Различната фаза во која ќе се наоѓа компанијата ќе бара и различни улоги
од страна на претприемачот. Дури и основните однесувања и навики кои
водат до успех во една фаза на раст може да доведат до пропаѓање во
следната фаза.
Промена на улогите ќе бара и промена на стилот на менаџментот
којшто го користите. Во оваа ситуација стиловите може да бидат (слика
3-5):


Реактивен стил на менаџмент. Реактивен менаџер реагира на
ситуацијата и се справува со симптомите. Многу малку размислува за
причините. Поголемиот дел од сопственото време го поминува во гасење
на пожари и се соочува со истите предизвици постојано.

Проактивен стил на менаџмент. Проактивен менаџер ги
решава проблемите преку идентификување на причините наместо
симптомите, а потоа ги неутрализира тие причини. Се справува со
клучните фрустрации преку инсталација на нови системи коишто
го спречуваат нивното појавување во иднина.

Стратешки стил на менаџмент. Стратешки менаџер
работи во систематска околина, но исто така ги споделува
подолните одлуки со останатите. Одговорен е за
донесување на одлуки во целата компанија заради
исполнување на главните цели на компанијата и
▲ Слика 3-5: Стилови на менаџмент
исполнување на примарни одговорности за членовите на
организацијата

4 фази на раст на една компанија
Генерално постојат 4 фази на раст на една компанија и тоа: стартап фаза,
иницијален раст, рапиден раст и континуиран раст. Патот на еден
претприемач низ овие фази е следниов:
Стартап. Во оваа фаза, сѐ она што се прави се прави за да се преживее.
Едноставно во оваа фаза поминува "направи сам" и "донеси ги сите одлуки
сам". Бизнисот е доволно мал за да ги менаџирате сите негови потреби на
дневна основа и да импровизирате доколку треба и ги знаете сите работи кои
треба да бидат завршени. Претприемачот во оваа фаза е оној кој
имплементира промени во бизнисот како што се појавуваат различните
можности и како што учи од тестирање и експериментирање на пазарот.
Од стартап до иницијален раст. Иако повеќето бизниси ја поминуваат
стартап фазата, сопствениците не ја поминуваат. Тие се обидуваат да го
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вратат бизнисот во првобитната позиција. Затоа и постои притисок еден
претприемач да работи потешко и повеќе за помалку пари.
Една од најголемите причини зошто некои претприемачи не успеваат е
што тие никогаш не се менуваат. Едноставно, лидерската улога мора да се
промени од извршител и одлучувач во делегатор и поставувач на насоки.
Во стартап фаза претприемачот беше сѐ - но за да расте компанијата ќе
треба да се креира организација која е поголема од претприемачот и која ќе
продолжи да расте. Ова значи дека ќе треба да се најдат, привлечат и најмат
"паметни" луѓе, потоа да се делегира и да им се верува.
Доколку претприемачот продолжи самиот да ги носи сите одлуки во оваа
фаза, ќе креира "тесно грло" кое негативно ќе влијае на способноста на
компанијата да расте.
Две главни промени кои ќе треба да се имплементираат на патот од
стартап до иницијален раст:



распределба на одговорности и
промена од реактивен во проактивен стил на менаџментот.

Иницијален раст. Растот значи и раст на проблеми. Секој чекор,
додавање на вработени, промена на начинот на кој се изведуваат работите и
како се изведуваат работите ќе значи и зголемена болка.
Како што комплексноста на бизнисот се зголемува, така и ќе се сфаќаат
одредени работи: прво, ќе стане јасно дека
претприемачот не може повеќе сѐ самиот да
сработува и второ, ќе стане јасно дека
претприемачот не знае како да ги реши некои
од покомплексните проблеми.
Како може да се знае кога треба да се
сменат улогите? Постојат ли точно определени
знаци кои ќе кажат дека претприемачот се наоѓа
во фазата на иницијален раст и дека треба да ги
смените улогите? Следниве предупредувачки
знаци покажуваат дека претприемачот се наоѓа
во фазата на иницијален раст и дека ќе треба да
▲ Како што ќе расте бизнисот, така и
ги смени улогите:







комплексноста на неговото водење ќе биде
Деновите на претприемачот се прекратки за да
поголема
ги заврши сите обврски бизнисот.
Физички и ментално е невозможно да се заврши
сѐ што треба да се заврши.
Луѓето го бараат времето на претприемачот, но едноставно не може да го
добијат.
Претприемачот не знае кој од повеќето можности за раст да ги искористи.
Претприемачот чувствува притисок бидејќи целиот ризик го менаџира само тој.

Од иницијален раст до рапиден раст. Во оваа фаза новите улоги ќе
бидат:
Градител на тимови. Мора да се најми и развие менаџерски тим на
функционални експерти кој е доволно силен да ја одржи компанијата целосна
и развие целосен потенцијал за раст.
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Тренер. Мора да се обезбедат услови тимот да знае да си ја работи
работата која треба да се сработи. Затоа и улогата на тренер ќе биде значајна
за успехот на компанијата.
Планер. Едноставно во оваа фаза мора да се
планира иднината на компанијата и како подобро
да се подготви истата за следната фаза - рапиден
раст.
Комуникатор. Ефективна комуникација е
основна за тимска работа, имплементација на
проекти и подготовки за сѐ она што ќе следува
додека да се реализира преминот од иницијален
раст во рапиден раст.
Мора се стави фокусот на:
▲ Фазата од иницијален раст до рапиден раст
повторно ќе бара промена на вашата улога
како претприемач.





Градење на менаџерскиот тим
Градење на заеднички план
Градење на силна инфраструктура

Рапиден раст. Производот е спремен и
докажан, пазарот расте, како и продажбата, а компанијата треба да биде
зрела. Што се случува во оваа фаза?
Како прво, целите на компанијата во оваа фаза се:





Значителен раст на учество на пазарот.
Пазарен лидер во нишата.
Градење на инфраструктура и менаџерски тим кои ќе го поддржат агресивниот
раст.
Најмување и интеграција на многу нови луѓе.

Компанијата се карактеризира со:

Висока тензија помеѓу потребата да се движи брзо и
потребата за градење на структура, планови и системи.

Човечките ресурси и менаџментот растат многу бргу и
стануваат сè пораспространети.

Луѓето работат на спроведување на плановите.

Операциите се целосно стандардизирани.

Постои екстремно брзо темпо на изведување на
работните задачи.

Критичните одговорности на претприемачот ќе
бидат:

Најмување луѓе кои се попаметни за да ги пополнат
празнините во функционалните компетенции.
бара промени во вашите лидерски

Помагање на менаџерскиот тим да работи заедно
улоги
попродуктивно со взаемна доверба и почит.

Дефинирање на нови улоги / одговорности и цели за
менаџерскиот тим.
 Водење на тимот во следење на вашата стратешка визија и план за раст.
 Воспоставување на значајни комуникациски процеси.

▲ Фазата на рапиден раст повторно ќе

Континуиран раст. И фазата на континуиран раст ќе бара нови улоги
како што се:





Катализатор на промени.
Градител на организација.
Стратешки иноватор.
Воспоставувач на организациската култура.
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Можни промени на насока
Можни промени на насока или пивотирање претставува значајно
менување на една или повеќе компоненти на бизнис моделот. Тоа значи
промена на насоката на бизнисот, односно ако нешто не функционира, истото
се подобрува или целосно се заменува со нова претпоставка која повторно ќе
бара потврдување, односно валидација. Едноставно во оваа фаза се бара
верификација на бизнис моделот преку пивотирање или продолжување со
истиот бизнис модел.
Во овој чекор задачата на претприемачот е да го ажурира бизнис моделот
врз база на последните откритија од тестирање и
експериментирање со претпоставките на бизнис моделот.
 Креирај и направи
Пред да се започне со ажурирање на бизнис моделот треба да Што треба да промените во
се анализираат процентите во однос на добиеното знаење. На бизнис моделот променете го и
пример, 80% од контактираните купувачи велат тоа и тоа, затоа повторете го процесот на
ќе го внесеме во бизнис моделот. Или пак, само 20% се тестирање сѐ додека не дојдете до
согласуваат со таа хипотеза, мора нешто да се смени за да се нивото претпоставките да бидат
зголеми процентот.
факти.
На ваков начин едноставно може да се класифицираат
купувачите согласно нивната реакција на следниве 4 категории:


Категорија 1: Купувачите недвосмислено го сакаат производот и не се потребни
никакви промени
Категорија 2: Купувачите го сакаат производот, но слушаме постојано дека ги
сакаат тие и тие дополнителни карактеристики уште во фазата на лансирање
Категорија 3: Купувачите по долго објаснување го разбираат производот, но
никој не доаѓа во позиција да го купи
Категорија 4: Купувачите не гледаат некоја потреба за производот





Ако поголем процент на купувачи влегуваат во категорија 1, не треба
ништо да се менува, може да се оди со започнување на бизнисот согласно
валидираниот бизнис модел.
Треба да се внимава на купувачите од категорија 2. Што  Креирај и направи
треба да се исфрлите, а што треба да се додаде како Кога веќе сите претпоставки во
карактеристика на производот? Овие купувачи ќе дадат одговор бизнис моделот ќе бидат факти,
на ова прашање, а тоа ќе значи и промена на насоките преку изработете нов бизнис модел со
кој ќе се започне бизнисот.
промена на вредноста која ќе ја создава компанијата.
Категорија 3 и 4 кажува дека е време за пивотирање - крупни
промени во основата на производот.
Врз основа на сите тие анализи, истражувања и разговори со купувачи, ќе
се ажурира бизнис моделот. Поверојатно е дека активностите од оваа фаза ќе
доведат до некои промени во бизнис моделот, отколку дека нема ништо да се
промени.



Креирај и направи: Потврдување на бизнис моделот

Врз основа на вежбите коишто ги спроведовте во текот на оваа поглавје, креирајте
презентација во која:




Ќе го презентирате процесот на валидација со графичка претстава на анализираните податоци.
Ќе го презентирате бизнис моделот.
Ќе дискутирате за можни идеи за подобрувања или видови на експерименти кои дополнително би
можеле да се спроведат.
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Прашања за проверка на знаењето
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Што претставуваат партнери?
Што претставува споделена економија? Наведете еден пример и
објаснување зошто се користи.
Кои се критериумите за определување и валидирање на партнерите?
Какви видови на партнерства може да постојат?
Што претставува коопетиција како партнерство?
Кои критериуми влијаат на градење на модел на приходи?
Какви текови на приходи постојат?
Какви два вида на цени постојат? Објаснете ја разликата помеѓу нив.
Што претставува одржлив бизнис модел?
Што претставува повторлив бизнис модел?
Каква побарувачка може да постои и која е разликата помеѓу истите?
Какви техники на предвидување на побарувачка постојат?
Кои се четирите улоги во една компанија?
Какви стилови на менаџмент може да постојат?
Кои се четирите фази на раст на една компанија?
Што претставува пивотирање?
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4. OБЕЗБЕДУВАЊЕ ФИНАНСИИ И
OРГАНИЗAЦИЈА НА РЕСУРСИ
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:




знаете да ги предвидите потребните ресурси за имплементација на бизнис
моделот;
знаете како и од каде да ги обезбедите потребните ресурси за вашиот стартап
бизнис;
ги активирате сите неопходни ресурси за вашиот стартап.

Од бизнис модел до организирани
ресурси во компанијата
Сега кога веќе бизнис моделот валидиран, односно потврден потребно е
да се организираат ресурсите и да се започнете со „палење на моторот“ на
бизнис моделот и негово
пуштање во оперативна состојба.
Сѐ она што досега се тестираше
и експериментираше станува
реалност. Тоа значи дека веќе
враќање назад нема, трошоците
се прават во многу поголем
износ, потребни се пари, луѓе, но
и опрема, згради и сѐ она што е
потребно
за
нормално
функционирање
на
бизнис
моделот.
Значи, прво во што ќе треба
да се погледне е бизнис моделот
и
прецизно
дефинираните
▲ Валидиран бизнис модел со точно дефинирани клучни
клучни ресурси како составен
ресурси
дел од бизнис моделот, кои се
потврдени како точни кога се валидираше бизнис моделот.
Како што веќе кажавме, ресурсите може да бидат поделени во 4
категории: физички ресурси, финансиски ресурси, човечки ресурси и
интелектуална сопственост. Сите тие имаат соодветно значење за
компанијата, можеби некој ќе има поголемо или помало, но сепак ќе
претставуваат значаен елемент за да може бизнис моделот да биде ставен во
функција, и не само тоа, туку и да функционира онака како што е замислен и
дизајниран.
Значење на ресурсите. Различни ресурси ќе имаат различно значење за
различни бизнис модели. На пример, физички ресурси како физичка
локација, физичка канцеларија, физички простории и други
Размисли и дискутирај
ќе имаат помало значење за бизнис модел кој ќе се базира на Категоризирајте ги ресурсите во
веб/мобилни канали, односно на бизнис модел за интернет четирите категории и
бизниси, отколку за бизнис модел за производство. Од друга дискутирајте за тоа какво значење
страна, финансиските ресурси за интернет базирани има секоја категорија,
компании може да бидат пониски отколку за компании за кои достапноста и неопходноста од
ќе се бараат повеќе капитални (физички ресурси). Во секој поседување на некој од ресурсите.
случај, значењето на ресурсите за различни бизнис модели
може да биде различно.
Значи, првото прашање на коешто ќе треба да се одговори е какво е
значењето на секоја категорија на ресурсите за компанијата, односно за
обезбедување на нормално функционирање на бизнис моделот?
Нормално, од значењето на самите ресурси ќе се определи и приоритетот
на нивното стекнување и обезбедување за компанијата, бидејќи без
најзначајните ресурси бизнис моделот едноставно нема да може да
профункционира, односно да ги оствари резултатите заради кои е дизајниран,
тестиран и валидиран.

Достапност на ресурсите. Достапноста на ресурсите определува дали
тие им стојат на располагање на претприемачите. На пример, за една
пекарница, производство на пченица и брашно во земјата во која
функционира таа пекарница ќе ја определи достапноста на ресурсите. Иако
не постои ограничување за увоз, сепак од достапноста ќе зависи и цената за
обезбедување на тие ресурси за претпријатието. Достапноста може да се
однесува на расположлив образован и вешт работен кадар кој во моментов се
наоѓа на пазарот на трудот. Достапноста може да се однесува и на достапниот
капитал. На пример, дали во земјата во која се започнува претпријатието има
доволно развиена свест за инвестирање на приватен капитал во нови бизниси.
Повторно, различни бизнис модели може да имаат различна достапност
за ресурсите бидејќи достапноста ќе се базира на видот на вредноста која се
креира и испорачува со бизнис моделот, врз основа на самата потреба од
ресурси и нормално врз основа на пазарот, односно локацијата на која се
наоѓа самата компанија.
Неопходност на ресурсите. Кога станува збор за неопходноста на
ресурсите,
зборуваме
за
тоа дали
определени
ресурси
се
навистина
неопходни
за
функционирање
на
претпријатието. Односно, прашањето е дали
претпријатието може да го имплементира
дизајнираниот и валидираниот бизнис
модел без некои од предвидените ресурси,
или пак истите може да се заменат со други
поисплатливи или поефективни ресурси.
Дали навистина ни треба физичка
локација за производство на производите
или услугите? Може ли да користиме
▲ Преиспитување на значењето, достапноста и
подизведувачи
за
некои
од
неопходноста на ресурсите може да доведе до
производствените
операции?
Ваквите
иновација на нови производи, процеси или бизнис
прашања
ја
определуваат
неопходноста
на
модел
ресурсите. На пример, еден синџир на
продавници на мало, може да ја преиспита неопходноста на физичките
локации за нивните продавници со тоа што би ги замениле со електронска
трговија и веб решение, односно веб продавница преку која ќе се реализира
продажбата. Исто така, како пример на преиспитување на неопходноста на
еден ресурс може да биде замена на електрична енергија со решенија кои
користат гас.
Се забележува дека преку овие три начини на разгледување на ресурсите
(значење, достапност и неопходност) вие едноставно можете да поттикнете
иновативно размислување и иновација во производи, процеси или бизнис
модел со цел да обезбедите поефикасно стекнување и користење на
потребните ресурси за претпријатието.
Прашања кои може да се постават за да се проверите дали сите ресурси
навистина се дефинирани како што треба се следниве:




Кои ресурси се потребни за да се произведе вредноста (производот или услугата)
како резултат на операционализација на бизнис моделот?
Кои ресурси се потребни за да се обезбеди дека произведената вредност ќе
стигне во рацете на купувачите?
Кои ресурси се потребни за да се обезбеди успешно генерирање, одржување и
зголемување на бројот на купувачите?

81

Ова се клучните прашања за дефинирање на ресурсите потребни за едно
стартап претпријатие. Како што може да се забележи оф претходното
поглавје, раст на претпријатието ќе бара нови
улоги, но и нови ресурси заради
обезбедување на растот и нормално
функционирање.
Потребата од ресурси не е само за
стартап
периодот
на
претпријатието.
Едноставно не значи дека кога ќе се помине
стартап периодот, компанијата ќе продолжи
да функционира успешно со истите ресурси.
Растот на организацијата може да се
забележи на повеќе начини. Воведување нов
производ или проширување на асортиманот
на производите исто така претставува раст на
организацијата, а од друга страна тоа ▲ Растот и равојот на претпријатието ќе бара
иновација и проширување на потребните ресурси
резултира во различно производство,
маркетинг, примена на нова технологија итн. Доколку се отвори нов погон во
друга земја или пак доколку се купи нова технологија ќе треба луѓето од таа
земја да се обучат за работните задачи, што претставува пример за раст на
организацијата. Вработување на нов, свеж кадар во бизнис исто така значи
раст на бизнисот, односно организација. Набавка и инсталација на нова
технологија повторно значи раст на организацијата. Би можело да се каже
дека растот се забележува преку следниве постигнувања:






Зголемување на број на вработени,
Инсталација на нова технологија,
Имплементација на нови процеси,
Проширување на асортиманот на производите и
Проширување на пазарот на кој се настапува.

Начини за стекнување на ресурси
Самиот екосистем на бизнисите постојано се менува. Можностите
доаѓаат и си одат. Истовремено за да се конкурира успешно и расне бизнисот,
компаниите мора да ги прошируваат и реиновираат сопствените ресурси,
односно ресурсите коишто ги користат. На пример, банките воведуваат
услуги поврзани со интернет банкарство, а тоа значи и сосема нови потребни
ресурси за банките во форма на луѓе, физички ресурси, финансиски ресурси и
интелектуална сопственост како иновација во уникатно решение за интернет
банкарство. Компаниите производители на автомобили се под постојан
притисок за воведување на зелени технологии. Прехранбените компании
постојано се под притисок да воведуваат производи за здрава храна. Денес
дури и не постои сектор или индустрија во која не се случуваат големи
промени.
Овие промени бараат од компаниите постојано да ги анализираат
сопствените потребни ресурси, да ги утврдуваат празнините и да донесат
клучни одлуки за пополнување на празнините кои се поврзани со самите
ресурси и иднината на компанијата. Прашањето е како претпријатијата може
да ги пополнат овие празнини поврзани со ресурсите.
Ова прашање е доста интересно да се разгледа, особено кога станува збор
за растот, бидејќи од одговорот и постапување на претприемачот согласно тој
одговор ќе зависи дали ќе се обезбеди раст и дали растот ќе се одвива со
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брзина со која се сака да се одвива. Затоа мора да се знаат опциите кои стојат
на располагање, а различната ситуација во која се наоѓа еден претприемач
или бизнис ќе каже која опција најмногу одговара (слика 4-1). Генерално,
следниве опции ви стојат на располагање за стекнување на ресурси:


Направи сам опција. Иако можеби воопшто оваа опција не би требало да биде
како опција во оваа листа, сепак ја ставивме со цел да
потенцираме некои опасности. На пример, се
забележува еден континуиран раст на бизнисот по
започнување и сѐ уште претприемачот е единствениот
за сѐ (и претприемач, и менаџер, и вработен). Полека,
но сигурно чувствува притисок кој го намалува преку
зголемување на работните часови кои ги поминувате на
работа. Затоа не вработуват, не инвестирате во нова
технологија, не имплементирате нови процеси, не го
проширувате асортиманот на производите, ниту пак се
обидувате да настапи на друг пазар, нормално нема
време. Едноставно тој ужива во благиот, но
континуиран раст на бизнисот. По извесен период кога
▲ Слика 4-1: Може да се користи матрица на
веќе нема да може да ги зголемува работните часови,
обезбедување на ресурси во
растот првин ќе запре, ќе се појави стагнација, а потоа и
претпријатието
назадување сѐ до изумирање на бизнисот.

Тимска работа при стекнување на ресурси.
Втората опција е кога нема да се дозволи и покрај благиот континуиран раст
претприемачот да биде сам одговорен за сè во претпријатието, туку ќе започне со
вработување и градење на сопствен бизнис тим. Зголемување на бројот на
вработени значи и раст на бизнисот. Но и зголемување на можноста да се работи
заедно со тимот на развој и инсталација на нова технологија внатре во вашиот
бизнис, развој и имплементација на нови процеси, дизајн на производи или
услуги заради проширување на асортиманот на производите кои се нудат или пак
самостојна разработка на стратегија заради настап на друг пазар. Оваа опција
значи дека со сопствени ресурси првичниот благ раст континуирано ќе се
претвора во постојан уште поголем и поголем раст. Со оваа опција, ништо не се
купува дополнително и ништо не се најмува, едноставно се проширува тимот и
се работи на решенија со коишто ќе се обезбедите поефикасно искористување на
тековните ресурси. Оваа опција претставува еден вид на иновација.
 Најмување на ресурси. Третата опција е најмување на ресурси за да се поддржи
растот на бизнисот. Со оваа опција не се купуваат, или вработуваат луѓе како
човечки ресурси. Не се дизајнираат, развиваат и имплементираат, туку
едноставно се бараат опции за најмување на сѐ она што е потребно. На пример,
се најмуваат фриленсери за определен вид на активности за бизнисот, се
изнајмува определен вид на опрема, се најмуваат сезонски вработени како
поддршка на растот на бизнисот, се најмува компанија која ќе го дизајнира
следниот производ, се најмува производител кој ќе го произведе тој ново
дизајниран производ… Претприемачите мора да бидат секогаш свесни дека
постои и ваква опција за поддршка на растот, и дека во многу ситуации оваа
опција може да биде и најдоброто решение.
 Купување или обезбедување од пазарот. Четвртата опција е да се купат
потребните ресусри како нешто готово или веќе постојно на пазарот. Кога
станува збор за вработување, доста големи компании ја користат оваа опција за
да дојдат до квалитетни човечки ресурси при што ги преземаат, односно
купуваат помалите компании. Со оваа опција ниту се развива сопствена
технологија, ниту пак се позајмува, едноставно истата се купува.
 Комбинација на сите или дел од презентираните опции. И секако, последната
опција која и најмногу се користи е да се комбинираат некои од претходно
споменатите опции или пак сите заедно кога се работи на поддршка на растот за
бизнис.
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Физички ресурси
Физичките ресурси се сите оние опипливи ресурси кои мора да ги
поседува претпријатијето за да функционира нормално. Овие ресурси
припаѓаат на една од две можни категории и тоа:



Oбјекти на претпријатието. Примери на објекти на претпријатието се
канцеларии, продажни објекти, локација на компанијата, складишта,
производствени капацитети...
Производи/услуги. Од друга страна, ресурси во форма на производи/услуги се
самите производи кои ќе бидат потребни на залиха, репроматеријал за
производство, опрема за производство...

Повеќето физички ресурси бараат капитални инвестиции, особено во
самите објекти и опрема за производство.

Објекти на претпријатието
Објектите на претпријатието во голем дел ќе зависат од видот на
производот и видот на бизнисот. Тие се физички објекти и директно се
поврзани со локација на бизнисот. Локацијата се однесува на локациите на
бизнисот без разлика дали станува збор за продажна локација, за канцеларии
за управување на активностите на бизнисот, или пак за производство.
Наведете ги сите локации со краток опис на функциите и активностите што
ќе се изведуваат во секоја од нив.
Доколку бизнисот нуди услуги ќе има канцеларии кои треба да бидат
опремени со опрема за изведување на услугата. Доколку бизнисот се
однесува на малопродажба, тогаш локацијата претставува критичен фактор.
Во овој случај треба да се опише околината на локацијата, движењето на
луѓето, место за паркинг итн.
 Креирај и направи
Доколку бизнисот ќе се занимава со производство, клучен Наведете ги сите локации со
елемент ќе претставуваат погоните, канцелариите, блискоста краток опис на функциите и
до патот итн.
активностите што ќе се
Добро е да се опишат предностите и слабостите на изведуваат во секоја од нив.
локацијата која ќе се користи. Можете да се опфатат и Опишете ги локациите на
плановите за иднина како да се надминат тие слабости. канцелариите и опременоста на
Впрочем, се наоѓаме во процес на планирање и нормално е да истите. Опишете ги сите
се анализира и да се биде објективен за реалните слабости, а критични елементи во однос на
во исто време да се бараат можни решенија за надминување локацијата за производството
доколку претпријатието е
на тие слабости.
Кога станува збор за објектите на претпријатието како дел производствено претпријатие.
од физички ресурси ќе треба се разгледаат следниве
критериуми:






Потребни објекти за нормално функционирање на бизнисот. Дали се тоа
канцеларии, производствени погони, складишта или пак продавници?
Значење на тие објекти за бизнисот. Станува збор за можните локации, самата
потреба од постоење на еден таков објект итн.
Локацијата на објектите. Од самата локација може да зависи и достапноста и
цената на објектот кој ќе треба да се набави за нормално функционирање на
компанијата. На пример, продавница треба да биде во високофреквентни улици
кадешто голем дел од потенцијалните купувачи поминуваат секојдневно.
Складиштата треба да бидат во близина на соодветна сообраќајна
инфраструктура.
Достапност на тие објекти на посакувана локација. Може да постои потреба
некој од тие објекти да биде на соодветна локација, но дали таму може да се

84




најдат потребните објекти? Дали претприемачот може да си ги дозволите цените
за тие објекти токму на тие локации?
Пристап за обезбедување на објектите. Дали ќе бидат градени од самото
претпријаие, или пак ќе биде изнајмен веќе постоен објект, или пак ќе биде
купен?
Потребни финансии за објектите. Едноставно обезбедување на објекти
потребни за функционирање на претпријатието ќе чинат определена сума на
пари, без разлика дали ќе се градат, ќе се изнајмат или пак купат. Доколку се
градат и купуваат тие ќе бидат во сопственост на претпријатието, додека пак ако
се изнајмат ќе се плаќа определен износ на пари во вид на наемнина за определен
временски период за користењето на соодветниот објект.

Кои објекти ќе ви бидат потребни за вашиот бизнис? Кога станува збор за
објекти како ресурси потребни за функционирање на бизнисот, истите може
да бидат следниве (слика 4-2):
Објекти за производство. Овие објекти се однесуваат на места каде што
ќе се спроведува производството на
производот или услугата. Во овие објекти ќе
бидат сместени производствената опрема,
како и вработените кои ќе се занимаваат со
производство на производот или услугата.
Кога станува збор за локацијата, генерално
гледано се прават напори локацијата на
производствениот објект да биде оптимална,
со што ќе се заштедат пари во однос на
транспорт
на
производите
од
производствениот објект до складиштата или
до купувачите.
Складишта. Складишта претставуваат
▲ Производствениот процес честопати ќе бара
објекти во кои привремено се чуваат готовите
физичка локација за изведување на
производи или полупроизводи кои чекаат за
производството
некоја операција во однос на производство на
истите. Во складиштата се изведуваат следните активности:











Прием на производи. Складиштата се тие кои ги примаат стоките и ги преземаат
од транспортното средство за понатамошно ракување со истите. Со тоа
преземање, целосната одговорност се префрла на компанијата која управува со
самото складиште. Затоа складиштето ќе мора да:
Провери дали примените производи се во согласност со нарачката и товарниот
лист кој ја следи стоката.
Провери дали количината на производите е во ред.
Провери дали производите се оштетени и да напише извештај за оштетеност
доколку постои такво нешто.
Изврши преглед на производите доколку е потребно.
Идентификација на производи. Производите се идентификуваат со соодветен
број за чување на залиха (SKU – Stock-Keeping Unit) и количина во која се
примени.
Сместување и чување на производи на соодветно место. Производите се
сортираат и сместуваат на соодветно место во складиштето. Производите се
чуваат под соодветни услови, сѐ додека не се јави потреба од излез на истите од
складиштето.
Земање на производи. Производите кои треба да излезат од складиштето се
преземаат од местото каде што се складирани и се подготвуваат за да се однесат
во собирниот центар на складиштето.
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Собирање и испраќање на производи во и од
собирен центар. Производите се доставуваат во
собирен центар за да се проверат и
документираат
пред
да
се
испорачаат.
Производите се пакуваат, се подготвуваат
документите за испорака и се сместуваат во
транспортното средство со кое ќе се
транспортираат.
Одржување на информативниот систем. За
секој поединечен производ во складиштето мора
да се водат и чуваат соодветни записи за колична
на залиха, примена количина, испратена
количина и локација во складиштето. Системот
може да биде рачен со записи од страна на
вработени или пак целосно компјутеризиран
систем.

▲ Слика 4-2: Локација, обезедување и цена на

потребните објекти како физички ресурси за
Самата потреба од складишта како физички
бизнисот
ресурс ќе зависи од видот на бизнисот. Доколку
се работи за производствено претпријатие, складиштата ќе имаат соодветна
улога во обезбедување на работењето на претпријатието како за
репроматеријал за производство, така и за полупроизводи и готови
производи. Локацијата на складиштето треба да обезбеди минимален
транспорт помеѓу објектот за производство, складиштето и купувачите. Затоа
и најчесто се во склоп на производствениот објект, или пак доколку има
потреба од повеќе складишта може да бидат во близина на купувачите и
автопатот.
Продавница. Овие објекти како посебен ресурс ќе зависат од видот на
каналите кои ги користи претпријатието и кои се дефинирани и валидирани
во бизнис моделот. Доколку претпријатието ги испорачува производите и
услугите преку своја мрежа на малопродажни продавници, овој вид на
објекти како дел од физички ресурси ќе биде значаен за компанијата и
нормално, за функционирање на бизнис моделот.
Клучните критериуми кои треба да се разгледаат во однос на овој ресурс
се следниве:








Потреба од продавници. Самото обезбедување на продавници може да биде
многу скапо, па затоа добро е да се провери уште еднаш дали може продавницата
како канал да се замени со веб или мобилен канал на испорака на вредноста до
купувачите.
Идеална локација на бизнсот. Едноставно, за ефикасно користење на овој
канал на испорака на производите или услугите, локацијата ќе има клучна улога.
Вообичаено, се бараат локации кои обезбедуваат доволна фреквенција на
потенцијални купувачи за бизнисот.
Големина на продавницата. Вообичаено успешноста на една локација се
анализира и мери преку приходи реализирани на еден квадратен метар. Согласно
оваа мерка можете да ја пресметате оптималната големина на продавниците.
Цена на објектот. Цената на објектот ќе игра голема улога за достапноста на
истиот.
Вид на обезбедување на продавниците. Дали ќе се градат сопствени
малопродажни објекти или пак ќе се оди на изнајмување или купување на веќе
постојни објекти.

Канцеларии. Канцеларии се објекти како физички ресурси во кои ќе
работи административниот кадар на претпријатието, или доколку станува
збор за услужно претпријатие производителите на услугите. Клучните
критериуми кои треба да се разгледаат во однос на овие ресурси се следниве:
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Локација на канцелариите. Самата локација ќе зависи од степенот на
интеракција на купувачите со луѓето кои ќе работат во канцелариите, но и од
локацијата каде повеќето од вработените живеат.
Потребен простор за канцеларии. Врз основа на тоа колку вработени ќе има во
канцелариите и каква опрема ќе се користи, ќе треба да се определи потребниот
простор.
Цена на канцелариите на соодветната локација. Едноставно важно е да се
знае колку пари ќе треба да се издвојат за канцелариите.
Начин на обезбедување на канцелариите. Дали ќе се градат сопствени
канцелариски објекти или пак ќе се изнајмуваат или купат веќе постојни објекти?

Други објекти. Различни видови на бизниси и различни бизнис модели
освен веќе споменатите објекти може да имаат потреба и од други објекти
кои не се дел од споменатите. На пример, хостинг компанија ќе
 Креирај и направи
има потреба од канцеларии и објект во кој ќе бидат сместени
Определете ја локацијата,
серверите кои се нарекуваат податочни центри. Тие објекти како
начинот на обезбедување и цената
податочни центри всушност претставуваат производствен објект
на секој од потребните објекти за
за една хостинг компанија, бидејќи услугата се произведува
функционирање на валидираниот
токму во тој објект каде се сместени серверите како опрема.
бизнис модел.
Денес повеќето вакви ресурси не мора да бидат во
сопствеништво на компанијата, односно не мора да се купуваат или градат
сопствени капацитети. Тие може да бидат
изнајмени или пак да се префрлат кај
определени подизведувачи. На пример, стартап
претпријатија кои имаат потреба од компјутери
и серверски капацитети може да купат/изнајмат
капацитет преку „облак“ технологијата (cloud)
од Амазон или други снабдувачи на такви
услуги со што нема да имаат потреба од
инвестиција во податочни центри, објекти,
генератори за струја... На ваков начин, стартап
претпријатијата може и до десетпати да ги
скратат трошоците. Многу големи компании
денес потребните ресурси во однос на
▲ Наместо едно стартап претпријатие да
производство кои се скапи ги префрлаат кај
инвестира во податочни центри (објекти,
подизведувачите во Азија, со што ги намалуваат
сервери, генератори за струја, луѓе) може за
ниска цена да ги користи услугите на Амазон, сопствените трошоци бидејќи не инвестираат во
имајќи уште подобри перформанси
скапа опрема или скапи производствени
објекти.

Производи како физички објекти
Вториот вид на физички ресурси се производи кои ќе ѝ бидат потребни на
компанијата заради секојдневно нормално функционирање. Генерално овој
вид на ресурси може да бидат следните:
Репроматеријал за производство. Репроматеријали за производство
претставуваат производи кои ќе бидат потребни за производство на
производи (слика 4-3). Ова се значајни ресурси за едно претпријатие и
доколку не се достапни и не може да се обезбедат, едноставно бизнис
моделот нема да може да функционира. На пример, производител на цевки ќе
има потреба од челични ленти, производител на бели печива ќе има потреба
од брашно, јајца, млеко...
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Клучните елементи кои ќе треба да се
разгледаат кога станува збор за репроматеријал
за производство како физички ресурси во една
компанија се следниве:






Вид на потребен репроматеријал;
Потребна количина на годишна основа;
Можни снабдувачи за репроматеријал;
Количина која мора да се чува на залиха;
Набавна цена на репроматеријалот.

Опрема за производство. Опрема за
производство претставуваат техничките системи
кои ќе бидат користени заради производство на
производот
или
услугата.
Опрема
за ▲ Слика 4-3: Производствени претпријатија ќе
производство може да биде од скапи машини и
имаат потреба од репроматеријал за
производство
производствени линии до компјутери на кои
еден веб дизајнер ќе ги изработува веб
страниците за своите клиенти. Опрема за
производство може да бидат сервери во
податочни центри за една хостинг компанија,
или пак за компанија која продава софтвер како
услуга.
Елементите кои што ќе треба да се разгледаат
се следниве (слика 4-4):






Потребна опрема за производство;
Влијание на опремата врз конкурентската
предност на претпријатието;
Можност за развој со сопствени капацитети;
Можност за изнајмување или купување како и
▲ Слика 4-4: Откако ќе одговорите на клучните
цената за двете опции;
прашања за опремата, ќе знаете како секоја
Можност за користење на подизведувачи;
опрема ќе биде обезбедена и колку ќе чини

Канцелариска
опрема.
Канцелариска
опрема претставува секој производ со кој ќе
бидат опремени канцелариите на компанијата.
Тука може да влезат производи од канцелариски
мебел, до компјутери и фотокопири кои ќе се
користат за нормално функционирање на
компанијата. Врз основа на бројот на вработени,
нивните улоги и одговорности во компанијата,
како и врз основа на големината на
канцеларискиот објект, лесно ќе може да се
определи што ќе биде потребно, и во кои
количини ќе биде потребно. На ваков начин
лесно може да се дојде и до потребни ▲ Слика 4-5: Обезбедување на канцеларсика
финансиски средства за обезбедување на овие
опрема
ресурси во вид на канцелариска опрема за
бизнисот (слика 4-5).
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При определување на потребни ресурси треба да се внимава
тие да бидат во согласност со барањата кои ги бара бизнис
Дефинирајте ги сите физички
моделот. Едноставно, доколку не се обезбедат оние кои се
ресурси, одлучете како ќе ги
наведени во веќе валидираниот бизнис модел ќе значи дека
обезбедите и пресметајте колку ќе
бизнис моделот нема да биде функционален. На ваков начин ќе
ве чини различниот начин на
се подготви план за обезбедување на неопходни физички ресурси
обезбедување на секој од
за бизнис моделот да може непречено да функционира. Планот
ресурсите. Изберете го
ќе содржи точно кои ресурси се потребни, како ќе бидат
најоптималниот начин за нивно
обезбеди (сопствен развој и изработка, изнајмување или
обезбедување.
купување) на најоптимален начин и колку ќе чини
обезбедувањето на физичките ресурси за компанијата.

 Креирај и направи

Човечки ресурси
Како што веќе кажавме, кога станува збор за човечки ресурси за стартап
претпријатија не станува збор само за вработени во компанијата, туку и за
советници. Едноставно секое стартап претпријатие доколку
сака успешно да го помине стартап периодот, но и подоцна
да обезбеди континуиран раст и развој, ќе има потреба од
советници. Значи генерално човечките ресурси во стартап
претпријатие може да бидат од следниве две категории:
советници и вработени.
Повторно, кога станува збор за човечки ресурси,
клучните елементи кои што ќе треба да се разгледаат за
двете категории на ресурси се следниве:

Потребен профил на човечки ресурси. Едноставно преку
анализа на компетенциите кои ги поседува претприемачот и
соосновачите како и компетенциите коишто се бараат со бизнис
моделот за негова операционализација, лесно ќе се воочат
празнините кои ќе треба да се дополнат со човечки ресурси.

Начин на обезбедување на човечки ресурси. Генерално,
обезбедување на човечки ресурси може да се спроведе на четири
начини и тоа: вработување со полно работно време, вработување
со делумно работно време, најмување за определена работа и
користење на подизведувачи.

Потреба од луѓе за секоја позиција во претпријатието.
Оваа информација ќе биде важна за да може да се планираат и
финансиските ресурси за компанијата.

▲ Стартап компанија ќе има потреба
од советници и вработени

Советници

Советниците може да бидат лични советници кои ќе
помогнат околу претприемачката кариера како наставници, обучувачи и
ментори. Тие може да помогнат претприемачот да научи нешто за
специфична тема, да стекне нови вештини или да подобри одредена вештина
што ќе биде потребна за неговото претпријатие. Друг вид на советници кои
може да бидат потребни се советници за компанија кои имаат искуство со
претходни бизниси и едноставно нивните вештини и искуство ќе му стојат на
располагање на претприемачот кога ќе се најде во различни ситуации да
донесе некои одлуки.
Освен овие советници за личен развој, може да се користат и советници
кои ќе се занимаваат и ќе советуваат за специфични подрачја на работење на
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бизнисот. На пример, во почетните фази можете да се најмат финансиски и
правни советници кои ќе советуваат во делокругот на финансии и правните
работи за бизнисот. На ваков начин, сметководствените активности ќе се
изведуваат од професионални сметководители, а претприемачот за тоа ќе
плаќа месечен надоместок за нивните услуги. Исто така, не мора да се
вработи правник кој би ги водел правните работи, туку ќе користите адвокат
или специфична адвокатска канцеларија за која исто така ќе плаќате одреден
надоместок.
Советниците не се луѓе кои ќе бидат вработени во компанија, тие
едноставно се најмуваат.

Вработени
Вработените, и тоа висококвалификувани и мотивирани вработени, се
еден од најзначајните ресурси во едно претпријатие. Тие се разлика помеѓу
добра идеја која останува во главата на потенцијалниот претприемач и
претпријатие кои вреди многу пари.
Дали претпријатие ќе има потреба од десетици вработени и од каков
профил треба да бидат истите? За да се одговори на ова прашање ќе мора да
се започне со знаењето, вештините и искуството коешто го бара бизнис
моделот, како и организациската структура на претпријатието која ќе ги
дефинира потребните работни места. За почеток ќе постои едноставна
организациска структура со три основни функции и тоа:


Оперативна функција. Оперативната функција ќе обезбеди непречено
производство на производот или услугата. Таа ќе се грижи за потребните
набавки на репроматеријал, за самото производство, како и испорака на
производите и/или услугите до купувачите. Колку луѓе ќе работат во
оперативната функција? Какви работни места ќе постојат? Кои ќе бидат нивните
задолженија? Може ли некои да бидат најмени на определен временски период?
Што е оптимално за претпријатието, полно вработување или барање на
подизведувачи за определени работни места?
 Маркетинг/продажба. Оваа функција ќе се грижи за генерирање, одржување и
зголемување на бројот на купувачи како и приходи од продажба.
Од неа ќе зависи имплементацијата на елементите: канали и
Креирај и направи
односи со купувачи од вашиот бизнис модел.
За секое работно место,
 Финансии. Финансиската функција ќе се грижи за обезбедување
дефинирајте го потребниот број
на непречен тек на пари во и од бизнисот. Таа ќе се занимава со
на вработени, потребните знаења,
наплата на побарувањата, плаќање на доспеани фактури, како и
вештини и искуство, како и
определување на буџети за останатите функции.
начинот на обезбедување на
Некои активности може да се префрлат на подизведувачи. вработени (вработување,
На ваков начин со користење на подизведувачи, многу стартап привремено најмување, барање на
компании ги скратуваат потребните инвестиции за започнување подизведувачи).



на бизнис.
Унапредување на вработени. Со оглед на постигнатите работни
резултати, залагање и способност на вработените, може да се врши и
трансфер на вработените. Трансфер претставува преместување на
вработените од едно работно место на друго.
Унапредување, претставува преместување на вработен на повисоко
хиерархиско ниво, кое најчесто е проследено со повисока ☞Унапредување
плата, статус и власт.
преместување на вработен на повисоко
Хоризонтален трансфер претставува поместување од една хиерархиско ниво, кое најчесто е
на друга позиција, која се наоѓа на исто хиерархиско ниво. проследено со повисока плата, статус и
Овој трансфер се применува доколку се јави недостаток на власт
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одреден профил на вработените, па се врши дополнување од друг сектор.
Доколку вработениот не ги исполнува работните задачи, не се ангажира
доволно и нема соодветно знаење или способности, тогаш се врши трансфер
наречен уназадување или деградација. Тоа е преместување на пониско
хиерархиско место, пропратено со намалување на плати и бенефиции, или
може да се добие и отказ.
Во текот на работниот век, вработените се унапредуваат почнувајќи од
пониска па одејќи кон повисока позиција во компанијата. Унапредувањето
може да биде иницирано од различни причини:





покажани способности,
докажана лојалност,
потреба за воведување на нови сектори и
испразнети повисоки позиции.

Политика на унапредување одвнатре. Забраната за поставување на луѓе
од надвор на одредена позиција ја ограничува конкуренцијата и им дава на
вработените во компанијата монопол на работните места. Политиката на
унапредување од внатре може да биде пригодна за големи компании, бидејќи
има
многу
квалификувани
луѓе,
па
унапредувањето од внатре се приближува до
ситуација слична на политика на отворена
конкуренција.
Политика на отворена конкуренција.
Компанијата реално ќе има потреба за луѓе од
надвор, за да воведат нови идеи, нови практики и
нови методи во работење. Разбирливи се
причините за спроведување на принципите на
отворена конкуренција, преку отворањето на
слободни
работни
места
за
најдобро
квалификуваните
луѓе
кои
стојат
на
располагање,
▲ Koга станува збор за човечки ресурси мора
било да се од внатре или од надвор. Тоа ѝ дава
да се размислува и за нивно унапредување
можност на компанијата, на крајот од анализата да
прими најсоодветен кандидат. На овој начин се надминуваат недостатоците
од политиката на исклучиво унапредување од внатре, при тоа овозможувајќи
ѝ на компанијата да ги примени најдобрите техники за регрутација на
менаџери и неменаџери.
Во секој случај, вработените треба да бидат способни да им конкурираат
на луѓето од надвор. Ако вработените од внатре имаат способност за
конкурирање на отвореното работно место, ќе имаат голема предност,
бидејќи се запознаени со компанијата и нејзиниот персонал, историјата,
проблемите, политиката и целите. За таков кандидат политиката на отворена
конкуренција треба да биде предизвик, а не пречка при унапредувањето.
Унапредување на клучни менаџери. Клучните менаџери се луѓе кои ја
водат компанијата или водат одредени развојни и производни програми, без
оглед дали се работи за техничко-технолошко или менаџерско работење.
Вакви менаџери можат да се најдат во сите организациски нивоа, но
најчесто се среќаваат на самиот врв или близу до врвот на компанијата. Тие
менаџери формираат и спроведуваат клучни идеи, ставови и одлуки кои ѝ
помагаат на компанијата да ги постигне своите цели. Тие имаат задача да ја
развиваат севкупната политика и работењето на компанијата. Развиваат
производи, услуги, кадри, како и начини за финансирање. Одлучуваат за
развојот на нови технологии и други важни прашања за работењето на
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компанијата, па изборот на клучниот менаџер е од голема важност за
понатамошното работење на компанијата.
Во пракса можат да се најдат голем број на примери каде клучните
менаџери се прикажани како клучни за успехот или неуспехот на
компанијата, така што изборот на клучен менаџер претставува одговорна
задача во која треба да се вклучат сите релевантни структури во компанијата.
Многу е важно под кои услови доаѓа до избирање на нови клучни
менаџери, но важна е и сопственичката структура на компанијата. Во некои
случаи, сопствениците на најголем број на акции определуваат менаџери на
клучната позиција, а некогаш одлучувањето за клучните менаџери се
препушта на врвниот менаџмент на компанијата.

Обука на вработени – создавање на ефикасни кадри
Под обука се подразбира усовршување на вработените. Постојат големи
разлики во способностите, искуството и карактерот на кандидатите, па
квалитетот на обуката се зголемува во зависност од индивидуалните
способности на кандидатот.
Со образовните програми најчесто не е можно да се
опфатат сите практични знаења кои ги бара една
компанијата, па се јавува потреба за обучување на
нововработениот кадар.
Тоа е скап процес, бара да се одвои време и финансиски
средства за да се ангажираат други вработени, кои наместо
да бидат ангажирани со исполнување на своите работни
задачи, работат на обучување на нововработените. Секоја
компанија одделно одлучува дали и во која мерка ќе ги
обучува своите вработени.
Обука може да се смета еднодневна подготовка за
извршување на работните задачи, но како обука може да се
смета
и
повеќемесечното
високософистицирано
подучување. Но во секој случај, овој процес е насочен кон
зголемување на способностите на поединците или групите.
Програмите за обука се директно задолжени за одржување и
унапредување на тековните работни способности на
нововработените, а програмите за развој се грижат за идните
потреби на компанијата.
Развојните програми се така дизајнирани што на
вработените ќе им дадат знаење кое ги надминува рамките
на нивната тековна позиција. Вака оспособени, тие се ▲ Вработените ќе треба постојано
подготвени да одговорат на задачите што ги носи времето
да се обучуваат заради создавање
пред нив. Во поголемите компании, кадровското одделение
на ефикасни кадри за компанијата
е должно да изготви соодветни програми за обука на
целокупниот нововработен персонал. Во наши услови, особено во малите
бизниси, по правило нема време и средства за обука на вработени, или се
работи со програми кои се со скратена содржина. Неменаџерскиот кадар
обично се обучува за мануелно технички вештини, додека менаџерите се
обучуваат за развивање на менаџерски знаења и вештини. Резултатите од
обуката се евидентираат, па кандидатите кои во текот на обуката покажале
поголемо знаење, вештина или иницијатива, се назначуваат како
потенцијално унапредлив кадар. Теоретски постои можност на кандидатите
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кои не ја завршиле со успех обуката, истата да им се повтори, но во пракса
тоа ретко се случува. Кандидатите кои не ја задоволиле обуката најчесто се
отстрануваат од компанијата.
Обука надвор од работното место. Предноста на овој метод е што ги
оддалечува вработените од стресот кој може да го предизвика работното
место, па можат непречено да обрнат внимание на самата обука. Но, има и
голем недостаток, бидејќи бара поголеми финансиски средства за да се
симулираат вистински работни услови. Обуката се врши со идентични задачи
и опрема како и вистинската, но во различна просторија, со цел да се избегне
негативното влијание на просторот врз обуката.
Самата обука се изведува преку класична настава, преку практична
настава, преку семинари, со компјутерска симулација и слично, а главно е
наменета за совладување на пософистицирани работни задачи. Покрај
обуката, се зголемуваат контактите помеѓу вработените од различни служби
на компанијата, што претставува дополнителен позитивен ефект. Менаџерите
ги разменуваат своите знаења и искуства со нововработените, што ќе им биде
добредојдено во нивната понатамошна работа. Секоја програма за развој
вклучува и теоретска настава која ја извршуваат специјалисти од разни
области, но тука е и практичната настава. Овие методи, најчесто се развиени
од страна на универзитети и институти, кои можат да бидат независни или во
состав на компанијата. Можат да се применуваат и симулации, па и
истражувања во разни области.
Некои компании испраќаат одбрани кандидати на специјална настава на
универзитетите. Најчесто, овие кандидати компанијата ги подготвува за идни
врвни менаџери или технички стручњаци.
Методи за обука низ работа. Овие методи се најраспространети бидејќи
обезбедуваат одлични резултати, не се скапи и се погодни за голем број на
компании.
Подучување. Оваа е обука на нововработените од непосредните
раководители или поискусни вработени. Во согласност со покажаниот успех,
на нововработените треба да им се дозволи да работат и да ги
Размисли и дискутирај
решаваат проблемите на свој начин, но под надзор на искусен
Кои методи на обука сметате дека
инструктор или ментор. Нововработените можат да се задолжат
се најдобри? Зошто сметате така?
да водат одредени програми или да учествуваат на важни
состаноци. На тој начин тие ги зголемуваат знаењата и искуствата
потребни за извршување на работните задачи. Инструкторите се задолжени
да водат комплетни забелешки за знаењето и напредокот во обуката, но и за
слабостите и грешките. Врз основа на овие досиеја, кадровскиот менаџер
прави планови за понатамошна обука и унапредување.
Ротација на работни места. Нововработените се преместуваат од едно
на друго работно место, со цел да ги прошират своите знаења и да се стекнат
со зголемено искуство. Престојот на едно место зависи од времето кое е
планирано за обуката, но доколку времето не е проблем, тогаш престојот на
едно работно место зависи од покажаните знаења и способноста на
нововработениот да ги совлада работните задачи.

Финансиски ресурси
Парите претставуваат основен крвоток на едно претпријатие.
Претпријатието ќе постои сè додека не снема пари. Кога ќе снема пари нема
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да имаме ни претпријатие. Едноставно секое претпријатие ќе има потреба од
финансиски ресурси особено за да обезбеди нормално функционирање на
претпријатието сѐ додека не започне да генерира доволно приходи за да ги
покрие трошоците коишто ги создава.
Некои претпријатија имаат потреба од поголем износ на финансии,
додека некои имаат потреба од помал износ на финансии. На пример,
претпријатие кое ќе се занимава со производство на конзервиран зеленчук ќе
има потреба од набавка на опрема, локација за фабриката, фабрика (градежен
објект), репроматеријал за производство, итн. Тие финансии мора да се
обезбедат уште пред започнување на претпријатието, без разлика од кој извор
ќе пристигнат.
Од друга страна, едно претпријатие кое ќе се занимава со дизајнирање на
веб-страници, или пак изработка на апликација за мобилни телефони, ќе има
потреба од многу помалку финансии за започнување на бизнисот (компјутер
и софтвер кој ќе го користат).
Затоа различни претпријатија ќе имаат различен начин на финансирање
за започнување.
За започнување и раст и развој на претпријатието мора да имате пари кои
ќе ги обезбедите. Наједноставно кажано - тоа се вика ☞Финансирање
финансирање на бизнисот. Парите или лично ги поседувате (ги процес на обезбедување или
имате во вашиот џеб, во банка, во вашето семејство или под зголемување на износот на финансии во
перница) или преку процесот на финансирање се обидувате претпријатието
да обезбедите или да го зголемите износот на финансии во
претпријатието.
За сите оние кои започнуваат претпријатие ќе
постои потреба од финансирање. Без разлика дали
станува збор за 30.000 денари или 3.000.000 денари,
претприемачот е тој кој ќе треба да го елиминира
јазот помеѓу она што го има во „џебот“ и она што му
треба. Понекогаш претприемачот тоа ќе го овозможи
со сопствени финансии, позајмици од роднини и
пријатели, кредитни картички, и сл. Но, понекогаш
овие извори или не се доволни или воопшто нема да
постојат. И во вакви случаи финансирањето мора да
се обезбеди на други начини.
Доколку претприемачот нема или не може да
обезбеди доволно пари потребни за функционирање
▲ Слика 4-6: Можности за обезбедување на
на бизнисот, втората опција е да се користат пари на
финансии за бизнисот
други лица.
Постојат два начина да се обезбедат потребните пари од други лица за
бизнисот. Тие извори на финансирање се сопственички капитал и
финансирање (слика 4-6).

Сопственички капитал
Ова е основен извор на финансирање на бизнисот. Тоа се пари кои ги
поседува сопственикот од заштеди, продажба на имот, наследство и сл. Но,
покрај еден сопственик, бизнисот може да е во сопственост и на повеќе лица.
Така тие имаат свои вложени пари на трајно користење на бизнисот. Врз
основа на својот влог добиваат учество во добивката, односно загубата од
работењето на компанијата. Во текот на работењето бизнисот остварува
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профит кој може да се намени за проширување и развој на бизнисот и
износот на амортизација за потрошените машини, градежни објекти,
компјутери и сл., за замена на истите. Сите овие се сопствени средства на
бизнисот. Овие пари остануваат на трајно користење во бизнисот, односно
истиот нема обврска да ги врати тие пари на оној кој ги вложува.
Можните облици на извори на сопственички капитал се:
Претприемачот. Се разбира, претприемачот кој планира да започне
бизнис, како извор за финансирање најпрво ќе ги земе предвид неговите
лични заштеди. Ова се заштеди во форма на банкарски депозити, тековни
сметки и кредитни картички. Меѓутоа, на претприемачот му стојат на
располагање и имотите кои тој ги поседува, како што се на пример: акции во
некои компании, обврзници (државни или компаниски), други хартии од
вредност, недвижности и сл. Овој начин на финансирање не ја менува
сопственичката структура.
Неповратни финансиски средства. Како можност за финансирање на
бизнисот може да бидат и неповратни финансиски средства од страна на
Владата или институции кои преку бизнис план натпревари обезбедуваат
финансиски средства за најдобрите бизниси. Во многу земји Владата
стимулира започнување на бизниси во определени индустриски гранки, за
што ќе обезбеди неповратна финансиска помош за започнување на бизнисот.
Од друга страна повеќето центри за започнување на бизнис, или пак
универзитети организираат натпревар за започнување на бизнис при што
најдобрите неколку добиваат неповратни финансиски средства.
Роднини и пријатели. Роднини и пријатели може да се користат за
позајмување на пари потребни за финансирање на бизнисот. Овој вид на
финансирање може да ги доведе во опасност односите со роднините и
пријателите од кои позајмувате. И овој начин не ја менува сопственичката
структура, доколку позајмицата не се базира на посебен договор со кој оној
од кој позајмувате ќе стане партнер во бизнисот.
Размисли и дискутирај
Бизнис партнери. Доколку бизнисот не го започнуватe сам,
Kои извори на сопственички
уште во самата креација на бизнисот ќе иматe партнер или
капитал би можеле да ги
партнери кои ќе бидат дел и од финансирањето, и секако од
користите за финансирање на
сопственичката структура на бизнисот. Кога во финансирањето
вашето претпријатие? Колку
на бизнисот се вклучени партнери, фирмата добива правна
изнесуваат тие средства?
форма на партнерство.
Ризичен (или venture) капитал (venture capital firms). Тоа се фирми
кои управуваат со фондови за ризичен капитал. Фирмата за управување со
ризичен капитал прибира финансиски фондови од различни финансиски
институции (пензиски фондови, донациски фондови, банки и др.), оформува
фонд на ризичен капитал, кој претставува понатаму извор за финансирање на
малите бизниси. Овој начин на финансирање им дава на фирмите кои
управуваат со ризичен капитал дел од сопствеништвото, при што тоа може да
биде и поголемо, но вообичаено овие фирми по 5 до 7 години, но и до 10
години, го продаваат својот удел во одделниот бизнис. Фирмите за ризичен
капитал обезбедуваат механизми за следење на работата на бизнисот,
најчесто преку свој претставник во управниот одбор, но и преку
обезбедување стручна и менаџерска експертиза за поуспешно
функционирање и раст на бизнисот.
Бизнис-ангели. Богати поединци кои инвестираат во мали почетни
бизниси се нарекуваат бизнис ангели. Најголем дел од ангелите се
претприемачи кои самите постигнале успех, а сега сакаат да помогнат да се
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одржува системот кој ним им овозможил да станат успешни. Како бизнис ангели се појавуваат поранешни високи менаџери во големи успешни
компании, или успешни поединци во одредени професии, како доктори,
адвокати, сметководители и сл. Тие, покрај финансиски капитал, за малите
нови бизниси обезбедуваат и експертско знаење за пазарот и за технологијата
на производството.
Издавање акции. Кога бизнисот ќе достигне одредена големина, може да
се размислува и за издавање на акции, преку чие пласирање би се обезбедил
нов сопственички капитал. Со емисија на акции, бизнисот може релативно
брзо да обезбеди значителна количина на капитал, но од друга страна
инвеститорите во акции на фирмата ќе станат сосопственици, т.е. акционери
во фирмата, па оттаму, ќе бараат да бидат соодветно претставувани во
управувањето со фирмата.
Реинвестирање на профитот. Тоа е профитот што фирмата го остварува
од работењето и кој претприемачот одлучува да го реинвестира, т.е. повторно
да го вложи во фирмата, за да го финансира нејзиниот иден раст.

Финансирање преку задолжување
Бизнисот позајмува пари и ги враќа во определен временски интервал со
определено зголемување за износот на каматата за користење на тие пари.
При еден ваков извор на финансирање, претприемачот потпишува договор во
кој се обврзува да го врати износот на целиот долг зголемен за износот на
каматата. Како примери на овој начин на финансирање претставуваат
кредити од банки, лизинг и факторинг.
Позајмување од банка. Банките претставуваат главен извор на заеми за
финансирање на малите бизниси. Во ваков случај без промена на
сопственичката структура претприемачот зема заем и истиот го враќа по
определен временски период заедно со износот на камата за тој
период. При позајмувањето од банка, потребно е да се одредат Размисли и дискутирај
условите на кредитот. Условите на кредитот, главно, се Kои извори на финансирање
однесуваат на рокот на достасување и на каматната стапка на преку задолжување би можеле да
кредитот. При одредувањето на рокот на кредитот треба да се ги користите за финансирање на
вашето претпријатие? Колку
има предвид намената на средствата од кредитот.
изнесуваат тие средства? Колку
Лизинг. Кај лизингот, малиот бизнис фактички ја изнајмува
ќе треба да вратите по извесен
на користење опремата во текот на периодот на лизинг - период?
договорот, а за тоа време плаќа одредена месечна сума како
закупнина, во која е содржана одредена камата. Притоа, корисникот на
лизингот на крајот на рокот може да ја врати опремата, или доколку сака,
може да ја откупи. Со лизингот, фирмата - корисникот на одреден начин се
заштитува од застарувањето на опремата, а исто така, трошокот за набавка на
опремата се распределува низ подолг временски период: на пример, фирмата
плаќа месечна закупнина во период од 36 до 60 месеци.
Факторинг. Кај факторингот, малата фирма ги продава своите
побарувања кон купувачите на факторинг - фирма, при што факторинг фирмата ги откупува побарувањата по цена која е пониска од номиналната
вредност на побарувањето – на пример, цената може да изнесува само 60%80% од номиналната вредност. Со тоа, ризикот од неможноста да се наплати
одредено побарување преоѓа на факторинг - фирмата, додека малиот бизнис
може да располага со парите добиени од откупот на побарувањата.
Понекогаш, факторинг - фирмата не го откупува побарувањето, туку
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одобрува краткорочен кредит на фирмата - корисник, чие побарување
претставува обезбедување за таквиот кредит.
Освен овие два начини на финансирање, постојат многу успешни
примери на таканаречено „bootstrap“ финансирање.

Bootstrap финансирање
Bootstrap финансирање претставува збир на методи кои се користат за
намалување на износот на надворешен долг и капитално финансирање од
банки и инвеститори.
На ваков начин бизнисите сами го финансираат почетокот или растот на
бизнисот преку сопствена заработка, заштеда или тековен имот. Не користат
кредити или инвеститори кои би добиле удел во бизнисот.
Една од најголемите предности е што бизнисот ќе вреди повеќе бидејќи
помалку ќе должи и што нема да плаќа високи камати за кредитите кои ги
користи.
За да се успее во сопствено финансирање, потребите од финансии треба
да се сведат на минимум, истовремено овозможувајќи најоптимално
функционирање на бизнисот. Како некои можни начини за користење на
ваков начин на финансирање може да се користат следниве тактики:
Наградување на брзото плаќање. Со оваа тактика се воведува систем на
награда на купувачите за побрзо плаќање во вид на попуст. Секој кој ќе ја
плати фактурата веднаш му се овозможува поголем попуст, додека за подолг
период помал попуст, или за оној кој е вообичаен без
попуст. На ваков начин се овозможува побарувања да не
бидат со поголем временски период и ќе се овозможи
подобар готовински тек на бизнисот. Овие средства ќе
можете да се искористат за планираните бизнис потфати.
„Казна“ за нередовните плаќачи. Доколку има
купувачи кои своите обврски не ги плаќаат навремено,
може да се воведе камата во вид на казна за нередовните
плаќачи. На ваков начин ќе се подобри готовинскиот тек
на бизнисот и ќе има повеќе финансии на располагање при
идните бизнис потфати. Доколку и на ваков начин
▲ Финансирање преку сопствена
компанијата не може да се справи со нередовните плаќачи
заработка, заштеда или тековен
се раскинуваат односите со истите, така што нема да се
имот
заробуваат пари во нередовните плаќачи.
Одложено плаќање. Еден од начините да се подобри готовински тек е да
се издејствува колку што може повеќе одложено плаќање на производите и
услугите кои ги користи бизнисот. Првин мора да се види какви услови се
добиваат со плаќање веднаш и доколку се добиваат солидни попусти може да
се искористат, а доколку нема разлика од одложено плаќање и веднаш,
подобро е да се плаќа одложено.
Изнајмување на опрема. Добро е да се разгледа опцијата скапата опрема
што е потребна за бизнисот да се изнајми и за неа да се плаќа месечен
надоместок за користење. На ваков начин ќе се заштеди на почетна
инвестиција, нема да има амортизациони трошоци и секогаш ќе може да се
откаже користењето.
Плаќање на опремата на рати. Добро е да се користат опциите и
можностите кога се купува опрема за бизнис (компјутери, печатачи, факсови,
канцелариска опрема итн.) да се плаќа на рати. Многу продавачи на
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компјутерска опрема и канцелариска опрема овозможуваат плаќање на 3, 6
или 12 месечни рати. Предност на повеќе рати може да се добие и доколку се
купува од ист снабдувач. На ваков начин се овозможува повеќе финансии да
бидат наменети за обртните средства наместо за опремата.
Намалување на залихи. Залихи претставуваат врзани пари. Секој денар
вложен во залиха е денар кој нема да го има на располагање во готовина за
бизнисот. И секој денар во залиха ја намалува можноста за инвестирање во
растот на бизнисот. Намалувањето на залихите може да се оствари со
соодветна анализа на снабдувачите и преговарање со истите.
Слободни софтвери. Денес постојат голем избор на слободни софтвери
(open source) како оперативни системи, така и основни канцелариски
софтверски пакети за кои не треба да се купува лиценца. На пример, солидна
замена на комерцијалните канцелариски пакети на софтвери може да биде
слободниот софтвер Open Office. Во последно време во повеќе земји дури се
иницираат проекти со кои владините институции би користеле слободен
софтвер за да ги намалат трошоците од буџетот.

Интелектуална сопственост
Интелектуална сопственост дава право да се запрат другите лица и
претпријатија да користат креативност на други лица, што претставува еден
од најважните ресурси кога станува збор за стартап претпријатија. Она што
мoжете да се заштити и што една компанија ќе ја прави поразлична од
другите претпријатија е:






Суштинска технологија. Суштинска технологија е сѐ она што една компанија
го има развиено и го користи за производство и испорака на вредноста во рацете
на купувачите. Суштинска технологија може да биде програмерски код,
архитектура, деловни процеси, формули/алгоритми... На пример, суштинска
технологија на Google e нивниот алгоритам за пребарување.
Производ/услуга. Многу време и труд се вложува во дизајнирање и изработка на
производот и секако никој не би сакал некој лесно да направи копија на истиот.
Под заштита на производот или услугата може да биде заштита на дизајн на
производ, квалитет на производ, состав на производ...
Бренд. Брендот е идентификација на претпријатието, она по што тоа ќе се
разликува од другите. Кога станува збор за брендот зборуваме за заштита на
лого, домен име, трговска марка...

Интелектуалната сопственост е она што креира вредност за една стартап
компанија.
Интелектуална сопственост претставува сè она што вие го креирате со
вашиот памет (интелект), а што може потенцијално да ☞ Интелектуална сопственост
заработи пари за вас.
интелектуална креација со која може да
Софтверски програми, песни, музика, слики, пронајдоци, се заработат пари
архитектонски дизајни, цртежи, технички системи, сето тоа се
примери на предмети кои претставуваат интелектуална сопственост на
одредени лица.
Доколку не се заштити интелектуалната сопственост, се остава простор
некој друг да ја преземе и да заработува пари наместо креаторот.
Различни видови на интелектуална сопственост вообичаено бараат
различна форма на правна заштита. За соодветна заштита ќе мора да се
регистрира интелектуалната сопственост преку „Државен завод за
индустриска сопственост (www.ippo.gov.mk)“.
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Постојат четири главни видови на интелектуална сопственост:
Авторски права. Овие права се однесуваат на секаков вид на авторство
на индивидуалец или компанија во однос на авторската креација. Авторска
креација може да биде музика, уметнички слики и дела, фотографии,
литература, филмови итн. На оној кој го поседува ова право овозможено му е
да бара надомест за секое јавно користење на тоа дело од страна на други
лица кои немаат право врз авторската креација.
Поседување на авторско право дава право да се спречат другите да го
копираат, дистрибуираат или изменуваат авторското дело. Заштита на
авторско право важи засекогаш и не мора да биде регистрирана, но доколку
▲ Ознака за
се бараат правата на суд, регистрацијата ќе биде потребна.
авторско право
Патенти. Овој вид на интелектуална сопственост се однесува на заштита
на пронајдоци. Едноставно поседување на патент за некаков пронајдок,
значи ексклузивно право да се произведува, користи или продава некој
производ или пак процес. На пример, патент може да биде копче за
отисок на прст на еден Ајфон/iPhone мобилен телефон, но и заштита на
дизајн на пакување на кечап, или пак процес на производство на кечап.
Што може да биде предмет на патент? Кој било производ или
иновација која компанијата во производ или услуга ја има, може да биде
заштитено како патент. На пример, хардвер, софтвер, алгоритми,
формули, дизајни, апликации, системи, кориснички интерфејси...
Иновацијата која може да се патентира мора да биде неочигледна, нешто
што сè уште не е дефинирано или изработено претходно. Заштита на
патенти можеби претставува подолготраен процес, сепак може да биде
вреден за компанијата која ќе добие ваква заштита.
Трговска марка. Трговска марка како посебен вид на интелектуална
▲ Патент на Епл за
сопственост претставува заштита на симболи, односно знак или пак
копче на iPhone
слоган на самата компанија. Тука спаѓаат логоата и слоганите кои
компанијата ги користи заради истакнување на сопствен бренд. Трговска
марка се користи од страна на компаниите за купувачите веднаш да го
препознаат производот на компанијата, без притоа да мораат да го читаат
името на производителот или пак да размислуваат за
него. Лого претставува кратенка од логотип и
претставува идентификувачки симбол за производ
или пак бизнис. Доколку сте забележале симболи
како „р“ во крукче кој означува регистрирана
трговска марка или пак „ц“ во крукче што означува
▲ Заштитена трговска марка на кока кола авторско право (copyright на англиски), тоа ни
кажува дека интелектуалната сопственост е
со ознака "R"
заштитена.
Освен самото користење на идентични знаци и симболи, трговската марка
заштитува и од другите компании кои може да користат збунувачки слични
знаци и симболи за нивните претпријатија со цел да ги измамат или збунат
купувачите.
Електронски права. Денеска кога пишани творби, фотографии,
уметнички дела, музика, филмови, цели курсеви, или пак е-книги може да
бидат поставени на интернет, претприемачите мора да бараат начини како да
си ја заштитат интелектуалната сопственост. Правата за да се реобјави нечија
работа на интернет се нарекуваат електронски права. Доколку нешто е
објавено на интернет, не значи и автоматски дека секој има право да ја
користи таа креација. Објавување без одобрение на туѓа слика, музика, текст
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или видео на интернет се нарекува „интернет пиратерија“. Традиционално
креаторите на интелектуалната сопственост на интернет бараат да биде
објавен изворот преку линк до оригиналното дело или пак да бидат парично
наградени за користење на делото.
Кога станува збор за електронски права, за да се најде начин да се среди
нередот кој се појавува на интернетот, адвокатот Лоренс Лесиг (Lawrence
Lessig) ја коосновал непрофитната организација Криејтив Комонс „Creative
Commons (CC)“ за да го прошири делокругот на креативната работа на
индивидуалците којашто е достапна за другите
да ја користат и споделуваат. Oваа организација
има креирано бесплатни „Creative Commons“
лиценци кои им овозможуваат на креаторите на
интелектуалната сопственост да ги објават
своите дела со различни права врз основа на ▲ Лого на криејтив комонс за заштита на
електронски права
овие лиценци.
На пример, доколку сте креатор на слика
која сакате да ја објавите на интернет и дозволите другите да ја користат во
сопствени презентации, вие ќе ја објавите сликата со лиценца „наведи извор сподели под исти услови“.
Повеќе информации за овие лиценци можете да пронајдете на страницата
на Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/).



Креирај и направи: Oбезбедување на ресурси

Врз основа на вежбите коишто ги спроведовте во текот на ова поглавје спроведете ги
следниве чекори:




Презентирајте и дискутирајте како одобрениот бизнис модел да биде претворен во потребните ресурси.
Развијте план за потребните ресурси, со цел да проверите дали се исти како со валидираниот бизнис
модел.
Проверете дали финансискиот план кој претходно го имате развиено коренспондира со валидираниот
бизнис модел и листата на потребни ресурси. Ако не, тогаш би требало да го ажурирате планот.
Развијте и презентирајте план за наоѓање на финансиски извори за потребите на валидираниот бизнис
модел.
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Прашања за проверка на знаењето














Што треба да се постигне за да кажеме дека имаме раст на еден бизнис?
Кои опции постојат за стекнување на ресурси во претпријатието?
Какви категроии на физички ресурси постојат?
Какви видови на објекти како физички ресурси на претпријатието постојат?
Какви видови на производи како физички ресурси на претпријатието постојат?
Зошто служи репроматеријал за производство?
Какви категории на човечки ресурси во стартап претпријатие постојат?
Кои се четирите начини за обезбедување на човечки ресурси?
Кои три основни функции ќе ги има организациската структура на почетокот?
Што претставува унапредување на вработени?
Што претставува финансирање?
Што претставува интелектуална сопственост?
Кои се четирите главни видови интелектуална сопственост?
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5. KРЕИРАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКА
СТРАТЕГИЈА
ПРЕКУ ОВА ПОГЛАВЈЕ ЌЕ:




ја претставите вашата идеја пред инвеститори
направите ефективна презентација која ќе го задржи интересот на
потенцијалните инвеститори и која ќе ја зголеми желбата за инвестирање во
конкретниот стартап.
бидете сигурни дека нивото на подготвеност за инвестиции на стартап бизнис е
на доволно високо ниво за позитивна соработка со инвеститори.

Стратегии за изработка на ефикасна
презентација
Секој претприемач ќе има потреба да користи презентации за да ја
испорача пораката која сака да ја достави до различна публика. Од
презентирање на бизнис идејата за бизнисот пред инвеститори, преку
презентирање на бизнис моделот и производот на потенцијални купувачи при
валидација на бизнис моделот, па сѐ до продажни презентации или
презентации за градење на партнерски основи ќе бидат дел од можни
секојдневни активности како еден претприемач. Toa значи дека
презентациите ќе претставуваат моќно орудие во секој бизнис.
Еден претприемач има потреба да испорача различни пораки, да гради
различни односи, да изгради сопствен авторитет и доверба, да комуницира со
различни луѓе. Сака да успее со сѐ што ќе се обиде да го
испорача.
☞ Презентација
Презентација претставува комбинација на говорна порака, комбинација на говорна порака,
текстуална и визуелна (слика и видео) порака при текстуална и визуелна (слика и видео)
порака при комуницирање на
комуницирање на презентерот со публиката.
презентерот со аудиенцијата
Добри презентациски вештини се важни за секој
претприемач.

Што треба да содржи презентација на иновативни идеи?
Презентацијата има многу важна улога кога станува
збор за стартапи или мали бизниси кои имаат идеја, но
немаат финансиски ресурси за реализација на истата. Во
една таква ситуација стартапите бараат начини да убедат
потенцијални инвеститори, или пак доколку учествуваат
на бизнис план натпревар или некоја друга манифестација
како стартап викенд се обидуваат да победат за да добијат
награда вообичаено финансирана од поголема глобална
компанија…
Но, честопати забележуваме дека кога станува збор за
нови и иновативни стартапи, фокусот на повеќето
манифестации не е локален пазар. Фокусот се става на
глобализација и глобални пазари, кадешто правилата на
играта ги дефинираат глобални моќни компании и
глобални моќни научници.
Тука станува збор за некои клучни елементи кои ќе
мора да се презентираат кога станува збор за иновативна
идеја и кога се прават обиди да се убедат потенцијални
инвеститори или комисија од која зависи дали ќе се
▲ Една презентација комбинира повеќе
добијат стартап финансии или не.
можности за комуникација
Кои прашања еден инвеститор би ги поставил кога ќе
му биде презентиран еден бизнис план или кога се презентира одржливоста
на иновативната идеја која треба да се претвори во нов бизнис - стартап?
Следниве теми се најважните кога станува збор за овие прашања.


Купувачи. Колку купувачи веќе има бизнисот? Дали има склучено некои
договори со некои од компаниите (купувачи) кои се анализирани? Направени ли
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се некои контакти со некој од потенцијалните купувачи? Какво е нивното
размислување? Каков е нивниот однос? Дали во следните недели се очекува
уште некој договор врз основа на тие контакти?
Конкуренција. Што е со конкуренцијата? Дали има или нема конкуренција?
Што е со тој и тој понудувач на таков и таков производ кој има инкорпорирано
дел од идејата во неговиот производ? Зошто изборот би бил на решението кое го
нуди претприемачот? Зошто потенцијален купувач да го избере тоа решение, а не
постојната или идната конкуренција?
Повраток на инвестиција. Доколку инвеститорот вложи толку и толку пари, за
колку време ќе си ги врати? Колку се точни претпоставките дека токму толкава и
толкава продажба ќе се реализира, и кои се тврдењата дека инвеститорот ќе си ги
врати вложените пари и дополнително ќе заработи за тој временски период?
Зошто се точни тие претпоставки? Како ќе му се докажат тие претпоставки?
Изводливост. Каква е изводливоста на производот или услугата кои ќе се
базираат на иновативната идеја? Дали изводливоста и идната актуелност ќе
бидат усогласени? Постојат ли доволни капацитети за да се реализира идејата во
производство на иновативен производ или услуга?

Сите овие прашања, колку и да изгледаат
нелогични за оваа фаза, сепак се прашања кои
потенцијален инвеститор за една иновативна идеја
може да ги постави.
Што треба да содржи презентацијата за една
иновативна идеја како нешто клучно за да се убеди
потенцијалниот инвеститор дека треба да ги вложи
неговите пари во реализација на таа идеја?
Главните елементи кои ќе треба да бидат
содржани во презентацијата се следниве:
1. Бизнис модел. Како што веќе кажавме, бизнис
модел
опишува како една организација креира,
▲ Прашања кои еден инвеститор може
испорачува и стекнува вредност (слика 5-1).
да ви ги постави
Бизнис моделот е важен елемент во презентацијата
затоа што преку таа една слика лесно ќе се забележат многу работи за иден
бизнис и особено клучните елементи (слика 5-2):
Купувачи. Во бизнис моделот се дефинираат купувачите, односно
сегментите на купувачите, а тоа значи
дека постојат купувачи на пазарот кои
имаат проблем каков што ќе го решава
бизнисот. Зошто е потребна иновативна
идеја доколку нема купувачи за
производот или услугата кои ќе
произлезат од неа? Анализата на пазарот
и дефинирањето на купувачите кое се
врши во традиционалниот бизнис е
застапено и во стартап фазата, иако во
оваа фаза се работи само за
претпоставки. Значи и бизнис моделот
тргнува од претпоставки за тоа кој ќе
биде купувач, колкав процент од пазарот
ќе се опфати, односно колкав процент од
▲ Слика 5-1: Бизнис моделот како елемент од
пазарот се очекува да купува од
презентација на иновативна идеја
претпријатието. Но, во текот на самиот
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процес тие претпоставки се валидираат, односно се проверува бизнис
моделот преку експериментирање и тестирање на тие претпоставки, со што
веќе постојат факти во бизнис моделот, а не претпоставки.
Понуда. Преку дизајнирање на
бизнис моделот се дефинира понудата на
бизнисот. Што е она што бизнисот ќе го
понуди како вредност? Како ќе го
понуди тоа нешто? Како ќе го испорача
тоа нешто? Во секој случај, овој елемент
ќе одговори зошто бизнисот ќе биде
подобар од конкуренцијата и зошто
купувачите ќе го изберат тој бизнис,
наместо конкуренцијата.
Инфраструктура. За да се реализира
понудата и достави до купувачите,
бизнисот мора да има сопствена
инфраструктура. Тука се ресурсите и
клучните активности кои ќе ги ▲ Слика 5-2: Пред да се започне со креирање на
спроведува. Што е клучното што
презентација во софтвер за презенации треба да се
направи преглед за тоа што сѐ ќе содржи
бизнисот ќе треба да го прави за да се
презентацијата
реализира моделот? Кои се клучните
ресурси кои бизнисот ќе ги користи за да
се реализира тој бизнис модел? И на овие прашања бизнис моделот ќе даде
солиден одговор.
Финансиска одржливост. Интересот е дали бизнис идејата ќе биде
финансиски одржлива, односно дали ќе обезбеди дизајн на профитабилен
бизнис. Секако како последен елемент од кој може да се видат повеќе работи
претставува финансиската одржливост, односно врз основа на фактите да се
види дека бизнисот ќе реализира профит со работите поставени во бизнис
моделот онака како што се.
Како што веќе напоменавме, бизнис моделот содржи претпоставки и во
ништо друго не се разликува од традиционалното презентирање на еден
бизнис план. Следната задача при презентирање на иновативна идеја е да се
обезбедат докази дека тие претпоставки се вистинити, или барем дека се
доста блиску до вистина.
На пример, дали токму тие купувачи ќе бидат купувачи? Дали толкав
износ на учество на пазарот ќе биде вистинит? Дали токму тие ресурси се
потребни или не се потребни? Од каде го знаете сето тоа?
Значи целта на овој дел од презентацијата е да се покажет докази кои ќе
дојдат како резултат на тестирање на бизнис моделот. Тука не станува збор за
пребарување низ книги, ниту за барање на податоци на интернет. Тука
станува збор за презентирање на резултати кои што се добиени од терен,
преку директни контакти, комуникација и интеракција со партнери,
купувачи, конкуренти…
Постојат осум значајни елементи за кои ќе треба да се презентираат
докази дека се факти:


Вредност. Вредноста едноставно претставува она што бизнисот ќе го нуди на
купувачите. Во неа се складирани: потреби, проблеми, желби, фрустрации и
емоции на потенцијалниот купувач. Од соодветната комбинација на овие
елементи ќе зависи и успешноста на бизнисот воопшто. Можеби претпоставката
вели дека постои супериорна вредност, но сепак кога ќе се започне со бизнисот и
ќе се инвестираат пари, време и труд, ќе се утврди дека купувачите не биле
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заинтересирани токму за тоа. Затоа мора да тестирате вредноста која се нуди и да
се покаже во презентацијата дека токму таа вредност е она што купувачите го
сакаат.
 Пазар. Вредноста е наменета за пазарот, а пазарот е неизоставен дел од секој
бизнис и бизнис-модел. Комбинација на вистинска
вредност со вистински пазар претставува
единствената формула за успех. Дали вредноста се
испорачува на вистинскиот целен пазар? Дали
вредноста е наменета за дефинираниот идеален
купувач или ќе мора да се редефинира истиот?
Колкава е големината на пазарот? Можете ли да се
настапи со истата или пак прилагодена вредност на
поголем пазар? Дали сегментите остануваат исти
или ќе треба да се променат? Овие прашања ќе
треба да бидат одговорени во текот на
презентацијата во однос на иновативната идеја.

Производство.
Производство
на
производот или услугата ќе има влијание на самата
вредност, но и на трошочната структура во бизнисмоделот. Сепак, мора да се тестира и овој елемент
▲ Потенцирајте ги главните работи за да може
особено во однос на неколку прашања. Како е
точно да се уочи од презентацијата за што
организирано производството? Дали компанијата
зборувате во моментот
ќе мора сѐ сама да произведува? Може ли мешто да
се префрли на подизведувачи? Каква е изводливоста на производството? Колку
ќе чини производството на производот или услугата кои се резултат на
иновативната идеја? Што е со одржувањето ако станува збор за веб или мобилни
производи? Колку ќе чини таквото одржување? Овие прашања мора да се
одговорат во презентацијата.
 Односи со купувачи. Какви односи со купувачи ќе има? Секој бизнис се базира
на одреден вид на односи со своите купувачи. Понекогаш тие може да бидат
долгорочни, што значи постојано враќање и повторување на купопродажбата, но
понекогаш тие може да бидат трансакциски, што значи се извршува една
трансакција и веќе никогаш компанијата нема нешто со тој купувач.
Презентацијата треба да покаже какви односи со купувачите ќе се користат.
Сепак не е исто доколку купува еднаш или повеќе пати. Не е исто продажба на
софтвер кој се случува еднаш, или продажба на софтвер за кој се плаќа за
правото на користење на месечна основа.
Креирај и направи

Дистрибуција. Каква дистрибуција ќе се користи? Може ли
Започнете со креирање на вашата
нешто да се промени? Може ли нешто да се дистрибуира преку
презентација, но не со софтвер за
интернет? Може ли да се користат други канали на дистрибуција? Како
презентација, туку во еден
дистрибуцијата ќе влијае на севкупниот бизнис? Тоа се прашањата на
кои ќе мора да даде одговор презентацијата.
документ со по една реченица

Конкуренција. Таа има силно влијание врз бизнисот и затоа ќе
напишете ги главните идеи за
мора
да
се
презентираат резултатите од тестирање на бизнис-моделот во
бизнис моделот коишто сакате да
однос на конкурентите. Колку е силна конкуренцијата? Колкав е бројот
ги комуницирате со
на оние силните? Може ли нешто да се промени за да се намали и
потенцијалните инвеститори.
силината, влијанието и бројот на конкурентите?






Трошочна структура. Секако, трошоците се нешто што
постојано ќе мора да се следи. Презентацијата мора да покаже каква е
структурата на трошоци, колку чинело производство на прототипот, колку чини
производството и одржувањето на производот/услугата… На овие прашања мора
да се дадат одговори кои нема да бидат претпоставки, туку докази, како на
пример „за еден месец нашата платформа за е-трговија бараше одржување во
износ од толку и толку денари или долари…“
Профитабилност. Колкави приходи генерира и колкава е профитабилноста што
тој бизнис-модел ја носи. На пример, инвеститорот не го интересираат
претпоставки, го интересираат вистински, односно реални бројки, како „во
изминатиот месец реализиравме толку и толку приходи како резултат на нашето
тестирање на пазарот и врз основа на трошоците кои ги направивме во истиот
период ни останаа толку и толку пари во вид на профит“.
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2. Изводливост. Бидејќи во презентацијата веќе се опфатени докази за
претпоставките во бизнис моделот кои веќе и не се претпоставки, сега е
време да премине на изводливоста (слика 5-3). Главно средство за
презентација на изводливоста е да постои пилот
производ, макета, скица… Во секој случај, кога
претприемачот е во фаза на барање на
инвеститори, најдобро е веќе да има пилот
производ кој е функционален онака како што
бара бизнис моделот или барем приближно
така.
На пример, алфа или бета производ за
физички производи, или пак целни страни и
функционални страни на самиот производ каде
ќе бидат интегрирани главните карактеристики
кои се опишани во бизнис моделот.
3. Купувачи. Сега може да се премине на
▲ Слика 5-3: Преглед на втората тема од
купувачите и она што ќе треба да се презентира
презентацијата: изводливост на бизнис
во однос на нив (слика 5-4). Потребно е
моделот
подетално образложение во овој дел бидејќи
бизнисот ќе зависи токму од нив.
Еве некои работи кои ќе треба да се презентираат:






Број на потенцијални купувачи од дефинираните
идеални купувачи во бизнис моделот кои што се
контактирани од страна на претприемачот;
Број на реализирани состаноци со контактираните
купувачи;
Број на купувачи од реализираните состаноци кои
пројавиле интерес за производот или услугата;
Број на оние кои пројавиле интерес и го
контактирале претприемачот за да прашаат до
каде сте со решението;
Број на купувачи кои нарачале и станале
вистински купувачи во фазата на тестирање.

Овие елементи ќе дадат јасна претстава за
тоа дали ќе има или ќе нема купувачи за
иновативен производ како резултат од
иновативната идеја.
Честопати се поставува прашањето што ако
не најдеме потенцијални купувачи, што ако не
сакаат да разговараат со вас, што ако не сакаат да
купат… Тоа е знак дека нешто не е во ред и мора
да се вратите и да работите уште малку на
вашиот производ и бизнис модел пред да одите и
да презентирате пред потенцијален инвеститор
нешто што ни вие не знаете дека ќе успее.
4. Трошоци за стекнување на купувачи.
Важна мерка која секогаш ќе треба да се
презентира се и трошоците за стекнување на
купувачи (слика 5-5).
Колку пари чини стекнување на еден
купувач?
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▲ Слика 5-4: Преглед на третата тема од
презентацијата: купувачи

▲ Слика 5-5: Преглед на четвртата тема од
презентација: трошоци за стекнување на
еден купувач

Оваа мерка, како што и самото име кажува, го покажува трошокот кој
бизнисот ќе го има за да стекне, или активира за веб/мобилен канал еден
дополнителен купувач. На пример, доколку се потрошат 50.000 денари за да
се донесат 200 потенцијални купувачи во продажната инка, и само 10 од нив
стануваат вистински купувачи кои ќе продолжат да бидат купувачи,
трошокот за стекнување на купувачи ќе биде 5.000 денари за еден купувач
(50.000 денари / 10 купувачи = 5.000 денари).
Оваа бројка кажува дека ќе мора да се инвестираат 5.000 денари за да се
донесе еден купувач.
Една ваква бројка му кажува на потенцијалниот инвеститор веднаш дали
идејата е профитабилна или не.
5. Животна вредност на купувачот во однос на трошоци за
стекнување на еден купувач. Понатаму, важна мерка е и колку време еден
купувач ќе остане да биде купувач и колку пари за тоа време ќе остави во
бизнисот (слика 5-6).
Оваа мерка ја дефинира доживотната
вредност на купувачот за една компанија,
односно колкава е вредноста на купувачот од
моментот на станување на купувач до моментот
кога веќе нема да биде купувач за вашата
компанија.
Но, за инвеститорите поважен е односот
помеѓу тоа колку пари се вложени за да се стекне
еден купувач и колку пари ќе потроши тој еден
купувач во бизнисот сѐ додека е купувач за
бизнисот.
На пример, ако трошокот за стекнување на
▲ Слика 5-6: Преглед на петтата тема од
еден купувач е 5.000 денари, а животната
презентацијата: животна вредност на купувачи вредност на еден купувач е 50.000 денари, тоа
значи дека оваа мерка како однос изнесува 10, односно 50.000 поделено со
5.000.
Доколку оваа бројка е многу мала, не треба да се очекува дека ќе се успее
во наоѓање на инвеститор. Подобро е да се преработи бизнис моделот. Некоја
солидна бројка би била доколку овој однос е поголем од 3 или 4.
6. Повраток на инвестиција. Понатаму,
многу е важно да се образложи за колку време
оној кој ќе инвестира илјадници или милиони во
пари ќе си ги врати парите и од кога може да
очекува дека ќе заработува за неговата
инвестиција во вашата иновативна идеја (слика
5-7).
Досега во презентацијата веќе се опфатени
одговори кои влијаат на повраток на
инвестиција, но сепак тука е потребно да се биде
јасен и гласен, со специфични бројки кои ги
потврдуваат доказите од тестирањето.
8. Менаџмент. И како за крај тука е
▲ Слика 5-7: Преглед на шестата и седмата
менаџментот. Сепак стартап процес е процес кој
тема од презентацијата: повраток на
бара силно менаџирање. Кој ќе го менаџира?
инвестиција и менаџментот
Како ќе го менаџира? Дали инвеститорот ќе
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предложи дел од менаџерската структура? Дали претприемачот ќе ја има таа
улога?
Едноставно цврсти менаџмент системи се нешто што ќе гарантираат дека
она што тука се презентира и навистина ќе се реализира и претставува
дополнителна сигурност за потенцијалниот инвеститор.

Процес на подготовка на презентација
Целиот процес на испорака на одлични презентации може да се подели во
три дела: подготовка на презентација, лична подготовка и менаџирање на
процесот на презентација.
Да започнеме чекор по чекор со процесот.

Подготовка на презентација
Која е целта на презентацијата? Различни презентации ќе имаат различна
цел и согласно таа цел ќе бидат дизајнирани и презентирани различно. Затоа,
не треба да се започне со креирање на презентација сè додека не одлучите за
целта на истата. Целта на една презентација може да биде:




Привлекување на инвеститори за компанија.
Реализација на продажба на производ или услуга.
Презентација на проект и постигнување во соодветните фази од проектот.

Кој ќе биде присутен на презентацијата? Кога се знае целта, ќе треба
прецизно да се дефинира публиката. Пред да се продолжи
понатаму, потребно е да се пронајдат колку што може повеќе  Креирај и направи
информации за секоја личност која ќе биде присутна на Префрлете го прегледот во
слајдови во софтверот за
настанот.
Сега, може да се започне со прибирање на материјали кои ќе креирање на презентации.
бидат потребни за презентацијата. Во процесот на собирање и Можете да користите Power Point,
подготовка на материјалите секогаш треба да се има на ум Keynote, Prezi, Google Slides...
публиката. Дали имаат потреба од тоа? Како информацијата ќе
биде корисна за нив? Можат ли се да
апсорбираат од она што се планира да
се презентира?
Секоја презентација ќе има
неколку
клучни
точки
или
информации или теми кои публиката
треба да ги апсорбира. Не треба да се
прабават обиди да се стават голем број
на клучни точки, бидејќи во таков
случај публиката ќе го загуби фокусот
од она што навистина е важно да го
примат од презентацијата. Едноставно
во оваа фаза задачата е прегледот кој
што е изработен да се префрли во
слајдови во софтвер за обработка на
презентации. За секоја точка во ▲ Префрлување на прегледот во слајдови
прегледот треба да се направи посебен
слајд. Треба да се внимава да постои логичен редослед со што презентацијата
ќе биде како да се кажува приказна.
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Сега, кога знае целта, публиката, дефинирани се материјалите и главните
точки и податоците се префрлени во вид на слајдови, ќе може да се започне
со дизајн на презентацијата.
Кога се дизајнира презентацијата, треба да се води сметка таа да биде
лесно читлива. Ова ќе се постигне доколку:
Нема да има долги параграфи текст во слајдовите (слика 5-8).
Едноставно таквиот текст ќе го натера
слушателот да го чита текстот, со што
она што ќе го зборува презентерот ќе
биде
ирелевантно.
Сепак,
на
презентацијата главниот е презентерот
и она што тој ќе го зборува, а
презентацијата само помага оној кој ја
следи презентацијата полесно да
создаде визуелна слика за она што
презентерот го зборува во тој момент.
Долгите параграфи ниту можат веднаш
да ја комуницираат пораката, ниту
намерата на презентерот. Едноставно
ќе креира одвлекување на вистинското
внимание на оној кој ја следи
▲ Слика 5-8: Трансформација на долги парагарафи; Сите
презентацијата. Подобро е доколку
слајдови имаат иста порака, но само еден ја пренесува
навистина не можат да се избегнат
на вистинскиот начин
таквите долги параграфи да се стават
само извадоци или да се поделат на неколку реченици во цртички со што ќе
се нагласат главните идеи во истиот.
Ќе се користат фонтови кои се лесно разбирливи. Фонтот кој ќе се
користи може да има значајно влијание за тоа како публиката ќе ја перцепира
презентацијата. Точно дека постојат
навистина интересни и различни
фонтови, но кога се презентира
презентација не е исто со читање на
весник или книга или пак наслови на
веб сајтови. За презентации се користат
фонтови кои ќе обезбедат полесно
читање и поедноставно разбирање на
карактерите (букви и бројки) кои се
презентираат во самата презентација.
Eдноставно
некои
фонтови
навистина може да предизвикуваат
потешкотии додека се читаат и особено
кога се презентираат. Затоа треба да се
внимава да не се дозволи оние кои ја
▲ Кој од фонтовите е почитлив? Првата цртичка е со
следат презентацијата едноставно да го
Helvetica, втората со Times New Roman, третата со
Arial, четвртата со Courier New, петтата со Verdana, изгубат фокусот бидејќи се мачат да
шестата со Garamond и седмата со Helvetica Neue.
прочитаат
од
слајдовите
заради
несоодветен фонт.
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Ќе се користи соодветна големина на фонтот. Иако големината на
фонтот ќе зависи од големината на просторијата во која ќе се изведува
презентацијата и најоддалеченото растојание од место каде може да седи оној
кој ја следи презентацијата, сепак поголемите фонтови се подобри во однос
на помали фонтови. Доколку се случи луѓето да се мачат за да прочитаат низ
ситните букви што пишува на слајдовите, едноставно ќе се загуби интересот
на публиката и презентацијата лесно може да се претвори во неуспех наместо
во успех.
Ќе се користат слики. Секаде каде постои можност да се стави слика
наместо параграф текст, треба да се
стави слика. Едноставно сликата
кажува илјада зборови. Сликата не
мора да биде график поврзан со самата
презентација и она што се зборува, но
може
да
биде
инспиративна,
мотивирачка и поттикнувачка слика
која на некој начин е поврзана со она
што во моментот на прикажување на
тој слајд се зборува.
Добро е да имате еден слајд како
Гантов дијаграм на кој ќе покажете
кои активности ќе ги спроведете за
следната година (слика 5-9). На ваков
▲ Слика 5-9: Гантограм за активности кои следуваат
начин потенцијалниот инвеститор ќе
знае што треба да се прави во следните 12 месеци и што всушност до сега е
направено за развојот на бизнисот. На дијаграмот треба да се означат
очекувањата за некои резултати, за да се покаже дека се знае што треба да се
очекува од спроведените активности и дека презентерот добро испланирал сè
што ќе се прави за да обезбеди дека потенцијалниот инвеститор ќе си ја
поврати инвестицијата во најбрз можен
рок.
Наместо табели ќе користите
графици. Секаде каде што можете,
наместо да ставите табела, ставете график
на истата табела, бидејќи на таков начин
ќе ја испорачате истата порака, само
поразбирлива и поедноставно уочлива за
сите кои ја следат вашата презентација
(слика 5-10).

Лична подготовка
Треба да се размислува позитивно.
Пред што било друго треба да имате
позитивно размислување за вас и вашата
презентација. Да, ќе ја испорачате
најдобрата
порака.
Да,
вашата
▲ Слика 5-10: Што подобро ја пренесува
презентација е навистина интересна
пораката, табелата или графикот?
презентација. Вие имате доволно знаење за
да ја испорачате пораката. Позитивно размислување ќе изгради самодоверба
кај вас, а останатото ќе биде многу полесно.
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Потребно е да се постави тајмер на десетина минути и да се направи обид
да се презентира целата презентација за да се анализира колку време се
троши на секој слајд. Целта е да не се
дозволи
презентацијата
да
стане
здодевна и долготрајна презентација која
само ќе ги налути оние кои треба да ја
примат пораката. Затоа се бара
прецизност и јаснотија во говор, но и
сигурност во себе.
Какво ќе биде држењето? Освен
сигурноста, прецизноста и јаснотијата на
она што ќе се зборува, потребно е и да се
вежба и соодветно држење на сцената
кога ќе се презентира. Разни невербални
однесувања ќе испорачуваат различна
слика за презентерот, но и за она што го
▲ Вежбајте и следете колку време ви треба за целата
тој го зборува. Доколку држењето не
презентација но и за секој слајд поединечно
испорачува сигурност за она што се
зборува, не може ни да се очекува дека инвеститорот ќе верува дека е
направена вистинската работа со валидирање на бизнис моделот и дека
неговата инвестиција навистина ќе се врати како што се кажува со
презентацијата.
Презентерот ќе мора да да се подготви себеси во однос на неговото
однесување кога презентира. Презентација е само алатка за да се донесе
пораката до публиката.
Но, презентерот е централна фигура во
презентацијата. Како ќе зборува? Како ќе го контролира гласот? Каква
импресија ќе остави? Потребна е и физичка и психичка
 Креирај и направи
подготовка денот пред презентирање.
Подгответе ги слајдовите од
Тоа значи дека презентерот ќе бидете одморен, односно
презентацијата и вежбајте го
доволно наспиен и спремни да ја завршите работата како што
вашето презентирање, но и
треба. Добро би било еднаш или двапати да се презентира
самото однесување кое ќе го
презентацијата и пред некој друг, не само пред огледало, за да се
спроведете на сцената.
види како ќе се чувствува презенетрот пред вистинска публика и
за да добие добронамерна критика во однос на сигурноста и држењето.
Освен лична подготовка ќе треба да се подготви и сиот пропратен
материјал кој ќе биде потребен во текот на презентацијата. Тоа може да бидат
печатени материјали на презентацијата, преносниот компјутер, потребните
кабли и датотеката на презентацијата која е добро да ја има на различни
места за да не се случи нешто непосакувано со неа.

Менаџирање на процесот на презентација
Самиот процес на презентација ќе биде поделен на следниве елементи:




Подготовка на сцената.
Презентација.
Прашања од страна на публиката.

Подготовка на сцената. Самата подготовка на сцената може да влијае на
тоа како ќе се чувствува презентерот во текот на самата презентација и така
да наштети на сѐ што претходно е подготвено. Едноставно просторот на
движење, можност да се приклучи компјутер, ќе има или ќе нема далечински
управувач со што ќе биде или нема да биде ограничен презентерот во
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движењето, ќе има ли флип-чарт табла за нешто дополнително да се
дообјасни, како ќе бидат поставени масите и столовите за публиката, дали ќе
мора да се стои или пак седи... Затоа е добро презентерот да биде одреден
временски период на сцената пред да пристигне публиката за да провери
дали сѐ е онака како што треба.
Но, што се случува кога презентерот нема контрола врз подготовката на
сцената? Тогаш едноставно ќе треба да се извлече максимумот од она со што
ќе може да се располага.
Презентација. Во овој период едноставно се започнува со испорака на
презентацијата. Сега е време да се започне со презентирање на презентација.
Првин презентерот треба добро да ја разгледа присутната публика и да
препознае што таа очекува од него.
Презентерот ќе мора да се претстави и да ја
воведете публиката во тоа што може да очекува
од презентацијата. Треба да се објаснат клучните
точки кои веќе се дефинирани и да објасни
зошто тие се важни за нив и кои ќе бидат
бенефициите за нив од знаење на тие нешта.
Едноставно, презентерот се обидувате да го
насочи нивното внимание за тоа што ќе следува
со текот на вашата презентација.
Потребо е презентерот да се држи до се она
што го испланирал, но и доколку може да
поттикне дискусија. На таков начин ќе може да ▲ Пред што било друго обидете се да ја
се види што е најголемиот интерес на
прочитате вашата публика. Што очекуваат
од вас?
присутните за да во понатамошниот тек се стави
фокус токму на тие прашања. Најдоброто нешто
во секој процес на презентирање е што лесно може да се трансформира во
двонасочна комуникација. Прашања и различно размислување на публиката
не само што ќе го подобри целиот процес, туку исто така ќе изгради
долгорочни односи меѓу презентерот и публиката.
Прашања од страна на публиката. Повеќето презентации завршуваат со
прашања од страна на публиката и одговори од страна на презентерот. Затоа
презентерот мора да биде подготвен за можни прашања кои во некои случаи
може да бидат и многу непријатни, особено доколку се работи за прашања
поставени од страна на потенцијални инвеститори.

Ниво на подготвеност за инвестиција
Дали едно претпријатие е подготвено за инвестиции?
Ова е клучното прашање на коешто ќе треба да се одговори уште пред да
се почне со барање на потенцијални инвеститори и да им се презентира
презентацијата со иновативната идеја.
Инвеститорите се заинтересирани да ги вложат своите пари, тоа е факт. И
веројатно постојат многу инвеститори кои сакаат да вложат пари во нови
бизниси, сепак тие заработуваат токму од таквите вложувања. Но,
инвеститорите не сакаат да вложуваат пари во сѐ уште несигурни бизнис
потфати, кои не им гарантираат повраток на инвестиција, кои не им
гарантираат заработка и кои едноставно можат да им го загорчат животот.
Целата работа на крајот се сведува на убедување и докажување, односно
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убедување и докажување дека нивното вложување во бизнисот ќе
претставува вин-вин комбинација. Но, за да се успее во едно такво убедување
и докажување, ќе мора и претприемачот и претпријатието да бидат
подготвени за инвестирање.
Постојат многу идеи. Идеите се бесплатни, си доаѓаат и си одат. Но,
имплементацијата,
односно
операционализацијата на идејата претставува
еден елемент кој влијае на нивото на
подготвеноста за инвестиции за секој бизнис.
Koи
елементи
ќе
покажат
дека
претприемачот и бизнисот се подготвени за
инвестиција? Како најважни елементи кои ќе ја
покажат подготвеноста за инвестиции на еден
стартап претставуваат следниве: претприемачки
карактеристики, операционализација на идејата,
изградени деловни процеси, изградени купувачи,
стекнато искуство од грешки, функционален
бизнис модел, готов производ или услуга, пазар
со потенцијал за раст, и однос помеѓу животна
вредност на купувачот (ЖВК) и трошоците за
▲ Слика 5-11: Подготвеност за инвестиции
стекнување на еден купувач (ТСК) за
на едно стартап претпријатие
претпријатието (слика 5-11).

Карактеристики на претприемачот
Првиот елемент од листата е претприемачот. Затоа и претприемачот е
централната фигура во претприемачкиот часовник. Едни од најважните
карактеристики кои треба да се изградат или поседуваат пред да се бараат
инвестиции за претпријатието е страста за
бизнис идејата на која ќе се базира
претпријатието.
Страста
значи
дека
претприемачот сака и ужива да работи во
развојот на бизнисот врз основа на бизнис
идејата. Таа е нешто вградено во самите
претприемачќи и не може да се презентира
со презентација. Страста се покажува преку
однесување кон работата, погледот, бојата
на гласот и севкупното невербално
однесување кога се зборува за бизнис
идејата, бизнис моделот, претпријатието
▲ Страста со која ќе ја дефинирате и
коешто се гради преку претприемачкиот
имплементирате вашата бизнис идеја ќе го
процес.
Taa
страст
ќе
го
води
дефинира патот кон успехот
претприемачот и низ најтешките моменти
во бизнисот и претставува гаранција дека ќе биде упорен и истраен во
реализација на визијата. Не може да се очекува дека потенцијалниот
инвеститор ќе одлучи да ги вложи сопствените пари во нешто во што ни
самот претприемач не го сака и го работи без афинитет и силни чувства. Тие
знаат дека страста е тоа што го води претприемачот кон успех.
Следната важна претприемачка карактеристика која покажува дека
бизнисот е подготвен за инвестиција претставува посветеност на
претприемачот кон работата што ја работи. Посветеноста значи дека се
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вложува сѐ од себе за да се успее во реализација на визијата за
претпријатието коешто се креира. Не може да се очекува дека некој друг
треба да биде попосветен од претприемачот. Презентацијата на иновативна
идеја пред инвеститорите ќе треба да покаже дека претприемачот и неговиот
тим се целосно посветени на она што го работата за трансфер на идејата во
вистинско претпријатие.
Понатаму, третата важна карактеристика која ја отсликува подготвеноста
за инвестиција е интелигенција. Интелигенцијата ја отсликува
претприемачката можност за логично просудување, разбирање на
комплексни работи, апстрактно размислување, учење, решавање на
комплексни проблеми...
Следната лична карактеристика која инвеститорите ја бараат од страна на
претприемачите е флексибилноста, односно спремност да се
 Креирај и направи
променат кога ќе забележат дека нешто бара промени, дека На скала од 1 до 10 поставете ја
нешто не одговара во дадената ситуација. Иако страста за секоја претприемачка
бизнис идејата ја намалува флексибилноста, сепак тие треба да карактеристика која покажува
бидат добро избалансирани. На пример, не значи дека не треба подготвеност за инвестирање.
да се смени идејата доколку страста за бизнис идејата е голема, Колку изнесува просекот? Каде
а сепак се забележува дека пазарот не сака да го реши треба да се подобрите за да
проблемот којшто се решава со таа бизнис идеја.
помогнете вашиот бизнис да биде
Понатаму, лидерството е уште една карактеристика која се спремен за инвестиции?
бара од ваша страна за инвеститорите да започнат да веруваат
дека има нешто интересно во врска со вашата бизнис идеја и претпријатието
кое што го градите. Дали навистина
претприемачот е лидер кој го следат
членовите на тимот?
И за крај, секако тимска работа е
нешто што исто така ќе се вреднува од
страна на инвеститорите. Како што
знаете, индивидуализмот во бизнисот
не постои. Тимската работа и добро
дизајниран тим е нешто што го
зголемува потенцијалот за успех на
едно претпријатие.
За
да
се
провери
дали
претприемачките карактеристики се
доволно силни за да помогнат бизнисот
да биде подготвен за инвестиции,
истите може да се постават на ▲ Слика 5-12: Просечната оценка на спремноста на
бизнисот за инвестиции согласно претприемачките
Ликертова скала од 1 до 10, каде 1 се
карактеристики во овој случај е 8,166 што значи дека
однесува на елементот со најслаба
вие давате добар придонес во спремноста за
карактеристика, додека 10 со најсилна
инвестиции
карактеристика (слика 5-12).
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Операционализација на идејата
Главното прашање кога станува збор за операционализација на идејата
како еден елемент на проверка на нивото на
спремност на претпријатието за инвестиции е дали
претприемачот започнал со операционализација,
односно имплементацијата на бизнис идејата, или
пак сѐ уште е само на нивото на бизнис идеја.
Логично е дека оној кој што треба да вложи пари во
еден бизнис е да сака да види дека и претприемачот
вложил нешто во самата идеја. Не може да се
очекува дека тој ќе сака да вложи пари доколку
претприемачот не сака да вложите труд, време и
пари во бизнис идејата.
▲ За инвестиции, не е доволно само да се има
Од друга страна, како што веќе кажавме бизнис
бизнис идеја, потребно е и да сработите
идеите се бесплатни. Нив секој ги има. Но,
нешто повеќе
имплементирани бизнис идеи се многу помалку
бидејќи едноставно бара вложувања на енергија, време и пари во самата
имплементација на бизнис идејата.
Повторно можете да се користите Ликертовата скала за да се
 Креирај и направи
провери операционализацијата на бизнис идејата, односно до
На скала од 1 до 10 поставете го
кое ниво на операционализација се наоѓате (слика 5-13).
нивото на операционализација на
вашата бизнис идеја.

Изградени деловни процеси

Деловните процеси се важни за секој бизнис без разлика за
каков вид на бизнис станува збор или
пак големината. Едноставно, тие
обезбедуваат дека успехот којшто
еднаш е постигнат ќе се повторува и
постигнува повторно на ист начин и со
▲ Слика 5-13: Проверка на нивото на операционализација
исти резултати. Освен тоа, деловните
на бизнис идејата
процеси значат дека постојат системи
кои ќе овозможат следење и континуирано подобрување на процесите во
компанијата.
Со покажување дека веќе се изградени деловни процеси кои што се
соодветно документирани и пуштени
во работа, значи дека претприемачот
не останува само на бизнис идејата, ја
операционализира бизнис идејата и
▲ Слика 5-14: Деловните процеси и нивното влијание на
веќе има изградено системи кои ја
нивото за подготвеност за инвестиции
поддржуваат таа операционализација.
Нивото на подготвеноста за инвестиција поврзано со
 Креирај и направи
деловните процеси започнува од состојба во којашто воопшто
На скала од 1 до 10 поставете го
нема дизајнирано деловни процеси во компанијата, што значи
нивото во кое се наоѓаат вашите
дека нивото на подготвеност на инвестицијата е најмало, преку
деловни процеси.
скици на процеси и документирање на истите, до целосен
систем за подобрување на процеси кој покажува дека нивото
на подготвеност за инвестиција е најголемо (слика 5-14).
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Јасни патокази за генерирање, одржување и зголемување на
бројот на купувачите
Следниот елемент кој го зголемува нивото на подготвеност за инвестиции
претставува прашањето дали претприемачот изградил база на купувачи. Тоа е
всушност резултатот од неговите напори во однос на генерирање на
купувачи, одржување на тие купувачи, со што тие ќе продолжат да купуваат
од бизнисот и зголемување на бројот на купувачи.
Нормално, поголема е веројатност дека потенцијалниот
 Креирај и направи
инвеститор ќе инвестира во бизнисот ако му се покаже и докаже
На скала од 1 до 10 оценете ја
дека се генерирани толку и толку купувачи во претходниот
ефикасноста на тактиките кои ги
период, од нив до сега се задржале толку и толку проценти, и на користите за стекнување,
месечна основа се зголемува бројот на купувачи за толку и толку одржување и зголемување на
проценти. Тоа значи дека веќе се генерираат приходи, веќе има бројот на купувачите.
купувачи и веќе има развиено канали на дистрибуција и односи со
купувачи. Едноставно, предноста на оние кои што веќе го имаат направено
ова ќе биде многу поголема во очите на потенцијалните инвеститори, па
затоа и нивото на подготвеност за инвестиции на бизнисот ќе биде многу
поголемо.

Грешки кои се направени и искуството кое што е стекнато
Денес грешките се единствениот начин за стекнување на знаење и добро
искуство за водење на бизнис. Тоа го знаат и потенцијалните инвеститори.
Од друга страна, колку повеќе грешки се направени во самиот процес на
започнување на бизнис до сега, толку повеќе недостатоци се отстранети од
самиот дизајн на бизнисот и толку поголемо искуство претприемачот
стекнал.
Грешките се неизбежен дел од започнување и водење на  Креирај и направи
бизнис, затоа не треба воопшто претприемачот да се обидува да На скала од 1 до 10 поставете го
покаже дека целиот процес е безгрешен. Тоа само ќе значи дека искуството кое досега сте го
не е завршена добро работата, се местат бројките за да покажат генерирале со развојот на вашиот
подобри резултати и дека не е стекнато никакво искуство од бизнис.
самиот процес. Дали некој би инвестирал во нешто лажно уште на
самиот почеток? Но, доколку се покаже дека навистина се забележани
грешкит, ќе се покаже и голема одговорност за она што се работи. Треба да се
покаже и флексибилност за промени, но не треба да се врзува претприемачот
емотивно за работите кои ги дизајнира, а за кои е утврдена некоја грешка.

Докази дека бизнис моделот е функционален
Функционален бизнис модел значи дека тој е одржлив, повторлив и со
потенцијал за раст. Но, дали постојат цврсти докази дека тоа
 Креирај и направи
навистина е така? Сите тестирања, експерименти и проверка на
На скала од 1 до 10 оценете ја
претпоставките имаат за цел да создадат еден навистина функционалноста на вашиот
функционален бизнис модел. Доколку тие тестирања и бизнис модел.
експерименти не обезбедат потврда на претпоставки, односно
трансформација на претпоставките во факти, тоа значи дека немаме
функционален бизнис модел и сѐ уште не сме доволно подготвени за
инвестиции во бизнисот.
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Затоа мора пред потенцијалните инвеститори да се покаже и докажете
дека бизнис моделот е функционален, односно ќе им обезбеди брз повраток
на нивната инвестиција.

Готов производ/услуга
До кое ниво се наоѓа развојот на
производот или услугата? Дали е тоа
прва, втора или трета верзија? Или пак
алфа, бета, гама верзија? Дали е тоа
скица или пак прототип (слика 5-15)?
▲ Слика 5-15: Поодмината фаза на развој на
Со изработка на производот или
производот/услугата значи и поголемо ниво на
услугата
се
покажува
дека
подготвеност за инвестирање
операционализацијата на иновативна
бизнис идеја е во поодминати фази. Од друга страна, веќе постои спремен
производ кој може да се продава без да се губи време за проектирање,
конструирање и развој на производот. Затоа колку подалеку се
 Креирај и направи
стигне во однос на развојот на производот или услугата, толку ќе
На скала од 1 до 10 каде се наоѓа
биде и поголемо нивото на подготвеност за инвестирање во
вашиот производ и/или услуга.
бизнисот.

Пазар со потенцијал за раст
Дали пазарот има потенцијал за раст или не? Ова е клучното прашање на
кое што ќе бара одговор еден
потенцијален
инвеститор
бидејќи
доколку има голем потенцијал за раст,
тој ќе има можност за експоненцијална
▲ Слика 5-16: Колку поголем потенцијален раст на
заработка со неговите вложени пари.
пазарот, толку ќе биде и поголема подготвеноста на
Доколку нема ниту пак ќе има раст
бизнисот за инвестиции
на пазарот на кој е фокусиран
бизнисот, тоа значи помала веројатност да се најде инвеститор
 Креирај и направи
кој ќе инвестира пари во еден таков бизнис. Сепак, како ќе се
На скала од 1 до 10 колкав е
зголемува потенцијалот од мал, среден, голем до
потенцијалот за раст на пазарот?
експоненцијален раст на пазарот, така ќе се зголемува и нивото
на подготвеност на бизнисот за инвестиции (слика 5-16).

Однос помеѓу животна вредност на купувачот и трошоци за
стекнување на купувачи
И секако на крајот е односот помеѓу животната вредност на купувачот,
што покажува колку пари тој купувач ќе потроши во бизнисот сѐ додека е
купувач, и трошоците за стекнување на еден купувач, кои покажуваат колку
пари
ќе
треба
да
потроши
претпријатието за да стекнете еден
купувач, ќе претставува мерка со која
се анализира подготвеноста на
▲ Koлку е поголем односот помеѓу ЖВК и ТСК, толку ќе
бизнисот за инвестиции. Доколку еден
биде и поголема веројатноста дека ќе привлечете
купувач ќе остане купувач минимум 3
инвеститори
години, и годишно во просек троши по
30.000,00 денари за производот или услуга, тоа значи дека неговата животна
вредност ќе биде 90.000,00 денари. Од друга страна, доколку претпријатието
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троши 10.000,00 денари на промотивни тактики за да стекне еден купувач,
трошок за стекнување на еден купувач ќе биде 10.000,00 денари.
Односот на овие бројки 90.000,00 : 10.000,00 = 9 значи дека за еден
вложен денар во генерирање на купувачи, бизнисот ќе заработи 9 денари. На
ваков начин потенцијалните инвеститори може лесно да видат дали бизнисот
ќе генерира пари за нивната инвестиција.



Креирај и направи: Барање на инвестиција

Врз основа на вежбите коишто ги спроведовте во текот на ова поглавје, спроведете ги
следниве чекори:





Koлкаво е нивото на подготвеност за инвестиции на вашиот бизнис како просек од сите оценки од
претходните вежби?
Подгответе презентација со не повеќе од 10-12 слајдови за вашата иновативна идеја согласно
препораките од оваа поглавје.
Вежбајте ја презентацијата пред одделението и дискутирајте за можни подобрувања на самата
презентација и на вас како презентер.
Со помош на наставниците и училиштето организирајте „ден на инвеститори“ при што ќе поканите
успешни претприемачи, инвеститори и родители (доколку не можете да добиете позитивен одговор од
претприемачи и инвеститори играјте улоги, наставниците ќе бидат инвеститори, а вие претприемачи).
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Прашања за проверка на знаењето
Што претставува презентација?
Што треба да содржи презентацијата во однос на бизнис моделот?
Што треба да содржи презентацијата во однос на изводливоста?
Што треба да содржи презентацијата во однос на купувачи?
Што треба да содржи презентацијата во однос на трошоци за стекнување
на купувачи и животната вредност на купувачите?
6. Што треба да содржи презентацијата во однос на повраток на
инвестицијата и менаџмент?
7. Од кои делови е составен процесот на подготовка на презентации?
8. Што е важно за лична подготовка за презентацијата?
9. Од кои елементи е составен процесот на презентација?
10. Што претставува подготвеност за инвестиции?
11. Набројте некои важни карактеристики на претприемачите?
1.
2.
3.
4.
5.
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Поимник на нови зборови
Амбиција

силна желба да се постигне нешто

Авторски права

заштита на секаков вид на авторство на индивидуалец
или компанија во однос на авторската креација

Бизнис-идеја

нешто што можеби ќе реши некој проблем на пазарот,
желба или потреба на некој купувач

Бизнис можност

бизнис-идеја која ќе генерира атрактивни
производи/услуги за купувачите, кои пак може да си
дозволат да ги купат, а од друга страна
претприемачот може да ја реализира таа идеја, а
пазарот да ја вреднува

Варијабилни
трошоци

трошоци кои зависат од количината на произведените
производи или пак од количината на продадени
производи за непроизводствени компании

Глобализација

процес на меѓусебно влијание, комуникација, и
размена на идеи, производи и услуги помеѓу луѓе,
компании и влади од различни земји без некои пречки
поради географската локација

Готовински тек

движење на парите во и надвор од бизнисот, односно
циклус на прилив и излив на готовина

Динамична
побарувачка

побарувачка која во определен временски период се
менува драстично

Дистрибуција

процес на доставување на тие производи и/или услуги
до крајните купувачи

Електронски права

права да се реобјави нечија работа на интернет

Eкономија

систем користен од страна на општеството за да се
распределат производите и услугите помеѓу луѓето во
тоа општество

Желба

производ или услуга којшто луѓето силно го
посакуваат

Интелектуална
сопственост

интелектуална креација со која може да се заработат
пари

Закон на
побарувачка

кога цените се зголемуваат, количините барани од
купувачите се намалуваат, и обратно

Закон на понуда

доколку сè останато е исто, бизнисот ќе понуди
повеќе производи по повисока цена отколку со
пониска цена

Интелектуална
сопственост

интелектуална креација со која може да се заработат
пари

Канали

начини на кој бизнисот ќе дојде до купувачи за да
комуницира и го испорача решението

Коопетиција

партнерство со конкуренција за да се споделат
трошоците, но и пазарот

Koрисници

ониe кои ги користат производите или услугите
коишто претпријатието ги продава
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Kупувачи

оние кои ви плаќаат за производот или услугата кои
ги продавате

Маржа

збир од трошоците на бизнисот и посакуваниот
профит

Маркетинг

секаков вид на комуникација која се изведува од
страна на претпријатието за да се стигне до
купувачите и да се натераат да купуваат од
претпријатието

Минимално
одржлив производ

производ со минимум карактеристики кој служи само
да се добие фидбек од страна на купувачите

Обврски

долгови кои ги има претпријатието

Одржлив бизнис
модел

бизнис модел кој генерира доволно приход за
бизнисот во подолг временски период

Пазарна економија

снабдувачите произведуваат производи или услуги
кои тие сакаат да ги произведат и поставуваат цена
базирана на тоа колку купувачите се спремни да
платат за тие производи или услуги

Пазарна цена

цена која купувачот е спремен да ја плати и
продавачот е сремен да ја понуди за иста количина на
производи

Партнери

руги компании кои обезбедуваат ресурси за
компанијата (партнери и снабдувачи) потребни за
бизнис моделот да функционира.

Патенти

ексклузивно право да се произведува, користи или
продава некој производ или пак процес

Пивотирање

значајно менување на една или повеќе компоненти на
бизнис моделот

Побарувачка

количините на производите или услугите кои
купувачите се спремни да ги купат по соодветна цена
во соодветно време

Повторлив бизнис
модел

бизнис модел кој ќе генерира растечки приходи со
постојано повторување во определен временски
период

Понуда

Понуда - количина на производи и услуги кои
претпријатието е спремно да ги продаде на пазарот по
соодветна цена во соодветно време

Потреба

Потреба - чувство на недостиг на нешто

Презентација

комбинација на говорна порака, текстуална и
визуелна (слика и видео) порака при комуницирање
на презентерот со аудиенцијата

Претпријатие

Претпријатие - бизнис организација која продава
производи или услуги во замена за приходи и профит

Претприемачка
страст

се чувствувате возбудено, имате ентузијастички
емоции и позитивен афинитет за бизнис-идејата,
бизнисот и работата која ќе треба да ја изведете

Претприемништво

процес во кој се задоволуваат незадоволените
потреби и се решаваат одредени проблеми на пазарот
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преку користење на ресурси од страна на еден
претприемач сè со цел остварување профит
Проблем

препрека која го отежнува остварувањето на целта

Продажна инка

начин на визуелизација на продажниот процес

Промоција

распространување на информации за бизнисот,
производот и/или услугата, брендот и сè што е
поврзано во однос на бизнисот

Процес

група на активности кои користат ресурси во форма
на луѓе, системи и алатки за да го трансформираат
влезот во самиот процес во резултат со додадена
вредност

Работна процедура

сет на пишани инструкции кои ги дефинираат
неопходните чекори потребни за изведување на
активностите во самиот процес

Ресурси

доволна количина на пари, репроматеријал,
информации, кадри и друг имот за кој има потреба
претпријатието за да функционира нормално

Снабдувачки
синџир

мрежи на претпријатија, низ кои се движат
материјалите се до добивање на готовиот производ и
пристигнување на истиот во рацете на купувачот

Социјално
претприемништво

креирање на претпријатија чија мисија е
обезбедување на повраток за општетсвото

Споделена
економија

споделување на човечки, физички и интелектуални
ресурси како и споделување на креирање,
производство, дистрибуција, трговија и користење на
производи или услуги од различни луѓе и
организации

Средства

сè она што го поседува компанијата

Стандард

ниво на квалитет или постигнување во однос на
определена карактеристика

Стабилна
побарувачка

побарувачка која во определен временски период не
се менува драстично

Стартап

привремена организација, дизајнирана за барање на
повторлив и способен за развивање бизнис модел

Суровини

физички ресурси како репроматеријал за
производство потребен за добивање на готов
производ откако ќе го поминат производствениот
процес

Трговска марка

заштита на симболи, односно знак за или пак слоган
на самата компанија

Трошоци

паричен израз на трошоците за суровини,
репроматеријали, плати на работниците и сл.

Унапредување

преместување на вработен на повисоко хиерархиско
ниво, кое најчесто е проследено со повисока плата,
статус и власт

Фиксните трошоци

трошоци кои не зависат од количеството на
произведени или продадени производи и се
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појавуваат без разлика на продажбата
Финансирање

процес на обезбедување или зголемување на износот
на финансии во претпријатието

Франшиза

континуирано сродство помеѓу продавачот на
франшизата и купувачот на франшизата, во коешто
целокупно знаење, имиџ, успех, производствени и
пазарни техники на продавачот на франшизата се
доставени до купувачот на франшизата за
разгледување

Целен пазарот

Целен пазарот - група на купувачи за кои постои
најголема веројатност дека ќе го купат производот
или услугата
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