
Добре дошли в Първа 

глава!

НАГЛАСА ЗА ГЛОБАЛНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Здравейте! Аз съм
Томас ище бъда

Вашият обучител в този

курс.



wINGS - "Internationalization  serious Game for Start-ups and entrepreneurs„
е обучителен курс, създаден по програма Еразъм+, който запознава с

основните аспекти на процеса на интернационализацията.

wINGS курсът е съставен от 6 глави: 
Нагласа за глобално предприемачество, Ключови компетентности в
предприемачеството, Управление на несигурността, Междукултурно

общуване, Умения в маркетинга и Бизнес умения.

По време на нашата Сериозна виртуална играще бъдете вкарани в

ситуации от реалнияживот, свързани с предприемачеството, ище
придобиетемножество умения, коитощеВи подготвят за успешно

пътешествие в интернационализацията.

wINGS е създаден отшест организации с експертиза в образованието и
предприемачеството. Повече информация за проектаwINGSще откриете

на сайта https://wings.erasmus.site

https://wings.erasmus.site/
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За товаще говорим в тази
глава



Преследвани умения и компетентност

След тази глава

Виещеможете:

● Да разберете какво е стратегическомислене и как да го

развиете

● Да се запознаете с важността на бизнес планирането

● Да узнаете от какви части е съставен бизнес планът

● Да развиете лидерски качества

● Да различите различните типове лидерство

● Да изградите мисията, визията и стойността на Вашия бизнес

● Да разберете как бизнесите се разрастват международно, 

както и целия процес преди да стане международен

● Да сравните предимствата и рисковете на

интернационализацията



1. Стратегическо мислене



Стратегическото
мислене задава цел в
бизнеса, анализира
нужните ресурси и ги
организира, за да
постигне целта. 

Определение

Стратегическото мислене определя бъдещата

перспектива на компанията, като полага основите,
върху които ще се вземат всички решения за

планиране. То се фокусира върху процесите,
водещи до развитието на мисията, визията,
принципите, ценностите и стратегиите на

компанията. С други думи, стратегическото

мислене е това, което е способно да предвиди

резултат от действията - дългосрочна визия. То е
творческо и ориентирано към постигането на

специфични цели.



Стратегическото мислене не е
нещо теоретично, а се
придобива и развива с
практика.

Шахът е пример за
стратегическомислене
в ежедневиетони.



● Да знаете къде искате да отидете.Трябва да съществува ясна цел или
предназначение. Иначе всяка стратегияще е безсмислена.

● Да знаете къде стоите.Нужно е да имате способността да определяте
каква е сегашната ситуация и колко далеч е целта Ви.

● Да знаете как да определитепът, който да следвате.Това е най-важната
част от стратегията. Тя е предпоставка за намирането на начин да
усвоите това, което предлагаме.

● Да знаете как да си направите самооценка и как да се поправяте.
Стратегическотомислене изисква гъвкавост, за да следи постоянно
какво е свършено и да е способно да промени хода на действие.

Вие мислите стратегически, когато отговаряте на тези условия:



1. Способността да отстранявате предвидимимодели.
Човек не може да възприеме даденмодел на действие и
да се придържа към него инатливо. Стратегията се
подновявана постоянно. Следователно Вие трябва да
сте непредубедени,  за да насочвате, пренасочватеи да
се справяте с несигурността постоянно.

2. Способността да задавате въпроси.При
стратегическотомислене въпросите са много по-важни
от отговорите. Ако въпросът може да бъде определен, 
повече от половината работа вече е свършена.

3. Разпознаването на ключови точки.Нужно е да се
научите да различавате важните от случайните.Да
знаете кои са решаващитефактори е съществено. Така
става възможно да сте по-последователнии да
насочвате действията си към тези аспекти, когато е
нужно.

Стратегическото
мислене се влияе от
много умения. Обаче
има три, които са

ключови:



Как да развиете стратегическото мислене?

➔ Трябва да разгледате процесите и заниманията, които се развиват в
компанията с цел да се направят уместни подобрения за по-добра
ефективност.

➔ Важно е да имате визия за компанията в световен мащаб и да не се
фокусирате само върху една област.

➔ Обърнете внимание на случващото се на пазара или на тези фактори, 
които може да попречат на развитието на нашата дейност.

➔ Съберете цялата информация за Вашата компания и сектор и научете да
я разчитате. Нужно е да се направят прогнози за бъдещето, стига само
да са реалистични.

➔ Развитието на стратегическото мислене, осъществено като
методология при много организации се придобива прогресивно, като се
изготвят бизнес планове.



Стратегическото мислене не е същото като

„стратегическото планиране“. Първото е умение на
интелекта, което протича. Второто е прилагането
на това умение в специфична ситуация или аспект.

СТРАТЕГИЧЕСКОМИСЛЕНЕ
СРЕЩУ

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Внимавайте!



2. Бизнес планиране



Бизнес планът
съдържа документ, 
представящ, както
стойността на

компанията, така и
отличителната ѝ

стойност при бизнес
възможност.

Определение

Бизнес планът е документ, който описва и
обяснява как трябва да протече даден

бизнес, както и различни аспекти, 
свързани с него, като целите му, 
стратегиите, коитоще се използват, за да
се постигнат тези цели, процесът на
производство, нужната инвестиция и
очакваната печалба.



1. Той Ви позволява да видите способността на даден

бизнес да изкарва печалба и неговатажизнеспособност

още преди да сте го започнали, така, например, 
спестявайки време и пари в случай, че бизнесът не е
печелившилижизнеспособен.

2. Той служи като ментор в това да си стартирате бизнес и

да го управлявате в следващитеняколко месеца на

живота му.

3. Снабдяването с финансиране, тъй като един бизнес план
ни позволява да покажемна трета страна

жизнеспособността и привлекателността на дадения

бизнес, така помагайки ни да го осъществим.

Има три главни
причини да

съставите бизнес
план:

Защо е важно да направите бизнес план?



СТЪПКИ НА БИЗНЕС ПЛАН

Този план разглежда всяка област на компанията, като в същото време изгражда
нужни стратегии, за да се осъществи целта. Хубаво е да обърнете внимание на
различните области и да развиете всяка една от стъпките, от които се нуждае
бизнес планът.

1. Обобщение на постиженията:В тази част от плана трябва да определим
нуждите на компанията, както от гледната точка на капитал и финансиране, 
така и на материалните и човешките ресурси, и целите, които искаме да
постигнем: пазарът, клиентите, продажбите, печалбата, потенциала... 
Следователно, въпреки че трябва да е първа, е хубаво да я изпълните накрая, 
когато сме анализирали и изпълнили останалата част от плана.

2. Описание на бизнеса: Той трябва да включва всичко от описанието на
дейността ни и услугите или продуктитени до текущия контекст в сектора, 
включвайки бъдещипрогнози.



3. Пазарно проучване: Трябва да включим избрания пазар и да анализираме
други бизнеси в индустрията, за да знаем къде се отличаваме и къде се
различаваме. Също така трябва да включим пазарни стратегии, коитоще
трябва да изпълним, за да достигнем избраната публика.

4. Анализ на конкурентите: Да определите силните и слабите страни на най-
големите ни конкуренти с цел да разработите стратегия с предимства за
нашия бизнес и да доловите слабостите, които може да се превърнат в
препятствие за преодоляване.

5. Продажбии маркетингови стратегии: Определени промоционални действия
ще са ключови за увеличаването на въздействието на нашия продукт и за
достигането на потенциални клиенти. Ако искаме да продаваме, те трябва да
ни познават. За да стане това, е нужно да превърнем тези решения в
маркетингов план, за да постигнем зададените цели.



6. Финансиране на компания:Намиращо
се в последната част на бизнес плана, 
ножизненоважно за оцеляването на
компания. В тази час ще включим, 
както първоначални разноски, така и
разходи по продукцията, а също и
приблизителния доход, водейки се по
цената на продукта или услугата и по
зададения обем на продажби. Трябва
също да се запитаме дали ни трябва
външнофинансиране, което се
изразява в убеждаване на
инвеститори, и разработката на
стратегии, за да го постигнем.



Нуждаем се от бизнес план, когато:

Един бизнес план трябва да бъде:

● Лесен за разбиране. Както дизайна
(изпипана корица, качествена хартия, 
привлекателен дизайн...), така и
съдържанието (резюме, съставна част и
приложения).

● Увличащ. Изготвен така, че да
окуражава читателят да прецени
възможностите за влизане в бизнеса.

● Новаторски и динамичен. Трябва да
бъдете креативни, но с умереност.

● Прецизен и подробен. Трябва да внесете
полезна информация. Не бива да липсва
важна информация.



Бизнес план



3. Лидерство



Лидерството се определя като "набор от управителски
умения, които човек притежава, за да влияе на начина, 
по който хората или група хора работят, гарантирайки,
че този екипще работи ентусиазирано, за да постигне
целите си.” Затова лидерството е едно от най-
взискателните похвати при управителитеи е важно да

се запомни, че лидерските стратегии не проработват за
един ден, а включват продължителни усилия и работа. 
Опитът е ключов елемент при тренирането на добри

бизнес лидери.

Управителите, които са
отговорни за организации, 
постигащи успеха, който
търсят, трябва дамогат да
установят бизнес лидерство, 
способно да засича провали и

да търси решения.

Какво е бизнес лидерството и защо то е важно?



Управленските умения са тези, които всеки лидер трябва да има, за да
допринесе ефикасно за развитието на компанията, усилията на екипа си и
нуждата от постоянно усъвършенстване. Този тип умения се делят на две групи:

● Твърдите или технически умения, както подсказва името им, се базират
на знания и професионален опит със специфичнифункции или вътрешни

процеси на компанията.

● Меките или лидерски умения са многосекторни умения, които правят
един лидер повече или по-малко успешен. Става дума за умения, свързани
повече с вербалната и невербалната комуникация, чар, способност за
договаряне и убеждаване. Те определят различните стилове лидерство, 
които съществуват.

Какво са управленските умения?



● Добри комуникационни

умения

● Добра способност да се

мотивира екипът

● Чар

● Ентусиазъм

● Способност да решава

проблеми

● Организация и капацитет за

управляванена ресурси

● Визия за бъдещето

ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ЛИДЕРСТВОТО

● Способността за договаряне

● Креативност

● Дисциплина

● Активно слушане

● Честност

● Стратегия

● Способност за взимане на

решения

● Добър образ

В зависимост от
компанията обаче, 
теще отдават

повече важност на
някои умения и
характеристики, 

отколкото на други.



Видове лидерство

Харизматично лидерство→ Този тип бизнес лидерство притежава силни
комуникативни умения и излъчва ентусиазма, вълнението ижеланието, от
които всеки проект се нуждае.

Автократично лидерство→Изразява се в налагането на пълна власт в групата
във връзка с проекта. То е много ограничаващобизнес лидерство, което не
прави разлика и обикновено не работи добре, когато сме поставени пред
работнически екипи, чиито членове имат висока квалификация.

Демократично лидерство→ Въпреки че лидерът все още е този, който има
последната дума, мнението на всички от екипа се взима предвид и това
предизвиквамотивация при служителите, така увеличавайки тяхната
продуктивност.



Лидерство "Laissez-faire" или "Направи- остави" → Без да пренебрегва
контрола и следейки участниците в проекта, лидерът прехвърля
отговорността и капацитета за свободно и независимо взимане на
решения на служителите.

Естествено лидерство→ Този тип лидерство е вроден и се наблюдава при
хората, които, по един или друг начин, са възприети като ментори от
служителите, като пример, който да следват.

Трансформационно лидерство→ Със сигурност е от най-завършените
типове лидерство.То е демократично, ако говорим за вземане на решения, 
гледа на автономията като на ключов фактор в професионалното развитие
на работниците, следи за правилното протичанена всичко и във връзка
със стратегията, целите, поставени от организацията, и излъчва
спокойствие, честност и доверие, най-важните качества на един лидер.



4. Визия, мотивация и ценности



Те имат много важна
роля, понеже те са
стратегически, 

организационнии
психологични

фактори на Вашата
дългосрочна бизнес

стратегия.

Какви са мисията, визията и ценностите на един бизнес?

Първата стъпка, която трябва да направите във Вашата
компания е да определите ясно какви са Вашите мисия, 
визия и ценности.

Тези три понятия са винаги обедни с едно предназначение: 
да Ви помогнат да достигнете целта си.

Важно е Вашата компания да е определиламисията, визията
и ценностите си в писмен и публиченформат, за да може
всички членове на компанията Ви да знаят без грешка:

- Кои са те самите

- Какви искат да станат в бъдеще

- Ценностите, на които разчитат, за да го постигнат



МИСИЯТАна Вашата компания е причината, поради която сте я създали.

● Защо сте създали Вашата компания?
● Каква е обосновката на компанията Ви?

Мисията е пътеката, която компанията Вище следва, за да превърне визията си в
реалност. Мисията Ви поставя в настоящето Ви, а визията - в бъдещето Ви.

Примери:

- ИКЕА: Да предложи голяма селекция от добре изработени, функциониращи
продукти за обзавеждането на дома на ценитолкова ниски, че повечето
хора дамогат да ги купят.

- Кока Кола: Да освежи света, да вдъхновимоментина оптимизъми
щастие, създавайки ценност чрез постигането на промяна.



ВИЗИЯТА е представата Ви за бъдещето, дългосрочният образ, който имате
за компанията Ви. С нея Вие описвате къде отивате.

● Какваще стане компанията Ви в бъдещето?
● Къде виждате Вашата компания след няколко години?

Визията трябва да е реалистична, но също амбициозна и мечтателна -
функцията ѝ е да насочва и да мотивира целия екип.

Примери: 

- ИКЕА: Да подобри всекидневнияживотнамного хора.

- Кока Кола: Трябва да достигнемаксимална устойчивост, качество и
растежв различни области: хора, партньори, планетата, печалба, 
продуктивност и напитки.



ЦЕННОСТИТЕ на една компания са съставени от изграждането на приоритети, 
принципи, лимити и етически и морални критерии, които диктуват
ежедневната работа. Те са набор от принципи, които регулират поведението
на компанията Ви и определяткакво сте готови да направите и какво не, за да
осъществите целите си.

Примери:

● ИКЕА: Смирение и воля, водещи чрез примери, дръзнещи да са различни, 
единност и ентусиазъм, съзнателност за цената, постоянножелание
за подновяване и приемане и придаване на отговорност.

● Кока Кола: Лидерство, сътрудничество, почтеност, отговорност, 
страст, разнообразие и качество.



5. Мотивация за развиване
на международен бизнес



Това е процесът, 
чрез който една

компания
изпълнява част от
дейностите си в
чужда държава.

Интернационализация на бизнеса

● Това е дълъг процес, който не е статичен.Не съдържа само една
стъпка в специфиченмомент, а се развива поетапно.

● Той има голямо влияние върху дейността на бизнес

организацията. Излазът навън има като последствие
множество промени в операциите, в структуратаи в начина на
управлението на бизнеса.

● Прилага развитието на задачи извън родната държава на

компанията. Интернационализацията означава преминаване
на граници и извършването на много различни дейности от

рода на закупуване на материали, инвестиране, сдобиване с
продукти от различни други пазари.



Фази на процеса на интернационализация

1. Случаен износ. Компанията изнася продукция
спорадично, защото е получила поръчки от чужбина, 
обикновено без да ги е търсила.Обикновено тя
използва местни посредници и няма контролнад
пазарното разнообразие в чуждия пазар.

2. Експерименталенизнос. Компаниите решават да
започнат процеса на интернационализация, търсещи
пазари без да зависят от случайни поръчки.
Компанията продава своите продукти или услуги на
вносители в чуждия пазар, към които искат да се
обърнат, но без да контролират последната цена на
продажбата.

Докато износът е съставен
от продаванетона

продукти или услуги извън
Вашата държава, било то

редовно или рядко, 
интернационализацията е
по-обширен, дългосрочен
процес, включващпряко
участие в други страни.



3. Редовен износ.Компаниите вече имат стабилна група клиенти и обикновено
работят с агенти в различни пазари. Освен това, те създават отдели за износ и
отварят офиси за връзка в чуждия пазар, контролирайкипазарните и ценови
променливи.

4. Установяванена продажбенифилиали. Компаниите затвърждават износен
пазар. Тази стъпка представлява голяма инвестиция в материалнитеи
човешките ресурси. Отгоре на всичко, компаниите възприемат рекламни
функции, развити преди това от трети лица.

5. Установяванена продуктовифилиали. Това е последната стъпка на
интернационализация, с други думи, началото на многонационалната
компания. Компаниите обикновено изпълняват тази стъпка, когато има
потенциаленпазар; тарифи или ограничения, които затрудняват изнасянето; 
когато местното правителство предлага стимули за инвестиране в страната; 
или когато има продуктивни ресурси в чуждата страна, които правят
инвестирането печелившо, например ниски трудови разходи.



Ползи от интернационализацията

Увеличение в оборотана компанията:Набелязвайкидруги пазари, 
портфолиотона клиентитеще се разрасне, спомагайки увеличениетона
продажбите.

Икономия от мащаба: След като има растеж при търсенето, продукцията също
ще се покачи, което означава намаление при цената за създаването на един
продукт.

Рискуване с разнообразие:Намалява зависимостта от вътрешнияпазар.

Нови бизнес възможности: Нуждите варират от държава на държава. 
Следователнонамаляващ продуктможе да задоволи нуждите на друг пазар и
да се фокусира върху нов етап на растеж.

Репутацияна марката: Интернационализациятаще даде на компанията по-
добър корпоративенобраз в света.



Рискове на интернационализацията

Сложен процес:Не е лесно да се направи скок навън. Затова е хубаво да се
разчита на професионалисти.

Липса на предишно знание: Преди да влезете в друга държава е нужно да
знаете няколко ключови елементи като начини на работа, процедурите и
таксите, които един бизнес трябва да поддържа.

Културните и езиковите различия трябва да се вземат под внимание.
Възможно е някои продукти, които са успели на един пазар, да не се справят
по същия начин другаде.

Разстоянията може да са проблем, когато дойде време за
разпространяването на продукт, като транспортът става по-скъп.



ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ



1. Определете дали следващите твърдения са верни или грешни:

__ Стратегическотомислене определя бъдещата перспективана компанията, 
докато поставя основата, върху коятоще се направят всички планиращирешения.

__ Когато правим бизнес план, е добре да направим резюмето в началото, тъй като
е първата част.

__ Меките умения са базирани на знание и професионален опит в специфични
функции на компанията.

__ Мисията на даден бизнес е дългосрочният образ, който имате за Вашата
компания.

__ Въпреки че може да са свързани, интернационализацията и износът са
различни начини на достигане до чужди пазари.



2. Попълнете изреченията:

a) _________ не е нещо теоретично, а се научава и заздравява с практика.

a) _________ позволява да се узнае жизнеспособността и способността за печалба
на един бизнес още преди започванетому.

a) Въпреки че лидерът все още има последната дума или решения, мнението на
всички от екипа се зачита при _________.

a) Първата стъпка, която да направите в компанията Ви, е да определите ясно
какви са Вашите______________________________.

a) В ___________ етап на интернационализация, компаниите вече имат стабилна
група клиенти.



ОПИСАНИЕ НА ИГРОВИЯ
СЦЕНАРИЙ





Външни източници

- https://www.kuhnel.es/blog/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-beneficios-para-la-

gestion-empresarial

- https://lamenteesmaravillosa.com/pensamiento-estrategico-caracteristicas-y-ejercicios-

para-fomentarlo/

- https://www.emprendepyme.net/plan-de-negocio

- https://www.crecenegocios.com/plan-de-negocios/#b

- https://fococonsultores.es/liderazgo-empresarial-guia-practica-para-desarrollar-las-

habilidades-directivas/

- https://anatrenza.com/mision-vision-y-valores-de-una-empresa-definicion-y-ejemplos/

- https://www.emprendepyme.net/que-es-la-internacionalizacion-de-las-empresas.html

- https://www.eaeprogramas.es/internacionalizacion/cinco-etapas-de-la-internacionalizacion
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