Модул 3
Разработване и планиране
на продукт

Урок 2

Резултати от обучението
След приключване на модула Вие ще:
- Ще разберете повече за ресурсите, които ще бъдат необходими, за да
стартирате бизнес
- Развиете умения за постигане напредък с идеи и как да разширите и
развиете идеята си
- Разберете как да направите идеята си / плана си реалност

Какво можем да направим, за да
генерираме приходи?

Бюджет
Задайте в началото
Пътуващи семинари, семинари
Възползвайте се от възможностите да покажете идеята си
Търговски изложения
Връзка със съмишленици / аудитории
Свържете се с целевия пазар
Възползвайте се от технологиите
Малък бизнес, голямо послание
Възможност да се свържете с инвеститорите
Кой ще инвестира?
Възможности за финансиране
Възможности за помещения
Отдаване под наем

Какво можем да направим,
за да генерираме приходи?
Всяка година град Бирмингам във Великобритания е домакин
на експедиция за здраве и фитнес, наречена Body Power. Това
събитие се прави вече в продължение на 10 последователни
години.
В зала с много голяма площ са представени цяла гама от
фирми и компании, които имат възможност да дойдат и да
покажат и продадат своя продукт на присъстващите, които
купуват билети, за да посетят събитието.
Фирмите / бизнесите трябва да платят такса, за да резервират
щанд на това събитие - въпреки това техните
продукти достигат до тези, които имат интерес
към здравната и фитнес индустрията.

Как да постигнем това?
Организирайте се
Направете план
Цел
Стратегия
Финанси - проверявайте ежедневно – трябва да знаете точни
суми
Маркетинг

Трябва да имате план, който да споделите
с инвеститорите
Мисия
Резюме
Обслужване
Цел
Разходи

Как да постигнем това?
5 съвета
Разпространете предимствата на вашата идея
Защо това е добра идея

Рутина за клиентите Ви
Минимално усилие
Направете го "нормално"

Готов да стартира
Малко събрание

Лесно е да забележите ползите
Опаковка
Очевидни предимства

Нека клиентите да го изпробват
Тестове/проби
Без риск

Как да постигнем това?
Социална медия
предимства
създаване на общност
събиране на хора със сходно мислене
свързване с целевия пазар / аудитория

Възможност за слушане
получаване на съвет
обратна връзка
измерване на интереса

Платформа, в която да покажете идеята си с
дълбока вяра.

Как да тестваме?
Прототипиране
Възможност да почувствате идеята си
Да се пробва
Възможност да получите обратна информация

Демонстрация
Показва се нещо реално
Дават възможност на инвеститорите да видят и да
усетят

Отговаряне на търсенето/необходимост
Създаване на търсене
Вкарване в определен път
Разпространяване от уста на уста

Провалът срещу успеха
дневника - какво става добре и какво не толкова
добре
покажете, че сте просто човек и непрекъснато се
учите

Как да тестваме?
Прототипиране
Изпълнение на
тестването на
продукта

Тестов дизайн
на продукта
Тестова
стратегия на
продукта

Усвояване на
знания
Развитие на
екип

Начало

Жизнен
цикъл на
тестването
на
продукта

Анализ на
тестването на
продукта
Подобрение/
обучение

Завършваща
фаза

От какви ресурси се нуждаем?
Човешки ресурси
Професионален и опитен екип
Подбор на персонала
Експертиза
Различни умения от вас

Физически ресурси
Работно пространство
Изработване/ Производство
Информационни системи
Маркетингови материали

Емоционални ресурси
Може да е стресиращо
Подкрепа от семейството
Насърчаване / доверие

Образователни ресурси
Познаване на конкуренцията
Знания на производството

Финансови ресурси
Начални разходи
Финансиране чрез инвестиции

Как да разработим и планираме напред?
Бъдете готови, да се срещнете с инвеститорите
Ако идеята бъде отхвърлена - защо?
Как да направите разработка от обратната връзка

Задайте цели и срокове
Създайте тенденция
Веднъж разработен - патентовайте?
Създаване на търсене

Помислете за структурата
Партньорство с други?
Разделете проекта

Възползвайте се
Безплатни възможности за обучение и семинари
Съвети - използвайте гиразумно

Ако се
провалите с
планирането,
планирате да
се провалите
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