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Модул 4:
Предприемачество

Съдържание
1.
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4.
5.

Какво представлява предприемачът?
Как да изградиш бизнес модел и бизнес план?
Финансиране в предприемачеството.
Създаване и поддържане на силна мрежа.
Създаване на климат за иновации.

Въведение
•ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА
•Този модул предоставя базисни знания по предприемачество, и
отговаря на въпроси като:
○ Какво представлява предприемачът?
○ Какво съдържа един бизнес-план?
○ На какви изисквания трябва да отговориш за да бъдеш
предприемач?
•Професионалистите, работещи с младежи (ПРМ) в социалната
сфера трябва да са запознати с отделните стъпки от създаването на
един бизнес.
•По време на курса, ПРМ ще научат за:
-маркетинговите стратегии;
-личното брандиране;
-създаването на мрежа;
-социалното предприемачество;
-финансовите правила, свързани със заплащането;
-иновациите.

Семинарна форма: Съдържание (3
часа)
1. Въведение + игра (20 минути)
2. Какво означава “предприемач”? (10 минути)
3. От бизнес модел до бизнес план (60 минути)
(15 минути кафе-пауза)

1. Финансиране на предприемачеството (10 минути)
2. Създаване и поддържане на силна мрежа (45 минути)
3. Създаване на климат за иновации (20 минути)
4. Оценяване на обучението (15 минути)

Въведение (5 минути)
1. Ползи от участие в обучението:
Ще бъдете подготвени да работите с младежи, напускащи системата за грижа
по темата за предприемачеството.
1. Основни теми:
● Разбиране на основните компоненти на един Бизнес план.
● Определяне на възможните насоки на работа с младежите.
● Изготвяне на Бизнес план.
● Обсъждане на различни казуси от бизнеса.
● Намиране на модел на финансиране.
● Създаване на личен бранд (марка).
● Оценяване и самооценяване.

Въведение (5 минути)
3. Методи:
-групова работа
-дискусия
Най-важните цели:
●Да бъдат разбрани основните части на бизнес-плана;
●Да бъде изготвен Бизнес план;
●Да бъде намерен модел за финансиране;
●Да бъдат обсъдени възможностите за създаване на мрежа;
●Да бъде създаден климат за иновации;
●Да бъдат определени възможните насоки за работа с младежите;
●Да бъде направена оценка и самооценка.

Въвеждаща игра (15 минути)
Мост
В малки групи трябва да построите мост от хартия, който да съединява два стола,
раздалечени на 1 м. Вашият мост трябва да издържи тежестта на химикалка.

1 метър
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Какво представлява предприемачът?
От бизнес модел до бизнес план.
Финансирането в предприемачеството.
Изграждане и поддържане на силна мрежа.
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Какво представлява
предприемачът?
НЯКОГА ИСКАЛ ЛИ СИ ДА
СЪЗДАДЕШ СВОЙ БИЗНЕС?

Кликнете тук за да видите
видеото, посветено на
предприемача!

Един предприемач …
●трябва да предприема инициативи;

●трябва да знае как да работи с другите;
●може да планира и организира;
●би трябвало сам да се образова по отношение на специфичния
бизнес, който би искал да развива.

Един предприемач е:
Някой, който предприема инициатива:

Светът на бизнеса се обновява всеки ден,
така че, ти трябва да бъдеш способен да
представиш нови продукти и услуги, които
да убедят клиента да работи с теб.T

Предприемачът не чака нещо да се
случи. Благодарение на него, нещата се
случват.

Предприемачът е:
Екипен играч:
В света на бизнеса, ще срещнете различен тип
професионалисти с различни знания и опит.
Затова ви трябват знаия и умения как да
комуникирате с тях по най-ефективен начин и
това да бъде в интерес на бизнеса.

Един предприемач може да се адаптира и да
работи с различни видове партньори, както и
как да изгражда екип, съста от хора с различни
умения, таланти и личностни характеристики...

Един предприемач е:
Екипен играч:

Съвети за по-добра работа в екип
Екипът разбира
целта и е готов на
всичко, за да я
постигне.

Комуникацията е
лесна, има
уважение и
честност.

Необходими са
креативност,
иновативност и
различни гледни
точки.

Хората се чувстват
сигурни в
собствената си
преценка и могат
да поемат
премерени
рискове.
Хората в екипа могат
да взимат качествени
решения заедно.

Един предприемач е:
Организиран:

Като предприемач, трябва да създадеш система, която да осигурява
бизнесът ти да върви без сътресения. Тази система ще ти позволи да
оценяваш отделни области от бизнеса като: инвертаризиране, човешки
ресурси и продуктов рейтинг.

Един предприемач е:
Направил задълбочено проучване във вразка с темата на своя бизнес:

Научаването може да бъде сравнено с практикуване на спорт. Ако се
занимваш с бизнеса си всеки ден, ти ще се сблъскваш с различни
теми, свързани с бизнеса, така че ще бъдеш способен да откриваш,
разбираш и анализираш ситуации дори само от наблюдение.

Задълбочи се в тънкостите на бизнеса си!

Един предприемач е:
Сега е твой ред!
Какво представлява предприемачът?...

За да бъдеш добър предприемач ти трябва ? ….
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ОТ БИЗНЕС МОДЕЛ ДО БИЗНЕС
ПЛАН
•Бизнес планът представлява...
•Документ, който представя стратегията на фирмата и очакваните
финансови резултати за следващите години. Бизнес планът
превежда това на поредица от стратегически дейности и финансови
параметри.
Бизнес моделът е центърът на бизнес планът.
Бизнес моделът описва как компанията е
позиционирана във веригата на съответната
индустрия, и как организира отношенията си с
доставчици, клиенти, партньори в стремежа си да
генерира печалба. T

ИЗГРАДИ СВОЯ БИЗНЕС МОДЕЛ
•Ключови елементи:
•1 - Сегмент - клиенти: кои са твоите клиенти?
•2 - Твоята оферта (представяне на ценностите: иновативна ли е
твоята оферта? По-ефективна ли е? На какви ценности държи твоята
фирма? Какви проблеми може да реши тя?
•3 - Канали на разпространение: Как ще достигнеш клиентите си?
•4 - Отношения с клиентите
•5 - Възможности за проучване
•6 - Основни ресурси : човешки, финансови, технологични...
•7 - Основни дейности: какво ще направиш?
•8 - Основни партньори: кой ще работи с теб?
•9. Структура на разходите: кои са разходите, които ще направиш за
да съществува бизнесът?

ИЗГРАДИ СВОЯ БИЗНЕС МОДЕЛ
КЛЮЧОВИ
ПАРТНЬОРИ

•Избери своя бизнес
модел. Тук ти
предоставяме един
лесен инструмент :

Какво могат да
направят
различните
партньори за твоя
бизнес модел?

КЛЮЧОВИ
ДЕЙНОСТИ

Кои са ключовите
дейности и лесно ли
се изпълняват?
КЛЮЧОВИ
РЕСУРСИ

Какви са ключовите
ресурси, които са ти
нужни?

•Бизнес модел

ВРЪЗКА С
КЛИЕНТИ

ЦЕЛ

Какви проблеми на
клиента
разрешаваш със
своя бизнес модел
и кои нужди
задоволяваш?

ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА

Какви са средствата нужни за бизнес
модела и съвпадат ли с основните му
ценности?

Какво отношение
очаква клиентът и
можеш ли да го
осигуриш?

КОНТАКТИ

Предлагаш ли
най-удобния за
клиентите начин
на връзка?

НУЖДИ НА
КЛИЕНТИТЕ

Кои са
клиентите ти и
какви са
нуждите,
проблемите и
желанията им?

ДОХОДИ
Каква сума са готови да платят клиентите
и какъв е предпочитания им начин за
плащане?

УПРАЖНЕНИЕ
СЕГА Е ТВОЙ РЕД!

Създай бизнес модел за 10 минути!

УПРАЖНЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
БИЗНЕС МОДЕЛ
КЛЮЧОВИ
ПАРТНЬОРИ

•Попълни
бланката!

КЛЮЧОВИ
ДЕЙНОСТИ

КЛЮЧОВИ
РЕСУРСИ

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

ЦЕЛ
ЖЩОАГЖИСЕ

ВРЪЗКА С
КЛИЕНТИ

КОНТАКТИ

ДОХОДИ

НУЖДИ НА
КЛИЕНТИТЕ

БИЗНЕС ПЛАН
Какво?
Бизнес планът е писмено описание на бъдещето на твоя бизнес. В този документ е описано
какво планираш да направиш и как да го направиш. Ако ти си написал своята бизнес
стратегия, ти вече си написал основните моменти от плана.
Защо?
Бизнес планът може да помогне на този, който го е писал, при приоритизиране на задачите.
Той би помогнал на предприемачите при намиране на инвеститори, за да ги убедят в
техните идеи. Той е важен за фирмите, които искат да впечатлят експерти и да ги наемат за
нов проект или нов бизнес, да се договорят с доставчици или просто да разберат как да
управляват своята фирма по-добре.

КАК ДА СЪЗДАДЕШ БИЗНЕС ПЛАН
Детайлизирай
Да мислиш и пишеш в детайли е също толкова важно, колкото да бъдеш конкретен. Детайлите ще ти
помогнат да си представиш точно как ще осъществиш своя план.
Познавай добре пазара
Голям процент от шанса ти за успех се дължи на познаването на твоята целева група. Направи
сигурно, че твоят план е ясен по отношение на целевия пазар – на кого ще продаваш и колко други
компании вече продават същите продукти?
Познавай финансовите си възможности
Другата важна част от бизнес плана е финансовата част. Ако бизнесът ти няма да донесе приходи,
тогава е ясно, че ти трябва план как ще стигнеш до печалба. Превърни това в предимство - твоят план
ще ти даде насока как да осигуриш заплатите и инвестициите, обаче това не е единственото му
предназначение. Той е твоят личен инструмент да разбереш своите цели.

СЪЗДАЙ СВОЯ ПРЪВ БИЗНЕС ПЛАН
СЕГА Е ТВОЙ РЕД!
Упражнение в група от 2 до 3-ма човека.
45 за да създадеш своя първи бизнес план
примерни теми; превози// храна // доставки // услуги // производство
1.Резюме
2.Описание на бизнеса
3.Маркетингови стратегии
•Сравнителен анализ
•Дизайн и разработване на план
•Операции и план за управление
•Финансови фактори

Формуляр за бизнес план (Word)
(doc, 393kb)

КАК ДА СЪЗДАДЕМ БИЗНЕС ПЛАН
5 правила за създаване на бизнес-план:

Не се подценявай.
По-голямата част от собствениците на бизнес и предприемачите не са експерти. Също като теб, те са
се учили в работата и нямат образователна степен.
Писането на бизнес план може да изглежда трудно, но всъщност не е. Ако познаваш бинеса си и той
те вдъхновява, писането на бизнес план ще ти помогне да израстнеш и не е задължително да бъде
предизвикателство за теб.
Бъди кратък.
Много е важно потенциалните инвеститори да разбират какъв е бизнесът ти само от едно прочитане
на плана. Увери се, че си включил резюме и как ще постигнеш печалба още в първата част на плана, и
че използваш ясен и обикновен език.
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Какво е да си предприемач?
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Създаване на условия за иновации.

Финансиране в предприемачеството
Как да осигурим стартовото финансиране?
- Лично (със собствени средства, наследство, печалба от лотарията)
- Вземане на заем (от приятел/член на семейството или от банката )
- Намиране на инвеститор: (благотворител, ангел или някой, който иска да ти
партнира)
- Спечели субсидия (държавна (общината, университета или държавата),
недържавна (фондация) или комерсиална (фирма или бизнес, който
осигурява финансиране))
- Външно финансиране
- Присъедини се към бизнес инкубатор
- Договори аванс
- Други (бартер, доброволци и др.)

Финансирането в
предприемачеството
Критерии за вземане на решение
Най-напред помисли какво е важно и възможно за теб?
Например:
•Попълване на документация;
•Опит;
•Преценка на ситуацията;
•Компютърни умения;
•Финансови ресурси.
Упражнение: направи списък със своите собствени критерии и го обсъди с партньор от групата.
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СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
СИЛНА МРЕЖА
Един преуспяващ бизнес включва в себе си добре
работеща система - верига от доставки, екип от хора, на
които можеш да се довериш, голям брой клиенти. Как
можеш успешно да направиш първата малка стъпка, за
да продължиш уверено напред? Със сигурност имаш
нужда от силна мрежа, която включва добър екип,
добри партньори от други фирми, добра реклама.
Не е достатъчно да правиш нещо добре – хората трябва
да знаят за него, иначе бизнесът ти няма да бъде
успешен.

Опознай мрежата : опит в групата
Сега е твой ред!
В рамките на 10 мин. прецени кои „актьори“ са в твоята мрежа и защо
Кой?
За що са в твоята мрежа и за какво ти трябват?
Предприемачът
и неговата
компания

Как ти помагат в твоя бизнес ?
Какво можете да правите заедно?

Опознай мрежата : опит в групата
Сега е твой ред!
Първо впечатление(10 мин):
Работете по двойки. Покажете си
взаимно десетина последни публикации
във фейсбук профилите си. Представете
си, че си търсите бизнес партньор.
Споделете взаимно впечатленията си.

Опознай мрежата : опит в групата
Сега е твой ред!
„Сляпа среща“ (20 мин):
Представете си, че имате 30 секунди, за да
впечатлите бъдещ инвеститор.
Подгответе представянето си и след това го
упражнете пред своите колеги.
Дискутирайте какво е било добре и какво не, обсъдете заедно.

Опознай мрежата : опит в групата
Съвети за добра „сляпа среща“
Представянето ти трябва да е кратко и да съдържа само важна информация.
Следвайте тези стъпки:
●Определи целта си.
●Обясни с какво се занимаваш.
●Представи своето ИЗП (изключително предложение за продажба).
●Задавай въпроси.
●Придай цялост на представянето си.
●Тренирай пред приятели или дори огледало.

Добре е да имаш визитка или нещо друго, което да помогне да запомнят теб и предложението
ти без да има излишна информация.
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Създаване на условия за
иновации
Ако искаш да си една стъпка напред, трябва да бъдеш креативен и
да направиш така, че твоята компания да бъде различна.
За да постигнеш това:
- В ежедневието си - внесете малки промени в личния и професионалния си
живот, експериментирайте с нетипични методи, предприемайте премерени
рискове, за да сте в крак с времето.
- Обучение – развивайте се постоянно, четете блогове, свързани с
индустрията, имайте хоби извън бизнеса си. Нови знания = нови идеи.
- Тренирайте мозъка си - умът ви е инструмент, научете се да го използвате.
Научете се при какви условия работите по-добре, какво стимулира
въображението ви, какви навици ви позволяват да бъдете по-креативни.

Създаване на условия за
иновации : групов опит
Идентифициране на нуждите(15 мин.):
Създайте измислен образ и проблемите му.
Проведете мозъчна атака.
Запомнете:
бъдете креативни
важни са нуждите на образа
поставете се на негово място

Обратна връзка
Част 1. Флипчарт (5 мин.) Отговори на тези 4 въпроса:

●Коя част беше най-важна за теб?
●Какво липсваше?
●Какво беше ненужно?
●Върху какво би искал да се наблегне повече?
Част 2. Оценка (10 мин.)
Как мога да приложа наученото в работата ми с младежи?

