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Uvod
Morda ste bodoči podjetnik.
Menite, da imate izdelek, ki ga znate narediti in prodati in okrog katerega boste
zgradili podjetje. Morda ste opazili, da bi bilo mogoče iz vaše dejavnosti, ki izvira iz
prostega časa, razviti podjetje. Ali pa ste v okviru svojega raziskovalnega dela
spoznali oziroma razvili novo tehnologijo, ki bi se jo dalo koristno uporabiti za
izboljšavo obstoječih izdelkov oziroma storitev ali za razvoj novega izdelka ali
storitve. Tržni potencial bi lahko izkoristili z odprodajo podjetniške ideje že
obstoječemu podjetju oziroma z ustanovitvijo novega podjetja. Ali pa ste v
umetniškem poklicu in si želite v svoj svobodni poklic vnesti nekaj reda.
Ne glede na to, od kod izvira vaša motivacija, vam bodo ti kratki napotki pomagali pri
prvih korakih na poti k uspešni realizaciji vašega posla. V njih so predstavljena
poslovna pravila, s pomočjo katerih boste razumeli, kakšen vpliv imajo na podjetje
ter kako jih lahko uspešno uporabite.
Vendar pa to ni učbenik o poslovanju. Pred seboj prav tako nimate obsežnega
priročnika z naslovom Kako izgraditi lastno podjetje? Takšnih knjig je na trgu veliko
in so koristne, a v procesu, ki se ga pravkar lotevate, jih boste potrebovali kasneje.
To je knjiga, ki pojasnjuje temeljna pravila poslovanja, ob tem pa se izogiba
poslovnemu žargonu. Poenostavlja tisto, kar drugi priročniki včasih razlagajo preveč
strokovno in zapleteno. Upava, da vam bo prišla prav pri vašem potovanju v
podjetništvo ter vas bo vodila pri prvih korakih na tej poti. Če niste gotovi vase, da je
podjetništvo prava izbira, vam svetujeva, da s pomočjo priročnika Poglej, preden
skočiš še enkrat razmislite.

Mag. Matej Rus
in
Prof. dr. Miroslav Rebernik

2

Pravila poslovanja
Preveč bodočih podjetnikov tudi tistih v svobodnem poklicu verjame, da običajna
pravila poslovanja zanje ne veljajo. Žal pa to seveda ne drži.
Pravila poslovanja, podobno kot znanstvene zakonitosti, veljajo v enaki meri za vse
vrste podjetij, ne glede na velikost, poreklo, državo, sektor ali podjetnike, ki za
podjetje skrbijo.
Obstaja deset pravil.
Na prvi pogled so preprosta potrebno se je le držati »zdrave pameti«. Prav to tudi
predstavljajo stoletja zdrave pameti stojijo za njimi. Skozi stoletja so pravila
izpopolnjevali podjetniki sami.
Poglejmo si, kakšne resnice stojijo za njimi in kako jih je mogoče uporabiti v majhnih
podjetjih.
Obstajajo naslednja pravila:
1.

Potrebujete nekaj, kar boste prodajali.

2.

Vedeti morate, komu prodajate.

3.

Niste edini.

4.

Zaračunate lahko le toliko, kolikor so stranke pripravljene plačati.

5.

Izdelek ali storitev morate prodati.

6.

Prodate lahko le toliko, kot zmorete narediti.

7.

Če hočete zaslužiti, potrebujete denar.

8.

Imeti morate pozitiven denarni tok.

9.

Če želite ostati v poslu, morate poslovati z dobičkom.

10.

Bodite odkriti do samega sebe.

Pravila poslovanja
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Prvo pravilo:
Nekaj morate imeti, kar boste prodajali
RAZMISLITE...

» Vaša podoba – in podoba
vašega izdelka in podjetja.

» Kaj pravzaprav prodajate –
izdelek ali izkušnjo? Na primer,
poleg pijače prodajajo gostilne
tudi vzdušje. Osebe, ki vodijo
poslovne knjige prodajajo
strankam, poleg natančnih
finančnih poročil, miren spanec
pred morebitnimi obiski davčnih
inšpektorjev. Oblikovalci prodajajo stil, ne le obleke.

» O občutkih in dojemanju strank.
» O oblikovanju – estetska in
funkcionalna komponenta.

» O trendih pri oblikovanju
izdelkov.

NASVET...
Dober zaključek
Ne glede na to, če prodajate izdelek
ali storitev, si boste morali iz
primerne razdalje svoje podjetje
objektivno ogledati.

» Spadata končna obdelava in
predstavitev izdelka v najvišji
kvalitetni razred?

» Ste sposobni slediti povpraševanju z dostavo izdelkov?
Biti morate zelo kritični, saj majhne
reči predstavljajo razliko med
prodanim izdelkom in izgubljeno
stranko. Izgubljena stranka pa je
ponavadi za zmeraj izgubljena.

Podobno kot je nemogoče poslovati brez kupcev, je nemogoče poslovati tudi, če nimate
nečesa, kar bodo vaši kupci kupili.
Ni pomembno, če gre za izdelkov ali storitev le da imate nekaj, kar lahko prodate.
Sami dobro poznate svoj izdelek ali storitev. Drugi vaših izdelkov in storitev ne poznajo, zato
jim morate razložiti, kaj prodajate, kako vaš izdelek deluje, kako je izdelan, v čem je boljši od
konkurenčnih izdelkov itd.
Predstavitev podjetniške ideje mora torej vsebovati del o vašem izdelku ali storitvi.
Torej, za kakšen izdelek ali storitev gre?

Pravila poslovanja

Drugo pravilo:
Vedeti morate komu prodajate
RAZMISLITE...

Zakaj? Zato, ker če tega ne veste, kako boste potem vedeli, kdo je vaša stranka?! Koga boste
potemtakem obvestili o vašem izdelku, ga pripravili do tega, da se bo zavedel, da ga
potrebuje, in ga na koncu kupil?

» Kako bi vam lahko ljudje iz

Prvo vprašanje, ki si ga morate postaviti, če razmišljate o tem, da bi ustanovili podjetje, je:
»Kdo bo kupil moj izdelek ali storitev?«

» Bo vaš izdelek pritegnil

Če vaš izdelek ali storitev že izpričujeta prodajno zgodovino, čeprav ne v formalnem
poslovnem kontekstu, vam bo veliko lažje odgovoriti na to vprašanje, saj že imate določene
izkušnje. Na primer, če imate dodatne prejemke (četudi majhne), ki so plod oblikovanja
logotipov, izdelovanja programov, ali vzdrževanja računalnikov lahko to predstavlja osnovo za
vaše novo podjetje.
Če pa šele začenjate, in s tem, da bi ljudje kupovali vaše izdelke ali storitev, še nimate nobenih
izkušenj, boste morali priti do nekaterih zaključkov, ki jih bo kasneje potrebno podpreti s kar
najbolj trdnimi dokazi.
Svoje možne stranke lahko kategorizirate s pomočjo velikega nabora parametrov:
»
»
»
»
»
»
»
»

starost,
spol,
dohodek,
kraj prebivališča,
glede na to, kaj berejo/gledajo na TV, celo glede na to, če sploh gledajo TV,
glasba, ki jo poslušajo,
kako se oblačijo,
ako porabljajo denar, dejavnost organizacije, itd.

Bolj natančno vam bo uspelo določiti svoje morebitne stranke, lažja bo njihova identifikacija,
ko jim boste želeli kaj prodati. Obstaja veja marketinga, ki se ukvarja s tematiko identificiranja
kupcev in direktne prodaje. Imenuje se neposredno trženje ali direktna prodaja (včasih jo
imenujemo tudi »database marketing«). Četudi je ta del marketinga odgovoren za to, da so
vaši nabiralniki polni nenaročene pošte, gre za izredno učinkovit pristop. V času, ko naše
življenje postaja vse bolj potrošniško, je osebni pristop vse pomembnejši.

osebne mreže poznanstev
pomagali pri razvoju podjetja?

samo ljudi z lokalnega trga ali pa
utegne biti zanimiv tudi na
širšem trgu – regionalnem,
slovenskem? Ga boste morda
izvozili?

» Kako boste prišli do morebitnih
kupcev?
NASVETI...
Če želite vzpostaviti uspešen odnos
s posredniki (lastniki trgovin ali
managerji), morate razumeti, da leti niso tam zato, da bi vam bili na
razpolago. Tam so zato, da skrbijo za
lasten posel ali ustvarjajo profit za
lastnika podjetja. Njihov glavni cilj
je zagotavljati ustrezno podobo
podjetja in uravnoteženo ponudbo
izdelkov, ki se dobro prodajajo. Če se
vaš izdelek ali storitev ne bosta
prodajala z dobičkom, jih ne bodo
pripravljeni kupovati.
Ko se sestanete s posrednikom:

» Prinesite s seboj izbor svojih
izdelkov (ali pa morate biti
sposobni razložiti/nazorno prikazati svojo storitev)

» Imejte pri sebi cenik ali primerno sestavljeno naročilnico

Naslednje, kar morate napraviti, je ločiti med končnim kupcem in posrednikom. Na primer,
Marija Novak, dobro situirana gospodinja, ki redno prireja zabave, je morda tista oseba, ki bo
kupila vaše z roko poslikane kartice, ki jih bo uporabila za vabila na svoje večerne zabave.
Toda, če ne boste mogli prodati direktno njej, recimo s stojnice na trgu (bo sploh prišla na
trg?), morate prepričati knjigarno, da bo imela naprodaj zalogo vaših kartic. Torej, če ne boste
uspeli ničesar prodati knjigarni, ki se bo odločila za nakup, če se jim zaslužek ne bo zdel
dovolj velik, potem tudi gospe Mariji ne boste ničesar prodali.
Potemtakem obstajata za vas dve stranki: končni kupec (Marija Novak) in posrednik (lastnik
knjigarne ali njen poslovodja).
Kdo bo torej kupil vaš produkt?

» Pripravite kratek življenjepis –
ljudje radi kaj izvedo o proizvajalcu izdelka, ki so ga
pravkar kupili.
Trgovina je vaša bojna črta, kjer vaše
izdelke vidijo končni kupci. Lastnik
trgovine vam bo velikokrat
pripravljen konstruktivno svetovati –
zavedajte se vrednosti njegovih
izkušenj.
Kadar imate izdelke ali storitve, ki jih
uporabljajo podjetja, boste morali o
vrednosti prepričati tiste ljudi v
podjetjih, ki so zadolženi za
nabavljanje. Ugotoviti morate, kdo v
podjetju je vaš sogovornik: vodja
nabave, vodja vzdrževanja, glavni
inženir, projektant?
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Pravila poslovanja

Tretje pravilo:
Niste edini
RAZMISLITE...

» Kdo so vaši konkurenti?
» Kako prodajajo svoje izdelke?
» V čem so različni od vas
(boljši/slabši)?

Vi in vaš izdelek sta morda edinstvena, vendar pa na trgu niste edini.
Kakršen koli je vaš izdelek, ne glede na to, kako edinstven se vam dozdeva, obstaja na trgu še
nekaj (ali nekdo), ki tekmuje z vami za kupčev denar.
Zaradi vašega dobrega poznavanja storitvenih postopkov ali zaradi redkosti materiala v
vašem izdelku, morda tudi zaradi različnih barv menite, da je vaš izdelek edinstven. To,
seveda, je lahko tudi res.

» Kako ste lahko vi različni od njih?
» Oblikovanje vašega izdelka?
» Kakšen image oddaja vaš izdelek
ali storitev?

Toda nekritičen, neizobražen kupec, ki se ne zaveda pomena cene, morda ne bo sposoben ali
pa ne bo hotel videti razlike med tem, kar prodajate vi in konkurenčnim izdelkom, za katerega
meni, da mu lahko podobno koristi. Takšni kupci morda ne bodo cenili lastnosti, ki delajo vaš
izdelek edinstven, ter se bodo – v svetu, v katerem toliko ljudi teži k temu, da bi izgledali in
delovali podobno kot drugi ljudje – odločili za izdelek, ki se jim bo zdel bolj znan.
To je razlog, zaradi katerega morate vedeti, zakaj vaše stranke (dejanske ali možne, glede na
trenutno stanje) kupujejo vaš izdelek – še posebej, zakaj kupujejo prav vaš izdelek in ne
konkurenčnih.
Seveda pa ne zadošča, če vas skrbijo le tisti izdelki in storitve, ki očitno tekmujejo med seboj.
Možni kupci so se morda odločili oditi na dopust, ali pa so, namesto izdelka, ki ga ponujate vi,
kupili novo kolo. Tega seveda ne morete preprečiti, zato pa morate poskrbeti za zadosten
razlog, ki jih bo prepričal, da kupijo prav vaš izdelek ali storitev, namesto da bi svoj denar
porabili za kaj drugega.

Pravila poslovanja

Zadostni razlogi so tiste značilnosti vaših izdelkov ali storitev, ki jih delajo edinstvene, željene,
predstavljajo dobro kupčijo, katere kupci »morajo imeti«,... karkoli pač že je čarobni element,
s katerim boste prepričali kupce.
» Ali veste, katere so te lastnosti?
» Kako boste prišli do teh podatkov?
» Zakaj ne bi vprašali svojih (možnih) kupcev?
Postavljanje vprašanj svojim kupcem predstavlja priložnost, da pričnete izgrajevati z njimi
odnose. To je ena izmed pomembnejših lastnosti majhnih podjetij – razmerje, ki se pogosto
ne razvije le med kupcem in izdelkom, temveč tudi med kupcem in lastnikom podjetja.
Izgrajevanje tega odnosa je eden izmed načinov, kako prikazati, da je vaš izdelek ali storitev v
očeh kupca enkraten – enkraten predvsem zaradi razmerja, ki ne spremlja le nakupa, temveč
tudi trajno veselje z njim.
Toda zapomnite si naslednje. Če prodajate posredniku (na primer vodji trgovine ali inženirju v
podjetju), boste morali znati predstaviti razloge, zaradi katerih se bo po vašem mnenju
izdelek prodajal.
Torej, zakaj končni kupci kupujejo vaš izdelek ali storitev?
Posredniki kupujejo SAMO zato, da bi ustvarili dobiček. Ne zanimata jih vaš izdelek ali
storitev sama po sebi, temveč predvsem to, če jim bosta prinašala dobiček. Podjetja kupujejo
zato, ker potrebujejo vaš izdelek ali storitev, da bi ga vgradili v svojega, ali lažje in ceneje
proizvajali svoj končni izdelek. Končni kupci seveda kupujejo iz drugih razlogov: mode,
vrednosti glede na ceno, uporabni vrednosti, itd.
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Četrto pravilo:
Vrednost za stranke je merilo za prodajno ceno
RAZMISLITE...

» Razmerje med ceno in kvaliteto
» Razmerje med ceno in zaznano
kvaliteto

» Koliko zaračunavajo vaši konkurenti

» Smeri v oblikovanju izdelkov

Določanje cene izdelku je ena izmed najtežjih stvari, s katerimi se soočajo podjetniki, ne glede
na to, kakšno podjetje upravljajo.
Izračun je zapleten predvsem zaradi tega, ker so nekateri izdelki dejansko enkratni in zanje ne
obstajajo primerljive tržne cene. Drugih izdelkov, predvsem ročno izdelanih, ni mogoče
uvrstiti med »nujno potrebne«, saj so lahko luksuzni, ki jih kupci kupujejo s presežkom
razpoložljivih prejemkov. Zato običajna pravila vrednosti izginejo, kar je seveda vaša
prednost, vendar pa vam ne bo pomagalo pri postavljanju cene. Še več težav je s storitvami,
saj so le-te pogosto nematerialne – kupec namreč po nakupu pogosto nima v rokah ničesar,
kar bi ga spominjalo na prejeto vrednost. Podjetja, ki seznanjajo kupce in prodajalce – na
primer, agencije – imajo včasih težave pri prepričevanju kupcev o vrednosti njihove storitve.
Vprašanje, na katerega si morate odgovoriti sedaj, je »Kakšna je najvišja cena, ki jo bodo moji
kupci pripravljeni plačati?«
Najvišja cena je pomembna, saj predstavlja ceno, ki vam bo prinašala največji dobiček
(kasneje pa bomo videli, kako je to pomembno). Spet je najprimernejši način, da pridete do
odgovora ta, da postavite vprašanje (morebitnim) kupcem. Odvisno od tega, kdo so kupci,
boste prišli do vrste možnih cen – nekateri kupci si bodo lahko privoščili plačati le zelo nizko
ceno, drugi bodo morda pripravljeni plačati več (hitro utegnete spoznati, da se ti dve skupini
med seboj bistveno ne razlikujeta). Nekje pa se bo pojavila tista cena, kjer vas bodo kupci
pričeli zapuščati.
Koliko bodo vaši kupci pripravljeni plačati, je odvisno od njihovega dojemanja vrednosti
vašega izdelka. Ponovno preberite ta stavek: NJIHOVEGA dojemanja vrednosti za NJIH... Kaj
si vi mislite o vrednosti izdelka je nepomembno – plačali bodo kupci, ne vi!

Pravila poslovanja

Vaše kupce zanima samo njihov lastni pogled na svet. Če vaš izdelek ustreza temu pogledu,
četudi ima visoko ceno, bodo to tudi plačali. Kompatibilnost z njihovim svetom pa je
prepoznavna v lastnostih, ki smo si jih ogledali pred nekaj trenutki.
Ko smo opisovali prejšnje pravilo, smo se vprašali: "Zakaj vaši kupci kupujejo vaše izdelke ali
storitve?" Zaradi posebnih lastnosti ali posebne kombinacije teh lastnosti, ki vašo storitev ali
izdelek razlikujejo od drugih, ki tekmujejo za njihovo pozornost in denar. Ponovno preglejte
seznam lastnosti, ki jih zahtevajo vaši kupci. Ali ima vaš izdelek takšne lastnosti, ki bi mu
lahko zvišale ceno? Bi »ročno izdelano«, »ročno izgotovljeno«, »izdelano po naročilu«,
»brezplačna dostava«, »izdelano v eni uri« ali podobno lahko bil razlog za višjo ceno, ker bi
kupec menil, da sta izdelek ali storitev tako zanje privlačnejša (zaznana vrednost)? Celo vaše
razmerje s kupcem lahko predstavlja podlago, ki vam bo omogočila, da zvišate ceno.
Seveda pa morate ponovno pomisliti na razliko med končnim kupcem in posrednikom.
Trgovina vam bo plačala manj, kot zanj plačuje končni kupec, saj tudi posredniki hočejo
zaslužiti. Zato najprej pomislite na prodajno ceno in upoštevajte posrednikovo maržo (lastnik
prodajalne vam bo povedal, kolikšna je). Zato si ponovno oglejte lastnosti vašega izdelka in se
odločite, kakšno ceno bodo plačali vaši kupci.
Ne pozabite, da si prizadevate za dolgoročno razmerje s kupcem ali stranko. Hočete, da kupci
od vas redno kupujejo, ne pa le enkrat, saj vam bo skupina rednih kupcev prihranila delo z
neprestanim iskanjem novih strank. Zato postavljena cena ne sme prestrašiti in odgnati
kupcev.
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Peto pravilo:
Izdelek ali storitev morate prodati
RAZMISLITE...

» Bi vi kupili vaš izdelek ali
storitev – zakaj?

» Je mogoče dobiti potrjena
naročila vnaprej?

Lahko imate najboljši izdelek ali storitev na svetu, vendar to ne pomeni, da boste tudi kaj
prodali. Prodajanje je umetnost. Da bi kaj prodali, morate priti do (morebitnih) kupcev –
morate jim povedati, da je izdelek možno kupiti, kje ga lahko kupijo in po kakšni ceni.
Tudi trgovci v najbolj preprostih družbenih ureditvah že dolgo intuitivno razumejo zakon
ponudbe in povpraševanja, ki med drugim pravi, da je povpraševanje povezano s ceno – višja
je cena, manjše je povpraševanje.

» Kako bi lahko morebitnim
kupcem približali svoj izdelek?

» Bi vam lahko internet pomagal
pri prodaji izdelka ali storitve?

» Koliko časa in energije boste
morali porabiti za prodajne
aktivnosti?

Poskušajte najti najvišjo ceno, ki jo bo večina vaših strank še pripravljena plačati. Kupce boste
seveda izgubili, če boste ceno postavili še višje od te. Postavite nižjo ceno od te in izgubili
boste potencialni dobiček (vaš zaslužek?). Postavite prenizko ceno in morda vam bo prodaja
upadla, ker boste zmedli kupce in njihova pričakovanja.
Kakršno koli ceno boste že postavili za svoj izdelke ali storitev, vedeti morate, koliko boste
najverjetneje prodali.
Ponovno se o tem pozanimajte pri vaših kupcih.

NASVETI...
Ko boste dobili naročila, poskrbite
za to, da bo kupec naročilo podpisal
in datiral. Če tega ne bo storil, ne
boste imeli pravno obvezujočega
dokumenta.
Ko boste sprejeli naročilo, pazite
tudi na rok dobave. Če boste blago
prepozno dostavili, lahko kupec
zavrne plačilo blaga.

Ko ste postavili primerno ceno, morate razmisliti o tem, kako boste izdelek ali storitev spravili
do kupca. Kje kupujejo? Kakšne prodajne poti lahko uporabite, da bi prišli do kupca? Ko boste
domislili vse to, si lahko izračunate (če želite, za vsako prodajno pot posebej), koliko enot
bodo vaši kupci pokupili po ceni, ki ste jo postavili.

Pravila poslovanja

Šesto pravilo:
Prodate lahko le toliko, kot zmorete narediti
Ker majhna podjetja izdelujejo svoje izdelke in ponujajo svoje storitve v majhnih količinah, je
lahko nepričakovan uspeh za podjetje škodljiv – kakovost, osebna nota, itd. lahko v hipu
izginejo. Sposobnost rednega, zanesljivega dostavljanja velikih količin po tržno sprejemljivih
standardih, predstavlja eno večjih težav za mala podjetja.

RAZMISLITE...

» Koliko časa boste porabili za
prodajanje in druge neproizvodne aktivnosti?

Zato je vprašanje, koliko enot (izdelka) lahko izdelate oziroma, koliko storitev lahko
zagotovite, eno ključnih vprašanj. Tega dejstva se je potrebno zavedati že v tem trenutku, saj
že sedaj veste, koliko bodo kupile vaše stranke.

» Ali bi morda veljalo za del

Če sta ti dve števili neuravnoteženi, je problem včasih mogoče rešiti. Če proizvedete več, kot
so kupci pripravljeni kupiti, morate zmanjšati proizvodnjo ali pa lahko poskusite najti način,
da bi več prodali. Če pa hočejo kupiti več, kot lahko vi proizvedete (ali pa so za vas proizvedli
vaši pogodbeni izdelovalci), predstavlja to dejstvo neposredno oviro za rast vašega podjetja.

» Ali zaposliti sodelavce, ki vam

Pravzaprav je lahko to vzrok za popoln neuspeh. Če namreč izdelki ali storitve kupcem niso na
voljo, se lahko odločijo za nakup drugega izdelka, ki se bo kasneje začel dobro prodajati, vaš
izdelek pa bo potisnjen na stran.

» O varnostnih in zdravstvenih

proizvodnje/dostave imeti zunanje izvajalce?

bodo pomagali?

» O optimiranju proizvodnih procesov.

zahtevah.

» Kako ima vaša konkurenca orgaVedeti torej morate, koliko enot lahko proizvedete oziroma dobavite v določenem časovnem
obdobju – na dan, na teden, mesečno ali letno – kar vam pač najbolj ustreza.

nizirano proizvodnjo in dostavo –
ali je to mogoče izvedeti?

Tokrat si ne boste mogli pomagati s postavljanjem vprašanj kupcem. Vprašati morate sami
sebe. Spomnite se na pretekle prodajne poskuse in proizvedene izdelke. Koliko časa ste
potrebovali za njihovo proizvodnjo? Kolikšen del tega časa je bil porabljen za preizkušanje in
odpravljanje napak, ki ga v normalnih proizvodnih razmerah ne bo potrebno upoštevati. Ali
lahko neprekinjeno proizvajate dlje časa ne da bi pri tem trpela vaša ustvarjalnost? Kaj pa čas,
namenjen vzdrževanju strojev, počitnice, administrativna opravila, izobraževanje, prodaja,
itd?
Prišli boste do maksimalnih proizvodnih zmožnosti. To je najvišja količina, ki jo lahko
proizvedete. In potemtakem tudi največ, kar lahko prodate.
Torej, koliko lahko proizvedete?

NASVETI...
Po zakonu ste odgovorni za lastno
zdravje in varnost, kakor tudi za
varnost in zdravje vaših delavcev in
obiskovalcev vaših poslovnih
prostorov.
Nujno:

Ali pa bi morda bilo bolje, če bi kupovali končne izdelke, ki bi jih izdeloval kdo drug?

» Pozanimajte se o vseh nevarnih
snoveh in procesih, ki jih
uporabljate.

» Označite in shranjujte snovi na
varnem mestu.

» Izogibajte se hranjenju / pitju /
kajenju na delovnem mestu.

» Redno preglejujte naprave.
» Zagotovite primerno prezračevanje.

» Poskrbite za upoštevanje pravil
za preprečevanje požarov.

» Pripravite varnostna navodila.
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Pravila poslovanja

Sedmo pravilo:
Če hočete zaslužiti, potrebujete denar
RAZMISLITE...

» Kolikšen del cene, ki jo plača

Sedaj veste, koliko enot izdelka ali storitve lahko proizvedete ali dostavite v določenem času –
tedensko, mesečno ali letno.

končni kupec, pripade posredniku – bi morda lahko prodajali
neposredno?

Morate pa tudi vedeti, koliko denarja boste potrebovali za nemoteno delovanje vašega
podjetja.

» Kako bi lahko zmanjšali izdatke?

Kako veste, koliko denarja boste potrebovali? Zaprite oči in si predstavljajte, da že vodite
podjetje. Kaj vidite? Sestavite seznam vsega, kar vidite. Prepričajte se, da niste česa pozabili.
Zatem, preden ocenite posamezne točke, ugotovite, kaj od tega ni nujno potrebno. Kupujte
rabljene stvari, najemajte ali vzemite na lizing, da bi prištedili nekaj denarja, kjer koli je
mogoče.

Z iskanjem zunanjih izvajalcev,
nižjo kvaliteto, drugačno embalažo?

» Kako bi lahko povišali ceno?
Izboljšanje dizajna, boljša
embalaža?

» Kakšen dobiček ustvarja konkurenca – je to mogoče izvedeti?

» Ali morda za vodenje podjetja
potrebujete boljše finančno
znanje?

Če pa podjetje nekaj časa že obratuje, potem morda že imate nekatere stroje in opremo ter
material za proizvodnjo. Naštejte vse, kar že imate in tudi to ocenite z določenim zneskom.
Upoštevajte samo tisto, kar je na spisku nujno potrebnih stvari. Temu prištejte znesek –
morda 50% ali celo 100% - za nepredvidene izdatke, s katerim boste pokrili stroške za tisto,
na kar doslej še niste pomislili.
Glede na to, kdo so vaše stranke, boste morda potrebovali nekaj dodatnih denarnih sredstev
za morebitne zamude pri plačilih. Zavedajte se, da so zamude pri plačilih nekaj povsem
običajnega. Za neprimerno financirano podjetje so lahko pogubne.
V podjetju obstajajo dve vrsti izdatkov, ki jih morate upoštevati:
»
»

Izdatki, ki so vezani na sam izdelek ali storitev.
Izdatki, ki morda nimajo neposredne zveze z izdelkom, vendar pa bodo povzročili odliv
denarja (izdatki za delovna sredstva, delo in storitve).

Vsa podjetja porabljajo denar za stvari, ki so nujne za vodenje podjetja, vendar niso povezane
s proizvodnjo: izdatki za upravljanja podjetja, izdatki za najem proizvodnih prostorov, izdatki
za telefon, izdatki za vodenja poslovnih knjig, itd. Te izdatke imenujemo splošni izdatki.
Plače za zaposlene, ki delajo z vami, so lahko neposredno povezane s proizvodnjo, lahko pa
sploh ne, odvisno od tega, za kaj so posamezniki zadolženi. Seveda pa je najlažje, če
obravnavate vse plače kot del splošnih izdatkov. In še to: tudi zase morate ustvariti ustrezne
prejemke. Ni smiselno, da bi delali, če za to niste plačani.
Uporabite Delovna lista 1 in 2, s pomočjo katerih boste izračunali izdatke za predmete dela in
izdatke za delovna sredstva, delo in storitve.
Torej, koliko denarja potrebujete za proizvodnjo in prodajo posamezne enote izdelka ali
storitve?

Pravila poslovanja

Osmo pravilo:
Imeti morate pozitiven denarni tok
Kruto poslovno dejstvo je, da morate imeti denar, če hočete zaslužiti. Brez nekaj zagonskega
kapitala ne boste mogli niti začeti.
Vendar pa vaš zagonski kapital pogosto ne zadostuje, zato si boste morali za začetek
poslovanja podjetja nekaj denarja izposoditi.
Kakor koli že, v banki boste morali znati razložiti, koliko denarja potrebujete in kaj nameravate
z njim storiti.

RAZMISLITE...

» Kakšne finančne vire imate na
razpolago?

» Ali lahko dobite posojilo pri
Javnem skladu RS za malo
gospodarstvo?

» Zakaj bi kdo hotel investirati v
Uporabite Delovni list 3, s pomočjo katerega boste izračunali, koliko denarja potrebujete za
pričetek in prvih pet let poslovanja podjetja ter na Delovnem listu 4 opredelite dejanske vire
financiranja.
Torej, koliko sredstev boste potrebovali za pričetek in prvih pet let poslovanja podjetja?

vaš posel – lahko naštejete primerne razloge?

» Kako se financirajo vaši konkurenti – ali je to mogoče izvedeti?
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Pravila poslovanja

Deveto pravilo:
Če želite ostati v poslu, poslujte z dobičkom
RAZMISLITE...

» O najpogostejših tveganjih ob
zagonu podjetja – kako bi
zmanjšali njihovo število?

» Kaj se bi zgodilo, če...?

V nekaterih krogih je beseda dobiček neprimerna, kar pa seveda ne velja za poslovne kroge.
Če ne upoštevamo tistih, ki jim dobiček predstavlja edini cilj, morajo podjetja ustvarjati
dobiček, če želijo ostati aktivna. To pa zato, ker dobiček potrebujete za to, da:
»

Boste lahko odplačali začetno investicijo v podjetje. To je tisti znesek, ki ste ga pravkar
izračunali in ga potrebujete za zagon podjetja.

»

Boste lahko investirali v razvoj podjetja. Razvoj novih izdelkov ali storitev boste morali
plačati, veliko pa stane tudi razširitev proizvodnje, raziskave tržišča in podobno.

»

Pritegnete investitorje s pošteno nagrado. Včasih podjetja ne morejo dobiti bančnih
posojil za zagon ali razširitev svoje dejavnosti, zato morajo pritegniti investitorje, ki bodo
kupili delež v podjetju. Seveda pa ti investitorji pričakujejo za vložen denar dobiček,
sicer bi denar lahko pustili kar na bančnem okencu, ali ga zapravili za lasten užitek.

» Kako močni so dokazi, ki
podpirajo vaše predpostavke
glede prodaje, cen in stroškov?

» Da bi najeli računovodjo, ki bi
vam pomagal pri izdelavi natančnejših izračunov - vključujoč
napovedi denarnih tokov.

Kako veste, če bo vaše podjetje poslovalo z dobičkom?
Tega ne boste mogli izvedeti vse dotlej, dokler ne bo vaš računovodja pripravil finančno
poročilo ponavadi ob koncu leta. Vendar pa že razpolagate z dovolj velikim številom
informacij, da lahko vnaprej ocenite, če bo vaše podjetje morda (previdno z besedami!
morda, ne zagotovo) dobičkonosno.
Veste:
»

Kakšno prodajo pričakujete – koliko enot bodo najverjetneje vaši kupci pokupili in po
kakšni ceni.

»

Koliko vas izdelava ali dobava posamezne enote stane.

Lahko si izracunate možni dobicek za posamezna leta poslovanja in sicer tako, da od
izracunanega pozitivnega denarnega toka za posamezno leto odštejete letno vrednost
amortizacije osnovnih sredstev.
No, se bo torej vaše podjetje obdržalo pri življenju?

Pravila poslovanja

Deseto pravilo:
Bodite odkriti do samega sebe
RAZMISLITE...

To je seveda izredno pomembno. Poslovna pravila ne oproščajo napak – tudi nekateri poslovni
ljudje so enako neizprosni, včasih celo kruti in brezobzirni. Krut je svet tam zunaj – samoten,
neprijeten in včasih celo zastrašujoč.

» Vaša družina, partner – kaj oni

Preden vstopite v neznano, čeprav opremljeni z na novo pridobljenim razumevanjem
poslovnih pravil, morate opraviti še kratko samoocenitev.

» Vaše vrednote – kako se skladajo

Postavite si naslednja vprašanja:

mislijo o vaši ideji, da bi
ustanovili podjetje?

s poslovnimi aktivnostmi podjetja?

»

Zakaj to počnem? Mar si resnično želim postati podjetnik? Zakaj?

» Kaj vas žene?

»

Kaj od ustanovitve podjetja pričakujem (oprijemljivega in neoprijemljivega)?

» Vaše sposobnosti za vodenje

»

Kako bom meril uspeh? Z merili drugih ljudi, ki merijo dobiček/količino denarja ali kako
drugače?

» Kako bi vam pri razvoju podjetja

»

Kakšno znanje/spretnosti imam? Česa nimam? Kako lahko nadoknadim manjkajoče?

»

Katere druge zadolžitve še imam, ki bi mi utegnile preprečiti usmeritev vseh naporov v
svoje novo podjetje?

Povedano z drugimi besedami, ali dovolj trdno stojite za poslovno dejavnostjo, ki se je
lotevate? Ali ste primerni za podjetniški okvir, ki se ga lotevate? Popravite vse, kar vas moti.
V ustvarjalnem poklicu, kjer sta izdelek ali storitev tesno povezana z osebnostjo podjetnika,
predstavljate vi največje premoženje podjetja – pa tudi največje tveganje in odgovornost. Več
podjetij propade zaradi napak podjetnika, kot zaradi katerega koli drugega razloga. Toda naj
vam to ne pobere vsega navdušenja – vsak dan se pojavljajo nova in nova uspešna podjetja,
včasih celo v izredno težkih razmerah, predvsem zahvaljujoč prednostim in žilavosti, ki jo
izkazujejo podjetniki.
Torej, ali govorimo o vas?

podjetja.

lahko pomagali znanci?
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Predstavitev podjetniške ideje

Predstavitev podjetniške ideje
NASVET...
Če iščete finančna sredstva, boste
hitro ugotovili, da morate predložiti
poslovni načrt. Žal pa večina
posojilodajalcev – bodisi banke ali
državne inštitucije - vztrajajo na
tem, da predložite načrt v posebni
predpisani obliki. Zato boste morda
morali svoj poslovni načrt vsakokrat,
ko boste zaprosili za sredstva drugo
institutcijo, nekoliko prirediti, kar je
seveda dober razlog za to, da
pripravite prepričljiv poslovni načrt,
ki vam bo že v prvem poizkusu
prinesel zaprošena finančna sredstva. Izdelana predstavitev podjetniške ideje je pomemben korak v
smeri izdelave učinkovitega poslovnega načrta.

Sedaj ste pripravljeni na to, da sestavite opis vaše podjetniške ideje.
Pri sestavljanju predstavitve tima in podjetniške ideje uporabite priložen formular in praktični
primer predstavitve podjetniške ideje.
Ko boste končali s sestavljanjem predstavitve vaše podjetniške ideje, naj le-ta predstavlja le
prvi osnutek. Zavedajte se, da svoje predstavitve bralcu ne boste mogli razlagati. Pregledujte
predstavitev in jo izpilite, dokler ne boste prepričani, da govori točno o tistem, kar ste hoteli
povedati. Potem poprosite nekaj prijateljev in znancev, da jo preberejo. Upoštevajte še
njihove komentarje in napravite še zadnje popravke.

Kako naprej?

Kako naprej?
Večina bodočih ustvarjalnih podjetnikov je doslej utrdila svoje prepričanje o ustanovitvi
lastnega podjetja. Raziskali so nekatera vprašanja, ocenili (v grobi obliki) možnost za
preživetje podjetja ter postali dovolj samozavestni, da bi se lahko odločili za naslednji korak.
Ste pripravljeni?
Naslednji korak je strah vzbujajoči poslovni načrt, ki je obvezni pogoj za pridobivanje
finančnih sredstev in za izkoriščanje pomoči s strani vladnih organizacij.
Strašljiv kot se vam ta zahtevek sedaj morda zdi, je v resnici veliko lažje uresničljiv –
nenazadnje tudi zato, ker ste večino dela že opravili.
Točno tako! Ko ste šli po korakih, opisanih v tem priročniku in si ogledovali, kako poslovna
pravila vplivajo na vaše bodoče podjetje ter pripravili predstavitev podjetniške ideje, ste
posredno opravili že večino dela, ki zadeva pripravo poslovnega načrta.
Odgovorili ste na naslednja vprašanja, ki bodo gotovo zanimala tudi bančnega uslužbenca, s
katerim se boste dogovarjali za posojilo:
»

Kaj so vaši izdelki in storitve?

»

Kdo bodo kupci vaših izdelkov ali storitev?

»

Zakaj bodo kupovali vaš izdelek ali storitev?

»

Kakšno ceno bodo vaši kupci pripravljeni plačati?

»

Koliko izdelkov po tej ceni bodo kupili?

»

Koliko jih lahko izdelate ali dostavite?

»

Koliko stane proizvodnja ali dostava posameznega izdelka?

»

Koliko denarja potrebujete, da bi lahko s poslom pričeli?

»

Ima vaše podjetje možnosti za uspešno življenje?

Sedaj ste pripravljeni na to, da pricnete s svojo poslovno dejavnostjo ali pa da poišcete
manjkajoca financna sredstva – kar je pac naslednji korak.
Srecno!

NASVET...
Svetujemo vam, da vzpostavite stik
s Tovarno podjemov:
tel.: 02-22 82 860;
fax: 02-22 82 861;
e-mail: jure.verhovnik@irp.si in
matej.rus@irp.si),
kjer vam bodo ponudili strokovno
pomoč pri izdelavi poslovnega
načrta.
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Praktični primer:
Predstavitev podjetniške ideje
s komentarjem - Cyber Technics
Komentar: Povzetek

» Za boljše razumevanje je
potrebna podrobnejša predstavitev same ideje izdelka

» Kakšna sta ponudba in povpraševanje?

» Kakšne prihodke je mogoče
pričakovati?

Cyber Technics s področja računalništva je primer poslovne ideje, ki jo komentirajo
strokovnjaki. Učni primer je prirejen po primeru, ki je nastal v okviru projekta i2b »ideas to
business« in je objavljen v priročniku tekmovanja navedenega projekta.
Povzetek
Cyber Technics se bo v naslednjih dveh letih dokazoval na rastočem oblikovnem in
animacijskem 3D trgu in bo postal eden največjih dobaviteljev animacijske strojne in
programske opreme. Podjetje razvija poseben sistem, s pomočjo katerega bo mogoče
zapletene animacije, kot jih najdemo v računalniško obdelanih filmih, oglasih in igrah, z
lahkoto posneti. Ta izdelek, ki je sestavljen iz strojne opreme in obsežne programske in
razvojne opreme, bo prišel na trg v več različicah, ki bodo prilagojene kupcu. Ta rešitev ne vodi
zgolj k občutnemu zmanjšanju stroškov za kupce (oblikovalce spletnih strani, strokovnjake za
oglase, ponudnike izobraževanja na zabavni način in ustvarjalce računalniških iger), ampak
omogoča snemanje visoko kvalitetne animacije veliko hitreje kot z drugimi orodji. Naše
podjetje je sestavljeno iz uigrane skupine treh ljudi, katerih strokovno znanje in izkušnje
segajo predvsem na področja ekonomije, marketinga, IT in elektronike. Svojo idejo skušamo
uresničiti že leto dni, imamo izdelano delujočo, a še ne popolnoma opremljeno različico
sistema. Za realizacijo takšne ideje bo Cyber Tech naslednjih pet let odvisen od tujih
investicijskih sredstev v vrednosti 2.000.000 evrov.
Panoga, podjetje in njegovi proizvodi oz. storitve
Panoga dejavnosti
Animacijska panoga je samo del trga računalniške grafike, katerega tehnike se zelo počasi
spreminjajo. Odlikuje jo njena preglednost.
Naslednje točke predstavljajo trenuten razvoj za nas zanimivih področij na trgu:
» Svetovni splet. Najnovejša generacija na trgu vodilne spletne animacijske programske
opreme Macromedia Flash© stavi na trodimenzionalne animirane objekte in pričenja novo
obdobje spletne animacije.
» Igre. Trg videa in računalniških iger se je v zadnjih dveh letih razcvetel kot še nikoli doslej.
To je ugotovil tudi velikan programske opreme Microsoft in zato poskuša z računalniškimi
igricami in novo igralno konzolo X-Box še pravočasno doseči velik tržni delež. Pri skoraj
80% iger sta dobra grafika in animacija odločilni pri nakupu.
» Film in oglasi. Odkar je bil posnet Jurassic Park, si filmov brez računalniških animacij
sploh več ne moremo zamisliti. Animacije niso več nič posebnega, temveč postajajo nekaj
vsakdanjega. Sedaj predstavljajo računalniške animacije hrbtenico filmske industrije in so
cenjene s strani številnih gledalcev. To dokazujejo hiti kot Shrek, Antz & Co itd.
» Izobraževanje. Vedno več multimedijskih šol in fakultet skuša zadovoljiti naraščujočo
potrebo po strokovnem osebju.

Praktični primer

Podjetje in posel
Cyber Technics se bo uveljavil na hitro rastočem modelirnem in animacijskem 3D trgu, saj s
svojim strokovnim znanjem in izkušnjami izpolnjuje za to potrebne pogoje ter ima jasno
zastavljen cilj: z ugodnimi rešitvami zadovoljiti širok krog kupcev. Našem podjetje tvori
skupina treh ljudi. Ti so specializirani na področju ekonomije, marketinga, IT in elektronike.
Mlada skupina je doslej imela priložnost nabirati ne le izkušnje v ustreznih panogah, marveč
tudi na področju ustanavljanja podjetij. Naši izdelki pokrivajo področja kot so 3D oblikovanje
spletnih strani, računalniško animiranih oglasov, računalniško animiranih filmov in
računalniško razvijanje iger. Naši ciljni kupci so oblikovalci spletnih strani, strokovnjaki za
oglase, ponudniki izobraževanja na zabavni način in razvijalci računalniških iger.

Komentar: Podjetje in posel

» Kje bo sedež podjetja?
» Manjkajo podatki o tem, kako
vam bo uspelo narediti široko
paleto izdelkov glede na
omenjeno nizko ceno in izjemno
kvaliteto izdelka.

Naš cilj je v naslednjih dveh letih postati eden največjih in najpomembnejših dobaviteljev za
3D animacijsko strojno in programsko opremo. Zaradi široke palete naših izdelkov, njihove
prepričljive kvalitete in sorazmerno nizkih cen, pričakujemo hitro povečanje tržnega deleža.
Poleg uspeha v tem sektorju pa menimo, da bomo lahko pokrivali tudi druga področja na 3D
trgu programske opreme.
Izdelek oziroma storitev
Naše podjetje razvija sistem, s pomočjo katerega bo mogoče posneti animacije in jih prenesti
na 3D računalniške modele. Sestavljajo ga obširno 3D oblikovno okolje (programska oprema)
in mehanski del (strojna oprema). Funkcionalnost in razvoj našega izdelka bo razložena v
naslednjih štirih točkah.
1) Različice izdelka
Da bi zadovoljili kupce, ponuja Cyber Technics tri rešitve:
» Strojna komponenta + programska oprema kot vtičnik. Da bi uporabniku omogočili čim
večjo udobnost, smo zagotovili možnost integracije našega izdelka v na trgu že priznane
programe, kot npr.: 3D Studio Max, Maya in Kaydara. S to različico izdelka je kupcu/stranki
zagotovljena možnost razvijati v že znanem okolju in delati z našim sistemom, ne da bi se
bilo potrebno pričeti ponovno učiti uporabe programa.
» Strojna komponenta + specifikacija vmesnika. Ta izdelek omogoča uporabnikom
samostojno prilagoditev vmesnika strojne opreme kot tudi vmesnika programske opreme.
Tako lahko npr. neobičajna programska oprema ali programska oprema v razvoju izkoristi
vso storilnost našega strojnega modela.
» Oblikovno okolje. Tudi razvojno okolje (programska oprema) bo ponujeno kot samostojni
izdelek. Predstavljal bo stroškovno ugodnejšo alternativo h kompletnemu paketu, ki ga je
mogoče vsak trenutek nadgraditi.

Komentar: Izdelek in storitev

» Predstavitvi vaše tehnologije in
izdelka namenite več prostora, s
tem boste bralce bolj pritegnili.
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Komentar:
Prednosti in koristi za kupce

» Katera partnerstva so potrebne
za realizacijo koristi kupcev?

» Zakaj ni na trgu še ničesar
primerljivega?

» Kako se da vaš izdelek individualizirati glede na namen?

2) Prednosti in koristi za kupce
Potrebe kupcev:
» Da bi zadovoljili kupce in zmeraj večje zahteve natečaja, je potrebno ustvarjati visoko
kvalitetne animacije, kot jih poznamo s filmov in televizije (Toy Story, A Bugs Life, Shrek,
Final Fantasy).
» Na področju računalništva velikokrat naletimo na slabo narejene izdelke, ki so nastali v
časovni stiski (npr. v času božiča) kar pripelje do nezadovoljstva strank.
» Zaradi neprimernih postopkov so potrebe naših strank po naložbi ravno na animacijskem
področju velike, kot pravi tudi razvijalec priznanega računalniškega podjetja »Muckyfoot
Productions«: »Pomanjkanje naročniških orodij za urejanje: Količina časa, potrebnega za
to, da animacije in posebni učinki v neki igri zaživijo, je strašansko podcenjena. Orodij za
umetnike in oblikovalce, ki bi brez težav dopuščala vstavljanje in brisanje vzorcev, animacij
in predmetov, podjetja ne razvijajo. Za to, da vse deluje, kot je bilo načrtovano, je potrebno
vse ročno kodirati, kar pripelje do potrebe po uporabi velikanskih programskih virov, pri
čemer se umetniška skupina v zaključnem delu projekta počuti nezadostno zaposlena«.
(Vir: Članek Wayne Ilmacha, objavljen na Gamasutra.com).
» Pomanjkanje ugodnih in prilagodljivih rešitev se kaže v izgubi kvalitete.

3) Naša rešitev
Da bi koristi kupcev lahko optimalno razložili, je potrebno vse postopke kot tudi nakazane
rešitve, pojasniti.
» Sistemi, ki temeljijo na programski opremi. Animacija z inverzno kinematiko je, še
posebno pri zapletenih sekvencah premikanja, izredno zamudna in ne prinese željene
kvalitete. Večina 3D razvojnih okolij znanih proizvajalcev kot so npr. Maya 3DstudioMax in
Cinema4D, podpira ta postopek.
» Optični sistemi. Takšni sistemi se uporabljajo predvsem v filmski industriji. So zelo dragi in
tesno povezani z veliko dodatnega materiala, kot tudi s številnim osebjem. Posledica tega
je, da lahko podjetja takšne animacije posnamejo samo v tujih studijih in da je ta tehnika
(optična) le redko uporabljena. Nadaljnja slabost teh sistemov je, da že posnete animacije
niso več dovolj prilagodljive.

Komentar: Razvoj
izdelka oziroma storitve

» Katere komponente potrebuje
kupec, da lahko vaš model, kot
tudi celotno programsko opremo,
kar se da optimalno izkoristi?

4) Razvoj izdelka oziroma storitve
Zaradi pred letom dni začetega načrtovanja, dodelave in implementacije, je naša programska
komponenta izdelka tik pred dovršitvijo. Delujoča, a še ne dokončna verzija, je namenjena
demonstraciji in testiranju. Strojna oprema je še v razvoju in bo končana sredi leta 2002. Za
posebno tehniko, ki omogoča naši programski opremi prepoznati natančno zgradbo
platforme, na katero se priključuje in tako ustvariti ustrezen programski model, bo vložena
patentna prijava.

Praktični primer

Raziskava in analiza trga
Odjemalci (kupci)

Komentar:

Naš izdelek omogoča kupcem posneti visoko kvalitetne animacije veliko hitreje, kot je to
mogoče z inverzno kinematiko, ne da bi ob tem postali stroški izjemno visoki. Poleg tega pa
nudimo preprosto uporabo in možnost dela doma, kar zagotavlja najvišjo možno stopnjo
udobja. Ključne skupine odjemalcev lahko razdelimo v skladu s sledečo shemo.
Proizvajalci
računalniških iger

Distributerji PC iger

» Strokovni izrazi (»inverzna kinematika«) brez pojasnitve z b e gajo bralca – poslovni načrt bi
moral biti vsakemu razumljiv.

Igralci računalniških iger

Ponudniki izobraževanja Distributerji izobraževanja Uporabniki izobraževanja
na zabaven način
na zabaven način
na zabaven način
Kino / televizija

Gledalci

Oblikovalci spleta

Podjetja /
Privatne stranke

Uporabniki spleta

Multimedijske šole

Diplomanti

Ciljne stranke / kupci

Filmska / oglaševalska
CyberTech panoga

Obseg trga in trženje
Zaradi široke palete izdelka bomo v Cyber Technicsu sledili dvema različnima prodajnima
konceptoma.
Popolni paket: ca. 8.000 evrov.
Pri popolnem paketu, ki bo sestavljen iz strojne in programske opreme, se bo kupec prepričal
o kvaliteti izdelka. Pričakujemo letno prodajo 30 takšnih paketov. Za ta izdelek so predvidene
tudi drugačne oblike plačila, kot npr. plačaj-glede-na-rabo in najemne pogodbe.
Razvojno okolje: ca. 200-500 evrov.
To razvojno okolje bo prodajano kot programski izdelek v več različicah glede na uporabnost.
Prodaja bo potekala preko distributerja. Pričakujemo prodajo 2.000 enot na leto.
Glede na prodajne številke bo letni prihodek med 640.000 in 1.240.000 evrov.

Komentar: Obseg trga

» Manjka raziskava trga (vsaj
sekundarni viri informacij).
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Komentar: Konkurenca

» Skromna predstavitev konkurence – kako veste, da ne obstaja
več konkurenčnih tekmecev?
Manjka raziskava trga.

» Kako se bo trg in konkurenca
odzvala na vaš uspeh?

Konkurenca
Podjetje DID (katerega sedež je v New Yorku) je lahko edini konkurenčni tekmec, saj
uporablja naši strojni opremi podoben sistem.
Samo za to strojno komponento zaračunava DID vsoto 24.500 evrov. Naša znatno cenejša
ponudba dodatno vsebuje popolnoma integrirano razvojno okolje, ki je v stanju poleg
zapletenih oblikovnih metod, avtomatsko prepoznati zgradbo mehanskega modela in s
pomočjo tega generirati prilagodljiv programski model. Medtem ko DID s prototipu podobnim
modelom nagovarja poizkusov željne in finančno močne kupce (npr. Microsoft Research), si je
Cyber Technics zastavil cilj narediti visoko tehnologijo dostopno širšim množicam. Dejstvo,
da lahko razvojno okolje prodajamo kot samostojen proizvod, nam omogoča osvajati nove
trge in nagovarjati nove kupce.
Na svetovnem trgu obstaja torej le en tekmec, ki ponuja našemu sistemu podoben izdelek.
Dejstvo, da je našemu podjetju uspelo kljub pomanjkljivi razlagi in visokim cenam, prebuditi
zanimanje strank, potrjuje, da je naša poslovna ideja primerna.

Delovni listi

DELOVNI LIST 1:
Izdatki za predmete dela
Izdatki za predmete dela, ki jih podjetje potrebuje za izdelavo posameznega izdelka ali
posamezne storitve, so naslednji:

Predmet dela
1. Ime izdelka oz. storitve:

SKUPAJ:
2. Ime izdelka oz. storitve:

SKUPAJ:
3. Ime izdelka oz. storitve:

SKUPAJ:

Načrtovani potroški
na enoto učinka

Merska
enota

Cena na
enoto

Izdatki na enoto
učinka v SIT
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DELOVNI LIST 2:
Izdatki za delovna sredstva, delo in storitve
Ta delovni list vam bo pomagal določiti izdatke povezane z angažiranjem delovnih sredstev,
delavcev in porabo storitev, ki so potrebni za nemoteno delovanje vašega podjetja. Prilagodite
posamezne postavke potrebam vašega podjetja.

SIT na leto
Izdatki za plačilo delovnih sredstev
Izdatki za nakup delovnih sredstev
Izdatki za najem delovnih sredstev
Izdatki za nakup drobnega inventarja
Izdatki za plačilo dela
Izdatki za plače vodstvene ekipe
Izdatki za plače drugih delavcev v del. razmerju
Izdatki za pogodbeno zaposlene
Izdatki za plačilo storitev
Skupni izdatki za oglaševanje
Svetovalne storitve
Transportne in prevozne storitve
Telefon/Fax/Internet
Davčno, računovodsko in pravno svetovanje
Članarine, donatorski prispevki
Zavarovalne storitve
Lizing
Nepredvidene storitve
Garancije
Provizije
SKUPAJ IZDATKI ZA DELOVNA
SREDSTVA, DELO IN STORITVE

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Delovni listi

DELOVNI LIST 3:
Potrebni dodatni viri financiranja
1. PRVI KORAK
v SIT
Pričakovano število
prodanih enot na leto (A)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
Pričakovana cena
na enoto (B)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
Prejemki podjetja v SIT
(C = A x B)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
SKUPAJ PREJEMKI
PODJETJA

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Vir
Četrto ali peto pravilo
- izberite nižje število

Tretje pravilo

11. DRUGI KORAK
v SIT
Število enot, ki jih morate
proizvesti/dostaviti (A)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
Predvideni izdatki za izdelavo
izdelka oz. izvajanje storitve (B)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
Prejemki podjetja v SIT
(C = A x B)
1. izdelek oz. storitev
2. izdelek oz. storitev
3. izdelek oz. storitev
SKUPAJ IZDATKI ZA
PREDMETE DELA

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Vir
Četrto ali peto pravilo

Delovni list 1

111. TRETJI KORAK
v SIT
Predvideni prejemki
od prodaje (A)
Predvideni izdatki za
predmete dela (B)
Predvideni izdatki za delovna
sredstva, delo in storitve (C)
Denarni tok podjetja
(pozitivni oz. negativni) (D)
Potrebni dodatni
viri financiranja

1. leto

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Vir
Prvi korak
Drugi korak
Delovni list 2
(D = A - B - C)
Višina negativnega
denarnega toka

24

25

Delovni listi

DELOVNI LIST 4:
Dodatni viri financiranja
Ta delovni list vam bo pomagal določiti vire financiranja (upoštevajoč samo potrjene vire
financiranja). Priredite posamezne postavke glede na vaše razmere.

Vir financiranja

Višina finančnih sredstev
1. leto

Lastniško financiranje
Podjetnik
Tvegani kapital
Poslovni angeli
Investicijski skladi
Dolžniško financiranje
Družina in prijatelji
Dobaviteljski kredit
Kratkoročno bančno posojilo
Dolgoročno bančno posojilo
Nepovratna sredstva
Vladni programi
Drugi viri financiranja
SKUPAJ VIRI
FINANCIRANJA

2. leto

3. leto

4. leto

5. leto

Cena finančnih
sredstev

Predstavitev tima in podjetniške ideje

Predstavitev tima
in podjetniške ideje
Prosimo vas, da pazljivo izpolnite naslednji obrazec, ki vam bo pri uresničevanju vaše
podjetniške ideje omogočil sodelovanje z univerzitetno–podjetniškim inkubatorjem Tovarno
podjemov in njegovimi strateškimi partnerji.

A. PREDSTAVITE SE.
Predstavitev ključnega člana tima:
Akademski naziv:
Ime:
Priimek:
Ime in številka ulice:
Poštna številka:
Ime pošte:
Država:
Telefonska številka:
Fax.: e-mail:

Drugi člani podjetniškega tima
(navedite njihova imena in
priimke ter njihovo vlogo v
podjetniškem timu):

Vaš status:
Dodiplomski študent

Zaposlen v podjetju

Podiplomski študent

Trenutno brez zaposlitve

Zaposlen na univerzi

Drugo:___________________

Naslov organizacije v okviru
katere ste aktivni:

Področje vaših ključnih
kompetenc:
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Vaša izobrazba (vaša formalna
in neformalna izobrazba):

Zaposlitvena bibliografija
(opišite svoje izobrazbene /
delovne izkušnje, itd.,
predvsem tisto, kar se
navezuje na predlagano
ustanovitev podjetja):

Prosimo označite, kje se vidite na
naslednji skali:

imam znanje o novi tehnologiji in
imam pravico uporabe nove tehnologije in
sem zaznal podjetniško priložnost in
imam poslovni načrt in ustrezno podporo in
sem pred začetkom poslovanja in potrebujem
resno presojo poslovnega načrta in
sem pred kratkim pričel s poslovanjem in
se sprašujemo o pravilnosti mojega
podjetniškega ravnanja in
sem že prejel velik finančni vložek.

B. PREDSTAVITEV PODJETNIŠKE IDEJE
Prosimo vas, da v enem odstavku povzamete glavne sestavine podjetniške ideje. To je tisti
del predstavitve, ki bo najbolj vplival na bralca – poskrbite za to, da bo razumljiv.

Predstavitev tima in podjetniške ideje

Katere so ključne značilnosti vašega posla (opis panoge)?

Razložite, zakaj menite, da bo vaše podjetje preživelo in podprite svoje trditve.

Opišite svoj izdelek ali storitev: v čem je bistvo, za kaj se uporablja, kako deluje, kako poteka
proizvodnja, v čem se razlikuje od konkurenčnih izdelkov, v čem je vaš izdelek edinstven, itd.
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Kdo so, oziroma bodo glavni kupci vaših izdelkov/storitev in s čim lahko svoje trditve
podprete?

Povejte, koliko enot izdelka ali storitev bodo kupili vaši kupci po postavljeni ceni in opišite
način njihovega trženja.

Opredelite vaše glavne konkurente in razložite, zakaj bodo vaši kupci kupovali vaše izdelke ali
storitve in podprite svoje trditve?

Predstavitev tima in podjetniške ideje

C. VIZIJA RAZVOJA PODJETJA
Kako vidite razvoj vašega posla v naslednjih nekaj letih?

D. SODELOVANJE Z UNIVERZITETNO-PODJETNIŠKIM INKUBATORJEM
Kakšna so vaša pričakovanja glede sodelovanja z univerzitetno-podjetniškim inkubatorjem
Tovarna podjemov?

Željen način komunikacije s Tovarno podjemov

Da bi zagotovili učinkovito komunikacijo med

telefon

Tovarno podjemov in vami, nam prosim zaupajte,

e-mail

na kakšen način bi najraje komunicirali:

osebno srečanje
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Prosimo, da nam zaupate vaše posebne želje oziroma zahteve:

Kje ste si pridobili informacije o univerzitetno-podjetniškem inkubatorju Tovarna podjemov:

E. VAROVANJE PODATKOV
V Evropski uniji je zbiranje in ravnanje s osebnimi podatki podvrženo posebni zakonodaji. V
obrazcu navedene podatke nam posredujete zaradi vaše želje po sodelovanju z univerzitetnopodjetniškim inkubatorjem Tovarna podjemov. Posredovane informacije bodo podvržene
temeljiti presoji strokovnjakov Tovarne podjemov in predstavljajo osnovo za naše nadaljno
sodelovanje.
Ob tem se morate torej zavedati, da bodo posredovane informacije obravnavali strokovnjaki
Tovarne podjemov, kakor tudi vključeni zunanji strokovnjaki (mentorji, ocenjevalci,...). Z
vsemi informacijami bomo ravnali skrbno in v skladu z zakonodajo EU, ki ureja področje
varovanja osebnih podatkov.
ČE SE NE STRINJATE Z NAVEDENIM, POTEM VAS OPOZARJAMO, DA NE ODDATE
IZPOLNJENEGA OBRAZCA. Z oddajo izpolnjenega obrazca namreč izkažete vaše strinjanje z
zgoraj navedenim pogoji. Če se ne strinjate z zgoraj navedenimi pogoji, nas prosim
kontaktirajte, da prediskutiramo vaše pomisleke (info@tovarnapodjemov.org).
V prihodnosti vas želimo kontaktirati in vam posredovati informacije glede naše ponudbe
izdelkov in storitev. Če si tega ne želite, potem obkrožite naslednje polje.
ne želim, da me kontaktirate

Prosimo vas, da pred oddajo vašega obrazca vnešene podatke še enkrat preverite

Veselimo se sodelovanja!

www.startupslovenija.com

O START:UP SLOVENIJA
Start:up Slovenija je skupni projekt Tovarne podjemov in
njenih partnerjev (Smart Inkubator, Prevent d.d., Nova KBM
d.d. in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru).
Namen projekta je zagotavljati pomoč pri uresničitvi
podjetniških idej, ki se nanašajo na inovativne izdelke in
storitve. Start:up Slovenija je namenjena vsem, ki imajo
inovativno in v prihodnost usmerjeno poslovno idejo.
Start:up Slovenija
IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 (2) 228 28 60
Telefax: +386 (2) 228 28 61
Spletna stran: www.startupslovenija.com
Elektronska pošta: info@startupslovenija.com

Tovarna podjemov
IRP, Inštitut za raziskovanje podjetništva je z namenom
ustvarjati razmere, v katerih bodo podjetni mladi ljudje lahko
sledili svojim sanjam in uresničevali svoje podjetniške ideje,
ustanovil in izgradil Tovarno podjemov. Skupina raziskovalcev
in svetovalcev skupaj s široko mrežo domačih in
mednarodnih ustanov tvori skupnost, kjer se prepletajo
mladostna podjetnost, poslovna izkušenost in strokovna
modrost. Cilj Tovarna podjemov je pospeševati razvoj regije z
usmerjanjem čim večjega števila izobraženih, podjetnih in
smelih mladih ljudi v podjetniško aktivnost.
Spletni naslov: www.tovarnapodjemov.org
Elektronska pošta: info@irp.si
O PRIROČNIKU
Avtorja priročnika:
prof. dr. Miroslav Rebernik in mag. Matej Rus
Prirejeno po originalu:
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Celostna grafična podoba, oblikovanje in prelom:
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