Здравейте! Аз съм
Томас! Нека
продължим с нашия
курс. Сега започваме
Шеста глава.

Добре дошли в Шеста глава!
БИЗНЕС УМЕНИЯ

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 игра ще бъдете вкарани в
ситуации от реалния живот, свързани с предприемачеството, и ще
придобиете множество умения, които ще Ви подготвят за успешно
пътешествие в интернационализацията.
wINGS е създаден от шест организации с експертиза в образованието и
предприемачеството. Повече информация за проекта wINGS ще откриете
на сайта https://wings.erasmus.site

За това ще говорим в
тази глава

Резултати
от
обучението

1. Какво са Бизнес уменията?
2. Добър бизнес лидер
3. Бизнес управление
4. Управленски умения в
бизнеса
5. Цели в бизнеса
6. Практически дейности
7. Игрови сценарий

Преследвани умения и компетенции
•
След тази глава
Вие ще можете да:

Разберете и разпознавате ключови бизнес умения и ноу-хау,
които са полезни в търговски и организационни условия

•

Разберете важността на най-съществените бизнес умения

•

Определите каква комбинация от умения е необходима на един
бизнес лидер

•

Узнаете значението на комбинацията от меки и твърди умения
за бизнес лидер

•

Изучите процеса в бизнес планирането

•

Разберете как да превърнете бизнес уменията в най-добрата
практика

1. Какво са Бизнес уменията?

Да си предприемач означава, че сам
сте си мениджър, но сте също
мениджър и на други. Уменията Ви
трябва да бъдат обширни, за да
бъдете успешни. Предприемачът
трябва да може да използва БИЗНЕС
УМЕНИЯ, за да управлява ефективно
хората, бюджета, операциите и в
някои случаи инвеститорите.

Какво са Бизнес уменията?
Бизнес уменията включват набор от
умения, опит, възможности и експертен
поглед, които колективно създавате, и
на които разчитате във Вашия бизнес.
Като споделен ресурс, знанието оформя
и влияе на всички дейности във и около
Вашия бизнес.

Бизнес умения означават...
✓

Да видите голямата картина на
организацията и поведението на
потребителите.

✓

Да сте запознати с нуждите на
другите и наличните ресурси за
задоволяването им.

✓

Да притежавате комбинация от меки
и твърди умения.

Бизнес уменията са предимно
поведенчески.

Видове Бизнес умения
● Мълчаливи умения - лично ноу-хау, вкоренено в опит

●

●

или практика (например естетически усет или
интуиция).
Изрични умения - артикулирани знания, записани в
документи, бележки, бази данни и др. Изричното
знание е лесно за съхранение, разпространение и
комуникация.
Вградени умения - разбиране на заключени в
процеси, продукти, правила или организационна
култура (например неформални процедури, кодекси
на поведение, организационна етика).

Един успешен
предприемач
трябва да
притежава
следните умения:

Каква е разликата?

В бизнеса е от

Твърди умения
Меки умения
решаващо значение и
• преподаваеми способности комбинацията от меки
• субективни умения,
умения и твърди
които са много поили умения, които са лесни
умения.
трудни за количествено
за количествено определяне
определяне
• включват квалификация
• включват умения като
или магистри в определени
общуване, решаване на
области като сметки,
проблеми, критично
финанси, икономика,
мислене
статистика
Балансът между тях е ключът към успеха.

Топ 10 бизнес умения
Списъкът на прогнозираните топ 10 умения
показва значително движение. Докато
уменията като сложно решаване на
проблеми остават в първите три, няколко
умения в топ 10 ще изчезнат. Организациите
ще изискват широка база от твърди и меки
умения, за да останат пъргави и
конкурентни.

1. Общуване
2. Критично мислене
3. Решаване на проблеми
4. Проактивност
5. Съвместна дейност
6. Отговорност
7. Фокус
8. Ориентация
9. Амбиция
10. Бизнес ноу-хау

2. Добър бизнес лидер

Инициатива

Оптимизъм /
Реализъм

Самоувереност

Упоритост /
Издръжливост

Поема на
рискове

Гъвкавост /
Фокус върху
клиентите

Креативност

Добрите лидери имат много
лични качества. Какви умения са
ви необходими за успех в света
на бизнеса? Ето някои от тях:

Проактивност

Контрол

Качества на
добрия
бизнес лидер

Самомотивация

Креативност
✓
✓

измисляне и разработване на нови идеи
или нови методи за правене на неща
забелязване на недостатъци в
съществуващия продукт и произвеждат
по-нови по-ефективни
прототипи/модели
Добра практика
Джеймс Дайсън е създал подобрена
версия на традиционната сушилня за
ръце, бързата хигиенична сушилня за
ръце Dyson Airblade, която изсушава
ръцете ви за 10 секунди и е 4 пъти поенергоефективна от традиционните
сушилни за ръце

Поемане на рискове
✓ да не се страхува от финансови
загуби или вреди на
репутацията
✓ да няма страх от провал

Добра практика
Ирландският дракон Гавин Дъфи пое
риск на 18-годишна възраст и той
създаде местна радиостанция, в която
работят 20 души. През 1989 г. той
отново пое риск и създаде първата в
страната лицензирана провинциална
местна радиостанция LMFM.

✓

✓

Инициатива

Контрол

поемане на инициатива и вземане на
бързи и ясни решения
способността бързо да се обобщи
проблем (аналитични правомощия)
и да се вземе успешно решение за
постигане на най-доброто решение

✓ желание да бъде собствен шеф и
да бъде самостоятелен
✓ необходимостта да контролира
всички ситуации и да не обича да
работи за други хора
Добра практика
От млада възраст ирландският дракон Боби Кер
получи бизнес грешката и желанието да бъде
свой собствен шеф, докато помага на баща си да
управлява 4-звездния хотел Newpark в Килкени.
През 1999 г. Боби създава кафенета PERK в
Дъблин, преди да продаде марката на Insomnia.

Оптимизъм/Реализъм
✓
✓

вяра, че работата/начинанието
ще има успех
избора на реалистични цели и
никога да не се опитва да
постигне невъзможното, за да
може плановете да са винаги
постижими

Проактивност
✓

да бъде активен и готов да
инициира действия, преди
или без да чака другите

Добра практика
Анита Родик беше инициативна,
тъй като показа етично
лидерство и стремеж, като
създаде фирмата си Body Shop
като козметична фирма, която
избра да не тества продуктите си
върху животни.

Упоритост/Издръжливост
✓

да бъде упорит и да не се
отказва лесно

Добра практика
Кейлеб Бредам фалира 3 пъти,
преди Pepsi Co. да стане успешна,
ярко илюстрирайки
постоянството на най-големите
предприемачи.

✓

Самоувереност
да има пълна вяра в своите идеи и
уверено да ги превърне в реалност

Добра практика
Чарлз О'Нийл има самочувствието да
създаде спортно облекло на O'Neills в
Дъблин през 1918 г. Те започват да
правят футбол и слиотари, но уверено
се разширяват в дрехите на GAA през
1955 година.

Самомотивация
✓
✓

self-starter със силен вътрешен стремеж за постигане на успех
да не бъде мързелив - отношение „стани и тръгни“

Добра практика
Ричард Брансън, предприемачът зад Virgin Group, през цялата си кариера
проявява най-високи нива на мотивация, тъй като се самореализира и
премества енергично своята империя в нови начинания, като транспорт,
електроника, развлечения и хранителен сектор в стремежа си да осигури
своята фирма става водещ световен играч.

Гъвкавост/Фокус върху клиентите
✓ способността да адаптира своя бизнес модел, за да отговаря на
променящите се нужди на клиентите
Добра практика
Стив Джобс, чиято страст към съвършенство, свиреп стремеж и гъвкавост му
позволиха да направи революция в шест индустрии, персонални компютри,
анимационни филми, музика, телефони, компютърни таблети и дигитално
публикуване, като винаги се фокусира върху настоящите и бъдещите нужди на
потребителите.

3. Бизнес управление

Ефективно бизнес планиране
Дългосрочната цел. Какво наистина има значение за Вас? Каква е целта на Вашия
бизнес? Когато Вашият бизнес реагира на променящите се обстоятелства, как ще
продължите да следите?
Целите. Какво бихте искали да постигнете през следващите 12 месеца, 24 месеца и 36
месеца? Защо избрахте тези цели сега? Има ли възможност, която искате да
използвате и защо смятате, че тя съществува? Какво правят другите на Вашия пазар?
Стратегията. Как можете да се възползвате максимално от възможностите, които сте
идентифицирали? Кои са основните рискове и как можете да ги контролирате? Какви
предположения сте направили и какво би помогнало да знаете?
Тактики. Как ще приложите стратегията си в действие? Кой ще направи какво и кога?
Финансов преглед. Можете ли да си позволите плановете си? Кои тактики вероятно
ще бъдат най-рентабилните?

Защо имате нужда от бизнес план
✓
✓
✓
✓

✓ Ще Ви трябва бизнес план, ако искате да
Изяснете Вашата бизнес идея
осигурите инвестиция или заем от банка.
Открийте потенциални проблеми
✓ Той може също да помогне да убедите
Поставете си Вашата цел
клиентите, доставчиците и
Измервайте напредъка си
потенциалните служители да Ви
подкрепят
Добра практика
Чарлз О'Нийл има самочувствието
да създаде спортно облекло на
O'Neills в Дъблин през 1918 г. Те
започват да правят футбол и
слиотари, но уверено се
разширяват в дрехите на GAA през
1955 година.

Бизнес план - как да го напишете
Създаването на Вашия бизнес план е повече от това да сведете идеите си на хартия,
за да ги видят потенциалните финансиращи.
Това е проучвателен процес, при който можете да оцените Вашите възможности, да
тествате предположенията за Вашата идея и дори да откриете нови възможности.
Това може дори да ви накара да убиете аспекти на Вашия бизнес, преди да
инвестирате твърде много време или пари в тях.
Шаблонът е чудесен - вероятно не правите нищо, което не сте правили преди, така че
той е с доказана структура за Вашия план. Почти всичко по него може да бъде
персонализирано.
Линкове към източниците
•
•
•
•
•

https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-candownload-free.html
https://www.inc.com/larry-kim/cash-strapped-about-to-collapse-4-tips.html
https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/toolsresources/business-tools/business-plans
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/

Има три различни области, присъщи на всеки бизнес:
маркетинг, финанси и операции.

Управление на
маркетинга

Управление на
операциите

Управление на
финансите

Управление на маркетинга
Маркетинговият мениджмънт е важна част от бизнес дисциплината, която е
фокусирана върху практическото приложение на маркетинговите техники
и управлението на маркетинговите ресурси и дейности на фирмата.
Дисциплината на маркетинговия мениджмънт често се припокрива със
свързаната дисциплина на стратегическото планиране.

Стратегическото планиране включва
всички дейности, които водят до
разработване на ясна организационна
мисия, организационни цели и
подходящи стратегии за постигане на
целта за цялата организация

Маркетингът е организационна функция
и набор от процеси за създаване,
комуникация и предоставяне на стойност
на клиентите и за управление на
взаимоотношенията с клиентите по
начини, които са от полза за
организацията и нейните заинтересовани
страни.

Като бизнес лидер е нужно да знаете...
Жизнен цикъл на продукта - етапи от живота на продукта на пазара.
•

Продуктите имат ограничен
живот и по този начин всеки
продукт има жизнен цикъл.

•

Продажбите на продукти
преминават през различни етапи,
всеки от които поставя различни
предизвикателства, възможности
и проблеми пред продавача.

•

Продуктите изискват различни
стратегии за маркетинг,
финансиране, производство,
покупка и човешки ресурси във
всеки етап от жизнения цикъл.

Като бизнес лидер е нужно да знаете...
Жизнен цикъл на продукта - етапи от живота на продукта на пазара.
Етап

Характеристики

Въведение

Период на бавен растеж на продажбите с въвеждането на
продукта на пазара. Печалбите не съществуват на този етап
поради големите разходи, направени с въвеждането на продукта.

Развитие

Период на бързо приемане на пазара и значително подобрение
на печалбата.

Узряване

Период на забавяне на растежа на продажбите, защото
продуктът е постигнал приемане на повечето потенциални
купувачи. Печалбите се стабилизират или намаляват поради
увеличените маркетингови разходи за защита на позицията на
продукта.

Спад

Периодът, в който продажбите показват спад надолу, а
печалбата ерозира.

Като бизнес лидер е нужно да знаете...
Маркетинговият микс - е набор от маркетингови инструменти, които фирмата
използва за преследване на маркетинговите си цели на целевия пазар. Без
него предприятията не биха имали основа, която да ръководи стратегията или
изпълнението на ново предлагане на пазара. Маркетинговият микс е наистина
основата на всеки бизнес план.

4 P‘s
Продукт
Цена
Място
Реклама

4 C’s
Нужди на консуматорите
Разход
Удобство
Комуникация

Когато съставяте маркетингова програма за вашия
бизнес, концентрирайте се върху основите, четирите
ключови компонента на всеки маркетингов план:
Продукти и услуги, Реклама, Дистрибуция и Цени.

Управление на операциите
Управлението на операциите е областта, свързана с
ефективността и ефикасността на операцията в подкрепа и
развитие на стратегическите цели на фирмата. Тя включва
отговорността за гарантиране на ефективността на бизнес
операциите.
Какво включва управлението на операциите?
Планиране, организиране и надзор в контекста на производство
или предоставяне на услуги.

Петте основни вида
решения във всяко от тях
се отнасят до:

1. Процесите, чрез които се
произвеждат стоки и
услуги
2. Качеството на стоките
или услугите
3. Броят на стоките или
услугите (капацитетът
на операциите)
4. Запасите от материали
(инвентар), необходими
за производство на стоки
или услуги
5. Управлението на
човешките ресурси

Управление на финансите
Ключови концепции:
➢

подсигурявайки се, че предприятието винаги
разполага с необходимите ресурси, за да изпълни
финансовите си задължения навреме

➢

прогнозиране на приходите, разходите и
получената нетна печалба на компанията

➢

осигуряване на точна финансова отчетност

➢

определяне на най-добрата форма на капитал за
начинанието - дълг, собствен капитал или
комбинация - колко се изисква и кога е
необходимо

Финансовото управление в бизнеса
означава планиране и насочване на
използването на финансовите ресурси на
компанията - парите, които тя генерира
чрез своите операции и капитала, получен
от инвеститори или заемодатели.

Управление на финансите за успех в бизнеса
1.

Бизнес планиране

2.

Финансиране на бизнеса

3.

Финансов контрол

4.

Подобряване на бизнеса

Независимо дали започвате ново начинание, разглеждате
нови
възможности
за
съществуващ
бизнес
или
актуализирате стратегията си, планирането е от съществено
значение.
Вашият бизнес план Ви дава ясна индикация за
финансирането на бизнес нуждите. Освен че идентифицират
първоначалните си изисквания, прогнозите очакват напред,
като определят какво допълнително финансиране може да се
наложи в бъдеще.
Добрият финансов контрол предлага много повече от
проследяване на покупките и продажбите. Целта трябва да
бъде да видите как правилните възможности могат да
подобрят Вашия бизнес.
След като започнете да внедрявате подобрения на
процесите във финансовата функция, бързо ще видите
положителните ефекти, които могат да окажат влияние
върху целия Ви бизнес.

4. Управленски умения в
бизнеса

Примери за Управленски умения:
Планиране
✓

Поставяне на цели и държавна мисия

✓

Разглеждане на алтернативите

✓

Определяне на необходимите
ресурси

✓

Създаване на стратегии за постигане

Организиране
✓ Изготвяне и задаване на задачи

✓ Създаване на организационна структура
✓ Координиране на работните дейности
✓ Задаване на политики и процедури

на цели

Ръководене
✓

Мотивиране на служителите, за да
постигат целите си

✓

Общуване със служители

✓

Разрешаване на конфликти

✓

Управление на промяната

Контролиране
✓ Измерване на ефективността
✓ Сравняване на производителността със
стандартите
✓ Предприемане на необходимите действия за
подобряване на производителността

Най-важните управленски умения в бизнеса:
Вземане на решение:
Успешните предприемачи имат способността да мислят бързо и да вземат
мъдри решения за предварително определен набор от цели. Добрите решения
трябва да се основават на дадени факти и информация и да водят към
предварително определени цели.
Обмислено вземане на решения...
да се научим да
анализираме подробно
проблема

формулиране на
няколко варианта или
курсове на действие,
налични за решаване
на проблема

оценка на избраните опции
плюсове и минуси и
изберете най-добрия
вариант/начин на действие
за решаване на проблема

Стив
Джобс
взе
обмисленото
решение да използва процесори на
Intel, за да подобри ефективността на
своите продукти на Apple.

оценете найефективния метод за
справяне с
проблемите

Това ще гарантира
ефективността на
решението в полза на
фирмата, така че се
постигат цели.

Добър стил за вземане на
решения
1. Постепенен - Той/тя ще чака колкото е
възможно по-дълго, докато събира факти
и информация преди да се вземе решение.
2. Интуитивен - Решения, основани на
добро чувство. Предприемачът използва
комбинация от забавени и интуитивни
стилове, за да направи добро решение.

Слаби стилове за вземане на
решения
1. Импулсивен - Той/тя взима
решения необмислено, без да
анализира всички факти.

2. Зависим - Той/тя никога не може да
вземе решение и чака другите да
вземат решението вместо тях.

Джеймс Дайсън показа бизнес умения, когато взе решение да напусне семейния си бизнес и да създаде Dyson
Appliances. Той взе ефективно решение да създаде фирмата си като частно дружество с ограничена
отговорност, за да намали рисковете, пред които е изправен.
Той взе решение да има нов дизайн в своите модели и да използва ярки цветове, за да разграничи
прахосмукачката си от конкуренцията и да увеличи тяхната видимост в магазина на търговеца на дребно.

Работа в мрежа
Успешните предприемачи имат отлични междуличностни умения и имат чудесна
способност да се свързват с други хора (добри мотиватори).
- Да изграждат контакти или рамка за подкрепа на влиятелни хора (местна общност,
правителство, доставчици, адвокати, счетоводители, клиенти), така че да помогнат
на бизнеса, да събере ценна информация и да придобие клиенти.
- Да слушат хората на пазара и от тази обратна връзка да правят промени в своите
продукти.

Иновативни умения
Успешните предприемачи са естествено изобретателни. Техните иновации им
позволяват първи да забележат нови възможности на пазара и да спечелят
конкурентно предимство пред своите съперници, тъй като бързо пускат марката си
на пазара първо.

Отличен автор на планове:
Планирането включва стратегическо мислене и поставяне на цели чрез
внимателно увеличаване на всички налични ресурси. Добрият
предприемач развива и следва старателно стъпките в плановете, за да
реализира целите си. Добрият предприемач знае, че планирането е
ефективно умение само в комбинация с действия.

Умения за хората:
Това е много важно умение, необходимо за успех във всеки вид бизнес.
Уменията на хората се отнасят до ефективна и ефикасна комуникация и
установяване на добри отношения с хората, работещи във и извън вашия
бизнес. При ежедневните бизнес транзакции трябва да се занимавате с
хора. Добре развитото междуличностно умение може да направи огромна
разлика между успеха и неуспеха на бизнеса.

5. Цели в бизнеса

Ориентация към печалба
Печалбите са целта на всеки бизнес и е изключително важно да имате добра стратегия за
ценообразуване, за да проучите целите си за ценообразуване, за да развиете ясна
представа за това, което искате да постигнете със стратегията си. Следователно, основният
аспект в бизнеса е да бъдете надарени с бизнес умения, които Ви помагат да видите найдобрия вариант за генериране на доход.
Компетентност за ориентация на печалба:
➢

да зададете цени въз основа на това колко печалба трябва да направите

➢

да следите цените на конкурентите

➢

да следи нуждите на пазара

➢

да се вземат предвид всички разходи за компанията (разходи за реклама,
комисионни за продажби, доставка)
Знаете ли, че клиентите определят дали дадена цена е
привлекателна въз основа на:
- кръгли фигури (20 евро, 50 евро и 100 евро)
- увеличение на цените за екстри и луксове
- цени, които изглеждат по-ниски (19,99 евро или 49,99 евро)

Видове ориентации на компаниите
Производствена

Бизнес
лидерите се
сблъскват
с
множество решения всеки ден. Има
четири типа фирмена ориентация и
стратегическо планиране, които помагат
да се дефинира един бизнес.

Стратегията гледа да спести пари в производството и себестойността на продадените
стоки. Ако една компания може да намали разходите за продажба на произведен
продукт с най-ниска цена на пазара, тя може да спечели срещу конкуренти, продаващи
същите или подобни продукти.
Стратегия:
➢
да получавате по-евтини суровини чрез закупуване на по-големи количества или
намиране на различни доставчици
➢
за иновации, за да се използват по-евтини материали, които осигуряват същото
качество
➢
автоматизацията в производството може да намали разходите за заплати

Видове ориентации на компаниите
Продуктова

Бизнес лидерите се сблъскват с множество
решения всеки ден. Има четири типа
фирмена ориентация и стратегическо
планиране, които помагат да се дефинира
един бизнес.

Тази стратегия се стреми да вземе съществуващите продукти и да ги подобри или да
измисли нови продукти за решаване на съществуващите проблеми. Когато бизнес
лидерите са в режим на продуктова ориентация, те се фокусират силно върху
характеристиките и предимствата на продуктите. Подобряването на продукта позволява
на компанията да остане пред конкуренцията и да остане актуална.
Стратегия:
➢
съсредоточаване върху удовлетвореността на клиентите, обратна връзка и
новооткритите нужди
➢
проучване на съществуващите клиенти и търсене на групи за идентифициране на
това, което прави клиентите щастливи
➢
Развиване на силни връзки и лоялност на клиентите чрез решаване на конкретни
потребности на потребителите

Видове ориентации на компаниите
Маркетингова

Бизнес лидерите се
сблъскват
с
множество решения всеки ден. Има
четири типа фирмена ориентация и
стратегическо планиране, които помагат
да се дефинира един бизнес.

Стратегията се фокусира върху запазването на марката „най-напред“, така че когато
клиентите се замислят да закупят този тип продукти или услуги, продуктът на
компанията е първият, който им хрумва.
Стратегия:
➢
стремеж да се помогне на клиентите да асоциират продуктите на компанията с
конкретни чувства и положителни решения

Видове ориентации на компаниите
Продажбена

Бизнес лидерите се сблъскват с множество
решения всеки ден. Има четири типа
фирмена ориентация и стратегическо
планиране, които помагат да се дефинира
един бизнес.

Целта е да се изгради пазарен дял, дори ако има жертва в дългосрочна лоялност и
рентабилност на клиентите. Търговската ориентация е ефективна за създаване на
осведоменост и отнемане на потребителите от конкурентите, но компанията трябва да
намери начин да ги задържи.
Стратегия:
➢
преход към програми за лоялност с вече зает пазарен дял

Четирите типа бизнес цели:
1. Ценообразуване, основано на печалбата
Ценообразуването, ориентирано към печалба, прави печалбата основен приоритет,
когато се мисли идеалната цена, която да определите. Този тип ценови цели могат
или да целят да увеличат печалбата на единица спрямо разходите за продадени
стоки и други оперативни разходи, или могат да целят да увеличат общата печалба,
като определят цена, която е достатъчно конкурентна, за да увеличи общия брой на
продадените единици.

2. Ценообразуване, основано на конкурентите
Ценообразуването, основано на конкурентите, използва цената, която определяте,
за да се харесате на клиентите и дефинира Вашата ниша спрямо конкурентите Ви.

Като успешен
предприемач трябва да
имате ясни бизнес
цели. Върху какви
стратегии се фокусират
бизнес лидерите?

Четирите типа бизнес цели:
3. Пазарно ценообразуване
Пазарната ценова стратегия предлага ниска първоначална цена. Стратегията
може да бъде рискована, тъй като клиентите не обичат да свикват с ниска цена
и след това да бъдат помолени да плащат повече. Този подход може да бъде
успешен, ако продуктите наистина имат качества, различни от цените, като
уникални характеристики или необичайно високо качество.

4. Skimming ценообразуване
Skimming ценовата стратегия използва обратната логика на тази, базирана на
пазара. Ако клиентите са отвеяни от продуктите и са готови да платят
допълнително, може да се начислят първоначално високи цени, когато първо
въведете някаква иновация или нова линия и след това намалите цените, след
като вече сте привлекли хората, които са готови да плащат повече.

Върху какви стратегии
се фокусират бизнес
лидерите?

ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ

1.

Определете дали следните твърдения са верни или неверни:

a) В бизнеса твърдите умения са предпочитани пред меките умения.

b) Доброто бизнес планиране означава да се поставят цели и задачи, както
и да се създадат стратегия и тактики за постигане на цели едновременно.
c) Един добър бизнес лидер трябва да притежава комбинация от
мълчаливи, явни и вградени умения.
d) Управлението на операциите е свързано с планирането, организирането
и работата в мрежа.
e) Пазарът е само физическо място, където се извършва покупка и
продажба на продукти или услуги.

2.

Попълнете следните изречения:

a)

Добрият стил за взимане на решения изисква предприемачът да е ...................
и интуитивен.

b)

С добра стратегия за ценообразуване ще сте способни да постигнете ......................

c)

За да се изготви страхотен план, предприемачът трябва да има ................
мислене.

d)

Управлението на операциите е област, фокусирана върху ................ процеса на
производство.

e)

Общо взето, стратегията на skimming ценообразуването обяснява, че

първоначално се поставят ............................... цени и след това ......................... цени.

Външни източници
https://www.smallbusiness.wa.gov.au/business-advice/starting-your-business/business-skills
https://www.business.com/articles/12-business-skills-you-need-to-master/
https://www.unprme.org/resource-docs/wecnetimpactreport2011.pdf
https://www.workinculture.ca/workinculture/storage/medialibrary/Resources/Our%20Publicatio
ns/Skills-for-Success-Final-Report.pdf
https://www.ippr.org/files/publications/pdf/business-skills_ Nov2016.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/99165/avcd_ cip_ manual.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/vwapj/mngtsklls_ e.pdf/$FILE/mngtsklls_ e.pdf
http://www.liraz.com/leadership-and-management-skills.pdf
https://articles.bplans.com/how-to-write-a-business-plan/
https://www.referenceforbusiness.com/management/Ob-Or/OperationsManagement.html#:~:targetText=One%20may%20generally%20consider%20that,or%20more%20of
%20these%20areas.

