
CANVS VPRAŠANJA 

1. Segmenti kupcev: Tu si morate odgovoriti na vprašanja: Kateri so vaši 
najpomembnejši segmenti kupcev? Želite doseči splošno javnost, masovni trg ali zelo 
specifično tržno nišo? Masovni trg je velika skupina potrošnikov s podobnimi potrebami in 
problemi. Tržna niša so specializirani, specifični segmenti. Segmentirani trg pomeni 
različno ponudbo vrednosti malo različnim tržnim segmentom, diverzificirani trg pomeni 
tržno raznolikost, različne tržne segmente, ki nimajo nič skupnega. 
Za vsak segment posebej je treba narediti analizo. Treba se je vživeti v vlogo vsakega 
segmenta posebej, ga preučiti in analizirati. Za te aktivnosti si je treba vzeti čas. Vprašati 
se morate, katero potrebo kupcev zadovoljujete – poskrbite, da boste lahko prepoznali 
obstoječo potrebo/težavo in prepoznali posebne alternative, ki jih vaš kupec uporablja 
danes. Kako prepoznate potrebe, smo obravnavali že v prejšnjem poglavju (orodja 
testiranja trga). 

2. Edinstvena vrednost: Kako boste rešili problem kupca s svojim izdelkom oz. storitvijo? 
Kakšna bo vaša konkurenčna strategija glede na cene, prihranke, prilagoditve kupcu, 
dizajn? Vsekakor morate jasno povedati, zakaj raje kupijo kupci od vas kot od konkurenta 
in cena ne sme biti edini kriterij, temveč druge, unikatne lastnosti. Med edinstveno 
vrednost uvrščamo atribute, kot so: novost, izboljšana izvedba glede na konkurenco, 
možnost prilagajanja uporabniku, dizajn, tržna vrednost znamke, njena pozicija/status, 
točnost/natančnost, cena, zmanjšanje stroškov, dostopnost, enostavnost uporabe, 
uporabna vrednost ipd. 

3. Kanali: Kanali vključujejo načine, ki jih uporabljate za sporočanje svoje ponudbe svojim 
ciljnim segmentom (kupcem), pa tudi subjekte, preko katerih prodajate izdelek in 
poznejše 
uporabnike storitev. So direktni (prodajni team, spletna prodaja) in indirektni (prodajna 
mesta, prodajna mesta partnerjev, veleprodaja). Navesti morate tudi vrsto socialnega 
medija, ki ga boste uporabljali za komunikacijo s ciljnim segmentom. Pomembno je tudi, 
kakšna promocijska orodja boste uporabljali v ta namen. Na kakšen način vas bodo kupci 
čim bolje opazili? Tu je smiselno narediti analizo SWOT glede svojih prodajnih kanalov, da 
ugotovite, katere so njihove prednosti ali slabosti in kje so priložnosti ali ovire, povezane 
z distribucijo vaših izdelkov ali storitev. 

4. Odnosi z uporabniki: Kakšen bo vaš odnos s kupci, kaj jim bo predstavljala vaša 
znamka (brand)? Kako stranka komunicira z vami skozi faze življenjskega cikla izdelka? Ali 
imate osebni stik? Ali vas lahko pokličejo? Ali je vsa interakcija prek spleta? Ali vas sploh 
nikoli ne vidijo? Ali gre za samopostrežno? Ali ponujate osebne storitve svetovanja? Ali 
komu namenjate ekskluzivno pozornost? So vaše storitve avtomatizirane? Gradite 
skupnost uporabnikov in ali sodelujete z njimi? 

5. Tokovi prihodkov: Prihodki so posledica prodaje, ko kupci potrdijo edinstveno vrednost 
vaših izdelkov oz. storitev s svojim nakupom. Ta element je izjemno pomemben za 
preživetje podjetja v smislu stabilizacije finančnega toka. Prihodke lahko generirate s 
prodajo izdelkov oz. storitev, prejemom plačila po uporabi, predplačilom, preko najema, 
lizinga, licenciranja, provizije za posredovanje ipd. V poslovnem modelu lahko predvidite 
kombinacijo različnih opcij generiranja prihodkov. Zavedati se morate, da lahko z 
različnimi 
segmenti na različen način ustvarjate prihodke. Nekaterim dajete popuste, nekaterim 
omogočite zamike plačil, spet drugim daste popuste zaradi večjih nabavnih količin ipd. 

6. Ključne aktivnosti: To so bistvene stvari, ki jih mora podjetnik (podjetniški tim) 
narediti, da bi izpolnilo podjetje svoje poslanstvo in izvedlo začrtano strategijo vseh 



podjetniških aktivnosti. Ključne aktivnosti se nanašajo na proizvodnjo (dizajn, proizvodnja, 
dobava kakovostnih izdelkov oz. storitev), reševanje problemov (iskanje prilagojenih 
rešitev za uporabnike), platforme/mreženje (nanaša se na podjetja, ki temeljijo na 
platformi ali sistemu, ki generira večino vrednosti – na področjih managementa, 
vzdrževanja, promocije). 
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7. Ključni viri: Za podjetnika začetnika je pomembno začeti z navedbo liste vseh vaših 
virov. To vam da jasno predstavo o tem, kateri končni izdelek ali storitev, mora vaše 
podjetje ustvariti za kupce in kateri viri so potrebni/nepotrebni, kar ima za posledico 
prihranek stroškov. Viri oz. sredstva so fizični (prostori, zgradbe, stroji, distribucijska 
mreža, prodajna mesta), intelektualni (blagovna znamka, patenti, avtorske pravice, 
licence, baze podatkov), človeški (ljudje z različnimi znanji in sposobnostmi), ekonomski 
(gotovina, kapital, kreditne linije, garancije). Vprašajte se, ali boste delali v prvi fazi 
zagona 
z lastnimi sredstvi ali izposojenimi oz. sredstvi strateških partnerjev (npr. dobaviteljev, 
distributerjev, večjih kupcev ali trgovin). Od tega so odvisni stroški. 

8. Ključna partnerstva: Na tej točki morate razmisliti, katera partnerstva potrebujete za 
uspešno delovanje svojega poslovnega modela. Namen je optimizacija vaših virov 
(sredstev) in zmanjšanje negotovosti. Kaj je zunaj vpliva vašega podjetja? Bi lahko 
partnerji vseeno pripomogli k uresničitvi vaših načrtov? Zakaj? Kateri? Kaj jim lahko 
ponudite v zameno za plodno sodelovanje na dolgi rok? Ali lahko katero od dejavnosti daste 
v celoti v podizvedbo zunanjemu partnerju in zakaj? Ali lahko vzpostavite strateško 
partnerstvo s konkurentom? Ali se v katerih aktivnostih prekrivate? Kako bi lahko ustvarili 
podjetniško sinergijo? 

9. Struktura stroškov: Posega v različne dele poslovnega modela. Cilj je identificirati in 
optimizirati stroške, fiksne in variabilne, da bi bil naš poslovni model prilagodljiv. Na tem 
področju je veliko možnosti za inoviranje. Ločimo dve širši vrsti strukture stroškov – tiste, 
ki temeljijo na stroških (poudarek je na nižanju stroškov, avtomatizaciji, vključitvi 
podizvajalcev) in tiste, ki temeljijo na vrednosti (prioriteta je ponudba edinstvene 
vrednosti). Vprašati se morate, kateri viri so najdražji in katere ključne aktivnosti so 
najdražje. Kako opravičujete te stroške? S tem ugotovite, kaj je najdražje v vašem 
poslovnem modelu. Poleg fiksnih in variabilnih stroškov morate poznati ekonomijo obsega 
in ne nazadnje tudi stroške sodelovanja s ključnimi partnerji. Kateri stroški nastajajo v 
zvezi z delovanjem podjetja? Npr.: povezani so z oglaševanjem, najemnino, lizingom, 
nabavo opreme, operativnimi stroški, kot so: vzdrževanje in upravljanje (administrativni 
stroški), internetom, spletno stranjo, repromaterialom, plačami in stroški zunanjih 
sodelavcev ter vse postavke, ki so pomembne za zagon podjetja.


