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Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy warto otworzyć własną firmę i w jaki sposób osiągnąć
sukces. Własny biznes to niewątpliwie ogromna odpowiedzialność, ale także wiele możliwości. Młody
przedsiębiorca może być sam dla siebie szefem, a także stworzyć biznes według własnej koncepcji
podejmując samodzielne decyzje o kierunkach rozwoju firmy, swoim czasie pracy czy sposobach na
osiągnięcie zysku. To właśnie chęć osiągnięcia sukcesu rynkowego, który niewątpliwie może wiązać
się z korzyściami finansowymi, jest motywatorem dla wielu młodych osób.

Kolejnym pytaniem, które pojawia się już po podjęciu decyzji o założeniu działalności jest: jak zacząć?
Warto rozejrzeć się za możliwościami, z których można skorzystać. Niewątpliwym wsparciem dla
młodych są fundusze europejskie – dzięki nim można podnosić własne kompetencje oraz otrzymać
pieniądze na start i rozwój działalności. 
 
Sama świadomość dostępnych możliwości nie jest wystarczająca. Warto zatem kształtować postawy
przedsiębiorcze wśród młodych ludzi, rozwijając ich kompetencje miękkie, takie jak umiejętność
współpracy w zespole, autoprezentacja, czy umiejętności analityczne i podejmowania decyzji, dbając
jednocześnie o wzrost wiedzy ekonomicznej.
 
Prawie każdy pomysł na biznes – odpowiednio przeanalizowany i dopracowany – ma szansę na
zaistnienie na rynku.
 
Według badań przeprowadzonych wśród młodzieży, trzy piąte ankietowanych nie wyklucza możliwości
podjęcia próby prowadzenia własnej firmy w bliżej nieokreślonej przyszłości, a co dziesiąty odrzuca
taką ewentualność. Warto przy tym zaznaczyć, że niemal co trzeci badany nie potrafi ocenić, czy
kiedykolwiek byłby w stanie podjąć decyzję o założeniu własnej działalności. [Raport z badania pn.
„Młodzież 2018”, str. 95; CBOS we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii
wśród młodzieży.]
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NAJWAŻNIEJSZE

INFORMACJE

O BUSINESS MODEL CANVAS

 
Business Model Canvas to jedno z narzędzi, które służy do opracowywania modelu
biznesowego. Dzięki niemu każdy pomysł może zostać odpowiednio przedstawiony
i zrozumiany. Model w prosty sposób pokazuje wartość, jaką swoim odbiorcom zaoferuje firma,
a także co jest jej niezbędne i przyczyni się do osiągnięcia sukcesu oraz idącego za nim zysku.
 
CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ BUSINESS MODEL CANVAS?
 

Jest najpopularniejszym szablonem modelu biznesowego.  
Został opracowany przez szwajcarskiego teoretyka (badacza teorii) biznesu - Alexa
Osterwaldera.     
Za pomocą 9 podstawowych obszarów precyzyjnie opisuje, w jaki sposób firmy tworzą
produkty lub usługi i jak czerpią z nich korzyści (czyli w jaki sposób zarabiają pieniądze).      
Wszystkie obszary modelu prezentowane są na jednej kartce (kanwie), odpowiednio
podzielonej na poszczególne pola.
Centralne miejsce modelu przedstawia propozycję wartości, jaką firma oferuje klientom

     i z której będzie czerpać zyski.
Model pozwala wszystkim z bliższego i dalszego otoczenia firmy (czyli interesariuszom,

     np.: współpracownikom, partnerom, inwestorom, itd.) spojrzeć na jej działalność
     w jednakowy sposób.
 
SCHEMAT MODELU BIZNESOWEGO SKŁADA SIĘ Z 9 ELEMENTÓW:
 
1.      Segmentacja klientów
2.      Propozycja wartości
3.      Kanały dystrybucji
4.      Relacje z klientami
5.      Przychody
6.      Kluczowe zasoby
7.      Kluczowe aktywności
8.      Kluczowi partnerzy
9.      Koszty. -3-
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SEGMENTACJA

KLIENTÓW

W tym polu definiujemy grupy klientów, które będą odbiorcami
naszego produktu lub usługi. W celu dokładnego ich określenia należy
wziąć pod uwagę wiele dodatkowych danych: np. płeć, wiek,
wykształcenie, miejsce zamieszkania, status materialny czy nawet styl
życia oraz zainteresowania.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
 
Do kogo kierujecie swój produkt?
 
Kto będzie Waszym klientem?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Nasz produkt skierowany jest do kobiet w wieku 25–45 lat,
posiadających dzieci, mieszkających w średnich i dużych miastach
(pow. 20 tys. mieszkańców), zainteresowanych przedmiotami
wytwarzanymi ręcznie.
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PROPOZYCJA

WARTOŚCI

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
 
Jaki produkt lub usługę oferujecie?
 
W czym Wasz produkt lub usługa są lepsze od produktów i usług konkurencji?
 
Jaką potrzebę odbiorcy chcecie zaspokoić za pomocą swojego produktu lub usługi?
 
Co jest ważne dla Waszych klientów?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Załóżmy, że opracowaliśmy specjalną aplikację dla kobiet w ciąży, które chcą się zdrowo odżywiać.
 
Kluczowe znaczenie dla tej grupy klientów ma fakt, że w prosty i szybki sposób mogą sprawdzić, czy dany
produkt nadaje się do spożycia, ile ma kalorii, jaki ma indeks glikemiczny itp. Dzięki naszej aplikacji, stworzonej
we współpracy z dietetykami, kobiety znajdują wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, nie musząc
korzystać z kilku stron internetowych. Tym samym rozwiązujemy problem polegający na niepewności źródeł
informacji, z których do tej pory nasza grupa docelowa czerpała wiedzę, a także zapewniamy kompleksowe
narzędzie wspierające zdrowe odżywianie.

Klientom, którzy zostali zdefiniowani w poprzednim kroku, powinniśmy zaoferować pewną wartość, czyli zbiór
produktów/usług, jakie mają dla nich znaczenie. Propozycja wartości będzie: a) stanowić podstawowe
rozróżnienie między tym, co oferujemy my a tym, co oferuje nasza konkurencja oraz b) agregować korzyści,
jakie otrzyma nasz klient. Jest zatem niezwykle ważnym elementem, ponieważ to ona często zdecyduje o tym,
czy klienci wybiorą właśnie naszą ofertę.
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KANAŁY

DYSTRYBUCJI

Naszą propozycję wartości trzeba w jakiś sposób dostosować do potrzeb klientów. Warto zatem określić
kanały komunikacji, dystrybucji oraz sprzedaży, gdyż wszystkie z nich wskazują miejsca, dzięki którym
nasz produkt trafi do klienta.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Jak produkt (lub usługa) może być dostarczany do klienta?
 
Gdzie będziecie go sprzedawać?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Odbiorcami naszej aplikacji (klientami) są ludzie młodzi, aktywni w internecie. Głównym miejscem promocji będą zatem social media. Zostaną
założone w tym celu specjalne profile, na których potencjalni klienci będą mogli bliżej poznać naszą ofertę, a także skontaktować się z nami.
Produkt będzie sprzedawany za pomocą specjalnej platformy internetowej, a także poprzez sklep  z aplikacjami.
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RELACJE

Z KLIENTAMI

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
 
Jakiej relacji z Wami potrzebuje klient (osobistego wsparcia, automatycznej,
szybkiej obsługi, itp.)?
 
Jakie relacje musicie nawiązać?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Nasz produkt kierujemy na rynek niszowy, przystosowując go do potrzeb
konkretnego klienta. Wymaga to zatem nawiązania osobistej relacji. Wiemy
też, że takiej obsługi oczekują nasi odbiorcy. W tym celu do kontaktu
z klientami zostaną zatrudnieni dedykowani opiekunowie.

Ten obszar charakteryzuje relacje, jakie nawiązujemy z klientami, gdy
przekazujemy im naszą propozycję wartości. Mogą być one osobiste,
zakładające bezpośredni kontakt, czy wręcz przeciwnie – stanowić
w pełni zautomatyzowaną obsługę. Określając je, warto przemyśleć, jakiego
kontaktu i wsparcia potrzebuje nasz klient, a także jakie mamy możliwości –
np. osobiste wsparcie klientów z rynku masowego wymaga dużego
zaangażowania i wielu osób.
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PRZYCHODY

Oferowanie klientom wartości wiąże się z przychodami. W tym polu wskazujemy, jak nasz
produkt lub usługa będzie zarabiać. Oczywiście możliwości jest wiele, np. przychód może być
związany z nabywaniem lub używaniem produktu czy różnić się w zależności od
jednorazowego lub wielokrotnego zakupu. Co więcej, dodatkowy przychód może stanowić
sprzedaż rozszerzonej wersji produktu lub jego personalizacja.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Które elementy Waszego produktu lub usługi będą
płatne (za co klienci będą płacić)? 
 
W jaki sposób będziecie zarabiać?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Główne źródło przychodu będzie stanowić sprzedaż gry
komputerowej. Dodatkowym źródłem zaś będzie
przychód za tzw. dodatki, np. rozszerzenia gry, figurki
postaci z gry, które będą mogli nabyć użytkownicy.
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KLUCZOWE

ZASOBY

W tym obszarze opisujemy, jakich zasobów potrzebujemy, aby zaoferować klientom naszą wartość i do nich dotrzeć. Należy wziąć pod uwagę zarówno zasoby
fizyczne (np. maszyny, materiały, samochody, punkty sprzedaży), jak i zasoby intelektualne (np. marka, dane klientów, patent),  finansowe czy ludzkie.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Jakich zasobów potrzebujecie, aby stworzyć produkt lub usługę i dotrzeć do klienta?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Prototyp naszego produktu jest już gotowy. Potrzebujemy jeszcze hali produkcyjnej, maszyn, materiałów i wykwalifikowanego personelu, który zajmie się
produkcją przeznaczoną na sprzedaż. Tym samym potrzebujemy również środków finansowych w określonej wysokości. -9-



KLUCZOWE

AKTYWNOŚCI

To pole wskazuje czynności, które firma musi wykonać, aby
stworzyć i zaoferować klientom propozycję wartości, w tym także
nawiązać z nimi relację. Rodzaj kluczowych działań zależy zatem
od charakteru naszego biznesu.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Jakie musicie podjąć działania, żeby stworzyć produkt lub usługę,
wprowadzić go/ją na rynek i dotrzeć do klienta?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
Nasz produkt wymaga przeprowadzenia testów i stworzenia na podstawie pozyskanych wyników
wersji finalnej, odpowiadającej potrzebom przyszłych użytkowników, gotowej do wejścia na rynek.
Dodatkowo musi zostać opracowana wersja rozszerzona produktu (premium) i wykonana platforma
sprzedażowa. Po realizacji tych elementów wszczęte zostaną działania promocyjne.
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KLUCZOWI

PARTNERZY

Motywacje do tworzenia sieci
współpracy mogą być różne – czasem
chodzi o optymalizację działania,
redukcję kosztów, minimalizację ryzyka
bądź chęć poszerzenia sprzedaży. W tym
polu należy zatem wskazać, kogo
i dlaczego chcielibyśmy mieć wśród
naszych partnerów.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Czy potrzebujecie partnerów?
 
Kto i w czym mógłby Wam pomóc?
  
Które ich działania są dla Was niezbędne?

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ
 
W realizacji naszego pomysłu niezbędne
jest nawiązanie współpracy z firmą, która
profesjonalnie zajmie się produkcją na
skalę masową. Dodatkowo poszukujemy
punktów sprzedaży zainteresowanych
dystrybucją naszego produktu. Pomocny
będzie także ambasador marki – osoba
znana i szanowana przez naszych
klientów, która będzie w stanie
zainteresować ich naszym produktem.
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KOSZTY

Tworzenie wartości, nawiązywanie relacji
z klientami czy dystrybucja produktu lub usługi
to tylko niektóre elementy biznesu związane
z ponoszeniem kosztów. W tym polu
powinniśmy umieścić informacje o wydatkach,
jakie wiążą się z prowadzeniem
naszego biznesu.

PYTANIA POMOCNICZE DLA UCZNIÓW
       
Jakie poniesiecie koszty związane
z wprowadzeniem Waszego produktu lub usługi
na rynek?PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ

 
Główny wydatek firmy stanowi wytworzenie produktu, utrzymanie
i obsługa platformy sprzedażowej, a także koszty związane
z działaniami serwisowymi.
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PLUSY

Jest intuicyjny, łatwy
w przygotowaniu i prezentacji.

Stanowi podstawę do wykonania
innych modeli lub wypełnienia
wniosków, np. do Platformy startowej
dla nowych pomysłów.

Czasami może być alternatywą
dla biznesplanu.

W centrum modelu znajduje się
propozycja wartości, co pozwala skupić
się na dostarczeniu klientowi tego,
czego naprawdę potrzebuje.

Nie zawiera  szczegółowych
informacji dotyczących
poszczególnych elementów.

Nie przedstawia struktur
korporacyjnych (organigramu)
i odpowiedzialności.

PLUSY I MINUSY

STOSOWANIA

BUSINESS MODEL CANVAS

MINUSY
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BMC DLA START-UPU "REKSIOŁAP" – STUDIUM PRZYPADKU

Grupa przyjaciół, fascynatów techniki
i gadżetów, a do tego właścicieli psów,
wpadła na pomysł stworzenia inteligentnej
obroży kompleksowo monitorującej
czworonogi dzięki wbudowanemu
nadajnikowi GPS, kamerce oraz urządzeniu
informującemu o rytmie serca psa.
Rozwiązanie to ma zapewnić właścicielom
pupili wiedzę, gdzie przebywa ich zwierzak,
co jest szczególnie istotne w przypadku
psów lubiących uciekać lub narażonych na
kradzież, a samym psom (szczególnie tym
schorowanym) – bezpieczeństwo. Dzięki
specjalnie opracowanej aplikacji
właściciele czworonogów będą mieli stały
dostęp do danych odczytywanych przez
obrożę. Produkt byłby nowością na rynku,
jednakże na razie nie został jeszcze
wykonany. Pomysłodawcy potrzebują
materiałów do jego stworzenia,
a także odpowiedniego miejsca do
produkcji. Równocześnie muszą
opracować platformę sprzedażową, za
pośrednictwem której będą dystrybuować
swój produkt. Pomóc w jego sprzedaży ma
współpraca z gabinetami weterynaryjnymi
oraz sklepami zoologicznymi. -14-

Kluczowi partnerzy

Firma dostarczająca
części do obroży:
kamerki i lokalizatory
Sklepy zoologiczne
Gabinety
weterynaryjne

Patent
Elementy do produkcji
Miejsce do produkcji

     i magazyn
Osoby zajmujące się
produkcją i obsługą
klienta
Platforma sprzedaży

Kluczowe zasoby

Poinformowanie
klientów o produkcie za
pomocą reklamy w
sklepach zoologicznych

     i gabinetach
     weterynaryjnych

Sprzedaż za pomocą
platformy sprzedażowej
Sprzedaż w sklepach
zoologicznych

Relacja
zautomatyzowana

     w przypadku platformy
     sprzedażowej         

Relacja osobista                 
w sklepach
zoologicznych

     i gabinetach
     weterynaryjnych

Relacje z klientami

Kanały dystrybucji

Obroża z wbudowanym
nadajnikiem GPS,
kamerką oraz
urządzeniem
informującym, czy rytm
serca psa jest
odpowiedni – wszystko
połączone z aplikacją na
telefon, aby zapewnić
stały dostęp do danych
Urządzenie
kompleksowo
monitorujące psy
Obroża spełniająca
wymagania właścicieli
zwierząt chorych lub
skłonnych do ucieczki

Propozycja wartościKluczowe aktywności

Wyprodukowanie
obroży
Stworzenie platformy
sprzedaży
Reklama produktu

Segmentacja klientów

Koszty Przychody

Produkcja obroży
Marketing
Utrzymanie i prowadzenie platformy sprzedażowej

Przychody ze sprzedaży obroży

Właściciele psów
interesujący się
nowinkami
technologicznymi,
dbający o swoich pupili,
szczególnie osoby
opiekujące się psami          
z problemami
zdrowotnymi lub
zwierzętami, które
często uciekają, gubią
się lub z uwagi na swoją
wartość narażone są

     na kradzież
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