
  

 Module 3  

Разработване и планиране на продукт 

 

Урок 1  

(по желание – в сесия на живо) 



Резултати от обучението за днешната директна сесия 

 

До края на тази сесия ще: 

 

• Имате възможност да развиете въображението си 

  

• Имате възможност да развиете уменията си за решаване 

на проблеми 

 

• Имате възможност да разработите собствено проучване 

за удовлетвореността на клиентите 



Разработване и планиране на продукт 
 

Важно е да имаме план за нашата идея,  
трябва да знаем ясно какво искаме да постигнем  

с нашия продукт, как искаме да го постигнем и кога.  
Въпреки, че е доста трудно да се развие едно малко социално 

предприятие, е важно да вярвате силно във вашия продукт и да 
можете да изразите това.  

Възрастта не е важна  
Ще Ви срещнем с други хора, които са социални предприемачи, 

слушайте и се учете от тях.  
Изградете своя опит и се развийте с подкрепата около вас. 

 



Въображение  

Въображението често се свързва с качествата на детето. Добре е да имате 

развито въображение, за да можете да създадете продукта си и го направите 

успешен. Това е свързано с теорията за зелената точка. Вижте този 

видеоклип - Теорията за зелената точка 

 

Надяваме се да Ви помогне да видите, че началната идея - зелената точка, 

може да се промени и да се развие с течение на времето. Вашата крайна цел 

или продукт може да не са точно същите, като в началото 

Добре е идеите да се развиват и да прогресират във времето, като използват 

конструктивна обратна връзка и така отговарят на потребностите. 

 

Крайният продукт може да е червен триъгълник, вместо началната зелена 

точка. 

 

10 минутен видеоклип 

https://www.youtube.com/watch?v=-qw7vOix5zw 
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Решаване на проблеми 

 

 Стартирането на социално предприятие не минава по утъпкана пътека и сигурно ще срещнете някои 

проблеми. Важно е да не се обезкуражавате от това, а да мислите по различен начин, за да 

разрешите проблема. 

 

Често контактите с други хора, обсъждания и споделяне на идеи може да Ви помогне да разрешите 

проблема си. Това ще помогне да се адаптира различен начин на мислене, мислене извън рамките. 

 

Когато се сблъскаме с проблем, решението не винаги е очевидно и не идва веднага. 



 
 
 

Проучване на удовлетвореността на клиентите 

 

Когато разполагаме с нашите продукти и модели/прототипи или сме разработили нашия продукт, е 

полезно да проучим удовлетвореността на клиентите. 

 

Можем да разработим специална анкета или въпросник, като директно зададем въпроси или 

използваме онлайн технология за изготвяне и изпращане на проучването. 

 

В проучването на удовлетвореността на клиентите ще включите въпроси, които Ви предоставят  

информация и реална обратна връзка за това. Тези проучвания могат да бъдат полезни, тъй като те   

помагат да се откроят трудностите или проблемите с Вашия продукт и да се помогне за 

идентифициране на бъдещи подобрения на Вашия продукт. 

 

Проучването на удовлетвореността на клиентите трябва да бъде разработено от Вас и трябва да 

зададете правилните въпроси - те трябва да са кратки и уместни, за да постигнете целта си. 

 

И щом питате, използвайте наученото. 



 

 Този проект е финансиран от Европейския съюз чрез програма 

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships 

Disclaimer 

"This presentation reflects the views only of the authors, and the Education, 

Audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the 
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