Ahoj! Já jsem Thomas!
Pojďme pokročit v našem
kurzu. Nyní jsme u
kapitoly č.6.

Vítejte v kapitole 6!
PODNIKATELSKÉ
DOVEDNOSTI

wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", je
školení v celé EU o základních aspektech procesu internacionalizace.
wINGS kurz se skládá ze 6ti kapitol: Podnikatelské myšlení, Základní
podnikatelské kompetence, Management nejistoty, Mezikulturní komunikace,
Marketingové a podnikatelské dovednosti.
V průběhu naší virtuální hry se zapojíte do situací vycházejících z reálného
podnikatelského života a získáte kompetence, které vás připraví na mezinárodní
dobrodružství.
wINGS byl vytvořen spoluprací 6ti organizací specializovaných na vzdělávání v
oblasti podnikání. Pokud chcete o projektu wINGS zjistit více informací, neváhejte
nás kontaktovat na webových stránkách https://wings.erasmus.site

V této kapitole se budeme
věnovat těmto tématům:

UČEBNÍ
VÝSTUPY

1. Co jsou to podnikatelské
dovednosti?
2. Dobrý podnikatelský leader
3. Management podnikání
4. Dovednosti řízení v podnikání
5. Podnikatelské cíle
6. Praktické aktivity
7. Herní scénář

Získané dovednosti a kompetence
Po absolvování této
kapitoly budete
schopen/a:

•

Rozpoznat a porozumět klíčovým podnikatelským dovednostem a
klíčové know-how, jak moc jsou užitečné v komerčním a organizačním
nastavení

•

Zjistíte důležitost těch nejzákladnějších podnikatelských dovedností

•

Určit, jaké dovednosti jsou nezbytné pro business leadera

•

Znát důležitost měkkých a tvrdých dovedností pro business leadera

•

Znát proces podnikatelského plánování

•

Vědět, jak co nejlépe uvést podnikatelské dovednosti do praxe

1. Co jsou podnikatelské
dovednosti?

Být podnikatelem znamená, že jste
svým vlastním manažerem, stejně
tak, jako ostatních. Vaše dovednosti
musí být rozsáhlé, pokud chcete být
úspěšný/á. Podnikatel musí být
schopný/á použít
PODNIKATELSKÉ DOVEDNOSTI
k efektivnímu řízení lidí, budgetu,
operací a v některých případech i
investorů.

Co jsou podnikatelské dovednosti?
Podnikatelské dovednosti
zahrnují zkušenosti,
schopnosti a odborné znalosti,
které společně vytváříte a na
které se ve svém podnikání
spoléháte. Jako sdílený zdroj
znalosti vytvářejí a ovlivňují
všechny aktivity ve vašem
podnikání a v jeho okolí.

Mít podnikatelské dovednosti znamená…
✓
✓

✓

sledovat organizaci a
zákaznické chování
vnímat potřeby ostatních a
za pomoci dostupných
zdrojů se snažit tyto potřeby
naplňovat
využívat kombinaci
měkkých a tvrdých
dovedností

Business skills are primarily
behavioral.

Typy podnikatelských dovedností
● Taktické dovednosti- osobní know-how pocházející ze
●

●

zkušeností či praxe (např.: estetické cítění a intuice).
Explicitní dovednosti- vzdělání získané z dokumentů,
poznámek, databází, atd. Explicitní dovednosti je
snadné používat a předávat dalším.
Ukotvené dovednosti- porozumění procesům,
produktům, pravidlům a organizační kultuře (např.:
neformální rutina, pravidla dobré praxe, organizační
etika).

Úspěšný
podnikatel by měl
mít všechny tyto
typy dovedností:

Jaký je rozdíl?
Měkké dovednosti
• Subjektivní dovednosti,
které je těžké vyčíslit,
zahrnující komunikaci,
řešení problémů, kritické
myšlení

Tvrdé dovednosti
• Naučitelné schopnosti či
dovednosti., které je snadné
vyčíslit, zahrnující kvalifikaci
či znalost určitých oblastí,
jako účty, finance,
ekonomika, statistika

Rovnováha mezi těmito dovednostmi je klíčem k
úspěchu.

V podnikání je také
zásadní kombinace
jemných a hrubých
dovedností

10 nejlepších podnikatelských dovedností:
Seznam předpokládaných 10 nejlepších
dovedností vykazuje významný pohyb.
Zatímco dovednosti, jako je třeba
komplexní řešení problémů, zůstávají na
prvních
příčkách,
několik
dalších
dovedností z top 10 zmizí. Organizace
budou vyžadovat širokou základnu
tvrdých i měkkých dovedností, aby zůstaly
agilní a konkurenceschopné

1. Communication
2. Critical thinking
3. Problem-solving
4. Proactive
5. Teamwork
6. Responsible
7. Focused
8. Detail-oriented
9. Ambitious
10. Business Know-how

2. Dobrý podnikatelský leader

Iniciativa

Proaktivnost

Důvěra/Víra v
sebe sama

Optimista/
Realista

Vytrvalost
/Pružnost

Odvaha
riskovat

Flexibilita/
Zaměření
na
zákazníka

Kreativita

Dobří leadři mají mnoho
osobnostních kvalit. Jaké
dovednosti potřebujete pro úspěch
ve světě podnikání? Zde jsou
některé z nich:

Kontrola

Kvality
dobrého
podnikatelského leadera

Osobní
motivace(získaná)

Kreativita
✓
✓

rozvíjení nových nápadů nebo
nových metod práce
odhalování nedostatků ve
stávajícím produktu a vymýšlení
novějších účinnější
prototypů/modelů
Příklad
James Dyson vynalezl vylepšenou
verzi tradičního sušiče rukou, Dyson
Airblade Fast Hygienic hand dryer,
který vysuší ruce za 10 sekund a je 4x
efektivnější, než tradiční sušiče rukou.

Schopnost riskovat
✓ Nebát se finančních ztrát či
poškození reputace
✓ Nemít strach z neúspěchu

Příklad
Ir Dragon Gavin Duffy ve svých 18
letech riskoval a založil místní rádiovou
stanici s 20 zaměstnanci. V roce 1989
znovu zariskoval a založil první
licencované státní rádiovou stanici,
LMFM.

Iniciativa
✓

✓

Převzetí iniciativy a dělání
rychlých rozhodnutí
Schopnost rychle sumarizovat
problém (analytické myšlení) a
rozhodnout se s následným co
nejlepším výsledkem

Kontrola
✓ Schopnost být svým vlastním
pánem a být soběstačný
✓ Potřeba mít kontrolu ve všech
situacích a nepracovat pro ostatní

Dobrý příklad
Od útlého věku měl Ir, Dragon Bobby Kerr,
podnikatelské choutky a vidinu být svým
vlastním šéfem, během pomáhaní svému otci
s chodem 4-hvězdičkového Newpark Hotelu v
Kilkenny. V roce 1999, Bobby založil síť
kaváren PERK v Dublinu, tuto značku po
čase prodal společnosti Insomnia.

Optimismus/Realismus Proaktivita
✓
✓

Víra v to, že práce/podnik
bude úspěšný
Volba reálných cílů. Nikdy
nezkoušejte získat nemožné.
Vaše plány musí být vždy
dosažitelné a reálné

✓

Být proaktivní a být připraven/a
iniciovat akce, před nebo bez
nutnosti čekání na ostatní

Příklad
Anita Roddick byla proaktivní, což
dokázala založením a úspěšným
etickým vedením své firmy The
Body Shop, jakožto kosmetické
firmy, která netestuje své produkty
na zvířatech

Vytrvalost/Pružnost

Důvěra/Víra v sebe sama

✓

✓

Buďte vytrvalý/á a nevzdávejte
to!

Příklad
Caleb Bradham 3x vyhlásil bankrot
než jeho se společnost before Pepsi
Co. stala úspěšnou. Je živým
důkazem toho, že vytrvalost je pro
nejúspěšnější podnikatele důležitá.

Věřte svým nápadům a proměňte je v
realitu
Příklad
Charles O’Neill si věřil při zakládání
sportovní značky O’Neills v Dublinu v
roce 1918. Začínali s výrobou
fotbalového a sliotarového oblečení,
poté v roce 1955 odvážně
expandovali a začali vyrábět sportovní
oblečení.

Osobní motivace (získaná)
✓
✓

Začátečníci se silným vnitřním hnacím motorem, který je vede k úspěšnému
dosažení vytyčeného cíle
Nebýt líný/á - “vstát a jít”

Příklad
Richard Branson, podnikatel stojící za Virgin Group, chtěl, aby se jeho firma stala
předním světovým hráčem na trhu v mnoha oblastech, proto se aktivně podílel na
posunutí svého impéria do nových odvětví, jako je doprava, elektronika, zábava a
potravinářství.

Flexibilita/Zaměření na zákazníka
✓ Schopnost adaptovat svůj podnikatelský model tak, aby vyhovoval měnícím se
potřebám zákazníka
Příklad
Steve Jobs byl perfekcionista, bouřlivost a flexibilita mu umožnily expandovat v mnoha
oblastech průmyslů, počítačů, animovaných filmů, hudby, telefonů, tabletů, a v oblasti
digitálního publikování, a to všechno s neustálým zaměřením na současné a budoucí
potřeby zákazníka.

3. Podnikatelské řízení

Efektivní podnikatelské plánování
●

Dlouhodobý cíl. Na čem vám opravdu záleží? Co je cílem vašeho podnikání? Stejně jako vaše
podnikání reaguje na měnící se okolnosti, jak budete vy držet krok?

●

Dílčí cíle. Čeho by jste chtěl/a dosáhnout v následujících 12, 24 a 36 měsících? Proč jste si právě
teď zvolil/a tyto cíle? Je zde nějaká příležitost, kterou chcete využít, a proč si myslíte že existuje a je
pro vás tou pravou? Co dělají ostatní konkurenti na trhu?

●

Strategie. Jak můžete co nejlépe využít zvolené příležitosti? Jaká jsou hlavní rizika a jak je můžete
případně ovládat? Jaké předpoklady jste učinil/a a k čemu vám to pomohlo?

●

Taktika. Jak hodláte uplatnit svou strategii? Kdo to udělá a kdy?

●

Finance. Můžete si finančně dovolit své plány? Které taktiky zvolíte k efektivní kontrole svých
výdajů?

K čemu potřebujete podnikatelský plán?
✓
✓
✓
✓

Promyslíte podnikatelský záměr
Identifikujete možné problémy
Nastavíte si cíle
Budete sledovat svůj progres

✓
✓

Podnikatelský plán je nutný i v případě,
že chcete získat bankovní půjčku nebo
zajistit investory.
Plán může být užitečný i k přesvědčení
zákazníků, dodavatelů a potenciálních
zaměstnanců o kvalitách vašeho
podnikání

Podnikatelský plán – jak ho napsat
●

●
●

Vytvoření vlastního podnikatelského plánu je víc než jen zapsání vašich nápadů na
papír.
Je to proces, ve kterém můžete vyhodnotit své možnosti, otestovat předpoklady
podnikatelského záměru, a dokonce objevit nové možnosti a příležitosti.
Plán může vést k tomu, že přehodnotíte aspekty svého podnikání předtím, než do
nich investujete příliš mnoho času a peněz.
Skvělé je použít šablonu- podnikatelský plán už s největší pravděpodobností tvořil
někdo před vámi, takže můžete čerpat z jeho struktury, případně použít dostupnou
šablonu.
Odkazy na šablony
•
•
•
•

https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-candownload-free.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/

V každém podnikání jsou tři základní oblasti: marketing,
finance a operace.

Řízení marketingu

Operační management

Finanční řízení

Marketingový management
Řízení marketingu je důležitou součástí podnikání. Zaměřuje se na praktické využití
marketingových technik a řízení zdrojů a aktivit firemního marketingu. Řízení
marketingu často přesahuje do strategického plánování, tyto dvě disciplíny si
nepleťme.

Strategické plánování zahrnuje všechny
aktivity vedoucí k vývoji a organizaci
organizačních předmětů a patřičných
strategií k získání cíle pro celou firmu.

Marketing je organizační funkce a soubor
procesů pro tvorbu, komunikaci, dodávání
obsahu zákazníkům a řízení vztahu se
zákazníky ku prospěchu dané společnosti
a partnerů.

Jakožto podnikatelský leader byste měl/a vědět...
Životní cyklus produktu – fáze „života“ produktu na trhu.
•

Každý produkt má určitou životnost
a životní cyklus.

•

Prodeje produktů prochází různými
fázemi, každá z nich pro prodejce
představuje různé výzvy, příležitosti
a potenciální problémy.

•

Produkty vyžadují různé
marketingové, finanční, výrobní,
nákupní a personální strategie v
dané části životního cyklu.

Jakožto business leader byste měl/a vědět...
Životní cyklus produktu – fáze produktu na trhu.
Fáze

Charakteristika

Úvod

Období pomalého růstu tržeb při uvádění produktu na trh. V této
fázi firma nemá zisky z důvodu vysokých nákladů vzniklých v
souvislosti se zavedením produktu.

Růst

Období rychlého přijetí na trh a podstatné zlepšení zisku

Splatnost

Období zpomalení růstu prodeje, protože produkt dosáhl přijetí
většiny potenciálních kupujících. Zisky se stabilizují nebo snižují
kvůli zvýšeným marketingovým výdajům na obranu pozice
produktu.

Odmítnutí

Období, kdy tržby vykazují klesající drift a zisky rostou.

Jakožto business leader byste měl/a vědět...
Marketingový mix – je soubor marketingových nástrojů, které firma používá k dosažení
marketingových cílů na cílovém trhu. Bez toho by podnikání nemělo základy vedení
strategie či realizace nových nabídek na trhu. Marketingový mix je opravdu základní
jednotkou každého podnikatelského plánu.
„4 P‘s“
Product (Produkt)
Price (Cena)
Place (Místo)
Promotion (Reklama)

„4 C’s“
Customer needs and wants (Potřeby zákazníka)
Cost to the customer (Náklady zákazníka)
Convenience (Komfort)
Communication (Komunikace)

Když dáváte dohromady marketingový plán svého podnikání, soustřeďte se
na základy, 4 hlavní součásti každého marketingového plánu:
Produkty a služby, Reklama, Distribuce, a Cena.

Operační management
Operační management je oblast týkající se účinku a efektivity operací v
podpoře vývoje firemních strategických cílů. To zahrnuje zodpovědnost
za zajištění efektivity podnikatelských operací.

Co obsahuje operační management?
➢ Plánování, organizaci a supervising z hlediska produkce, výroby či
zajištění služeb.

Pět hlavních typů rozhodování
se týká:
1. Procesů, kterými jsou
produkovány služby a
zboží
2. Kvalita zboží a služeb
3. Množství zboží a služeb
(kapacita)
4. Zásoba materiálů (inventář)
potřebných k produkci
zboží a služeb
5. Řízení lidských zdrojů

Finanční management
Klíčové koncepty:
➢

udržet si jistotu, že podnik má vždy zdroje,
které potřebuje ke včasnému plnění svých
finančních závazků

➢

předpověď firemních obratů, nákladů, a
výsledných profitů

➢

poskytování přesných finančních reportů

➢

stanovení nejlepší formy kapitálu pro podnik dluh, vlastní kapitál nebo kombinace - kolik je
potřeba a kdy je potřeba

Finanční management v podnikání
znamená plánování a využití použitých
finančních zdrojů společnosti – hotovost
generována operacemi a kapitál získaný
investory a věřiteli.

Finanční management pro úspěšné podnikání
1. Podnikatelské plánování

Pokud rozjíždíte nový podnik, hledáte nové příležitosti již
zajetého podnikání nebo chcete vylepšit svoji strategii,
plánování je základ

2. Financování podnikání

Váš podnikatelský plán indikuje financování podnikatelských
potřeb. Stejně jako vytyčení počátečních požadavků,
předvídání, zahrnutí možných výdajů.

3. Kontrola financí

Dobrá kontrola financí nabízí mnohem více než jen sledování
prodeje. Cílem je zjistit, jak správně použité schopnosti
mohou vylepšit vaše podnikání.

4. Zlepšení podnikání

Pokud implementujete tyto procesy z finanční oblasti, velmi
rychle uvidíte pozitivní dopad na své podnikání.

4. Řídící schopnosti v podnikání

Příklady řídících dovedností:
Plánování

Organizace

✓

Stanovení cílů a hlavních úkolů

✓ Návrh práce a specifikace úkolů

✓

Prověření alternativ

✓ Tvorba organizační struktury

✓

Stanovení potřebných zdrojů

✓ Koordinace pracovních aktivit

✓

Vytvoření strategií a dosažení cílů

✓ Nastavení zásad a postupů

Řízení

Kontrola

✓

Motivace zaměstnanců k dosažení cíle

✓ Měření výkonu

✓

Komunikace se zaměstnanci

✓ Srovnání výkonostních standartů

✓

Řešení konfliktů

✓ Udělat nezbytné pro zlepšení výkonu

✓

Řízení změn

Nejdůležitější řídící schopnosti v podnikání:
Rozhodování:
Úspěšní podnikatelé mají schopnost rychlého myšlení a dělání moudrých rozhodnutí k
dosažení předem stanovených cílů. Rozhodnutí by mělo být založeno na faktech za
účelem dosažení vytyčených cílů.
Promyšlené rozhodování..
Naučit se detailně
analyzovat problém

Formualce několika
možností a směřování
rozhodování k
uspokojivému řešení
problému

Steve Jobs se rozhodl použít
procesory Intel ke zlepšení efektivity
svých produktů Apple.

Vyhodnocení zvolených
možností pro a proti a
výběr nejlepšího možného
řešení

Vyhodnocení nejefektivnější
metody k řešení problému

Při splnění těchto
kritérií povede vaše
rozhodnutí k daným
cílům ku prospěchu
firmy.

Příklady správného
rozhodování

Příklady špatného
rozhodování

1. Důkladné – Podnikatel čeká a
shromažďuje informace před tím,
než udělá rozhodnutí.

1. Impulsivní – Podnikatel dělá
neuvážená rozhodnutí, bez
analyzování dostupných informací.

2. Intuitivní – Rozhodování dle
pocitu. Intuitivní rozhodování je sice
pomalejší, ale dobré.

2. Závislé – Podnikatel se neumí
rozhodovat, čeká na názor ostatních
a rozhoduje se podle nich

James Dyson prokázal své podnikatelské dovednosti, když se rozhodl opustit rodinný business a založit společnost Dyson
Appliances, společnost s ručením omezeným.
Rozhodl se vytvořit nový design modelů, použil světlé a zářivé barvy k odlišení vyráběných vysavačů od konkurence, a díky
tomu na trhu prorazil.

Networking
Dobrý podnikatel musí mít skvělé mezilidské dovednosti a být schopen vycházet s
ostatními lidmi a motivovat je.

➢

Vytvořit si kontakty, podporovat vlivné lidi (místní komunitu, vládu, dodavatele,
advokáty, účetní, klienty) vám pomůže získat cenné informace a klienty.

➢

Naslouchat lidem na trhu a na základě zpětné vazby inovovat svůj produkt.

Inovativní dovednosti
Úspěšní podnikatelé jsou přirozeně vynalézaví. Díky tomu jsou schopni zachytit mezi
prvními nové příležitosti na trhu a tím zlepšit svou konkurenceschopnost.

Plánování:
Plánování zahrnuje strategické myšlení a stanovení cíle za využití všech
dostupných zdrojů. Dobrý podnikatel vytvoří a následuje podnikatelskou strategii.
Také ví, že plánování je efektivní pouze tehdy, když své plány je schopen převést
do reality.

Lidské dovednosti:
Toto klíčem k úspěchu v jakémkoliv typu podnikání. Lidské dovednosti zahrnují
efektivní komunikaci a vytváření dobrých vztahů s lidmi ve vašem podnikání i mimo
něj. Při každodenních transakcích se neustále setkáváte s lidmi. Dobré mezilidské
vztahy mohou mít velký podíl na úspěchu či neúspěchu vašeho podnikání.

5. Podnikatelské cíle

Orientace na zisk
Zisk je cílem každého podnikání a je klíčové mít dobrou cenovou strategii. Musíte
mít jasno v tom, čeho chcete touto svou strategií dosáhnout. Úspěšný podnikatel
musí mít povědomí i o finanční oblasti, jinak nebude schopen vést ziskovou
společnost.

Kompetence orientace na zisk:
➢

Nastavit ceny podle toho, jak velký chci profit

➢

Sledovat ceny u konkurenčních společností

➢

Sledovat trh a potřeby zákazníků

➢

Zohledňovat veškeré výdaje společnosti (náklady na reklamu, provize z
prodeje, doprava)
Věděli jste, že zákazníci určují cenu na základě:
• Zaokrouhlení (€20, €50 a €100)
• Zvýšení ceny za doplňky a věci „navíc“
• Když ceny vypadají nižší (€19.99 nebo €49.99).

Typy orientace společnosti

Podnikatelé musí dělat denně mnoho rozhodnutí.
Existuje mnoho typu firem a strategických plánů, které
pomohou definovat směr vaše podnikání.

Produkce
Pokud firma dokáže zredukovat náklady za účelem prodeje nejlevnějšího výrobku
na trhu, může být úspěšnější než konkurence, ačkoliv produkuje stejný nebo
podobný produkt. Spotřebitel bude preferovat levnější výrobek.
Strategie:
➢
Získat potřebný materiál levněji tím, že nakoupíte větší množství a najdete si
nejlevnějšího dodavatele
➢
Inovace za použití levnějšího materiálu ale zachování kvality
➢
Automatizace výroby může zredukovat mzdové náklady

Typy orientace společnosti

Podnikatelé musí dělat denně mnoho rozhodnutí.
Existuje mnoho typu firem a strategických plánů, které
pomohou definovat směr vaše podnikání.

Produkt
Tato strategie volí již existující produkt a vylepší ho, případně se vytvoří nové
produkty, čímž se vyřeší případné existující vady či problémy u původních produktů.
Pokud podnikatelé zvolí tento typ orientace, zaměřují se především na vlastnosti a
benefity produktu. Zlepšení produktu umožní společnosti být o krok napřed než
konkurence.

Strategie:
➢
Zaměřit se na spokojenost zákazníka, zpětnou vazbu a jeho nově vzniklé
potřeby
➢
Vyzpovídat zákazníky a dle cílové skupiny zjistit, co zákazník od produktu
očekává
➢
Vyvíjet silný vztah se zákazníkem a zákaznickou loajalitu díky uspokojování
specifických potřeb spotřebitele

Typy orientace společnosti

Podnikatelé musí dělat denně mnoho rozhodnutí.
Existuje mnoho typu firem a strategických plánů, které
pomohou definovat směr vaše podnikání.

Marketing
Tato strategie se zaměřuje na to, aby váš produkt byl „top on mind," což znamená,
že když zákazník popřemýšlí o nákupu produktu nebo služby, váš produkt ho
napadne jako první.
Strategie:
➢
Usilovat o to, aby klienti měli o váš produkt zájem.

Typy orientace společnosti

Podnikatelé musí dělat denně mnoho rozhodnutí.
Existuje mnoho typu firem a strategických plánů, které
pomohou definovat směr vaše podnikání.

Prodeje
Cílem je vytvořit silnou pozici na trh s dlouhodobou zákaznickou loajalitou a
profitabilitou. Orientace na prodej je efektivní pro vytvoření povědomí o vaší
společnosti a přetažení klientů od konkurence, nicméně pozor – je důležité si tyto
zákazníky i udržet.
Strategie:
➢
přechod na věrnostní programy s již zachyceným tržním podílem.

Existují 4 typy podnikatelských záměrů:
1. Orientace na profit
Nastává, pokud je profit hlavní prioritou při stanovení ceny.
Cílem tohoto typu cenového cíle může být buď maximalizovat zisk
vzhledem k nákladům na prodané zboží a další provozní náklady, nebo se
může snažit maximalizovat celkový zisk stanovením ceny, která je
dostatečně konkurenceschopná, aby se zvýšil celkový počet prodaných
jednotek
2. Orientace na konkurenci

Tento podnikatelský záměr využívá vámi nastavenou cenu za účelem
zvýšení poptávky, to vše ve vztahu ke konkurenci na trhu.

Jako úspěšný podnikatel,
by jste měl mít jasně
stanovené podnikatelské
záměry. Na jaké strategie
se zaměřují podnikatelští
leadeři?

Existují 4 typy podnikatelských záměrů:
3. Orientace na trh
Tato strategie nabízí nízkou výchozí cenu. Ovšem, může být velmi
riskantní, jelikož zákazníci pochopitelně nemají rádi nárůst cen. Tento
přístup může být vhodný, pokud výrobky jedinečné vlastnosti nebo
neobvykle vysokou kvalitu.
4. „Skimming Pricing“
„Skimming pricing“ používá opačnou strategii než tu, která je používaná
na trhu. Pokud jsou zákazníci ochotni zaplatit za produkt peníze navíc,
můžete při uvedení inovace produktu či produktové řady nasadit cenu výš
a následně cenu snížit, jelikož jste lidi již nalákal a byli ochotni zaplatit i
vyšší částku. Produkt si tedy jistě koupí i za nižší částku a budou
spokojenější.

Na jaké strategie se
zaměřují podnikatelští
leadeří?

PRAKTICKÁ ČÁST

1.

Rozhodněte, zda se jedná o pravdu(P) nebo lež(L):

a) V podnikání jsou preferované hrubé dovednosti nad měkkými dovednostmi.

b) Dobré podnikatelské plánování znamená stanovit si cíle a zároveň si utvořit
strategii k dosažení těchto cílů.
c) Dobrý podnikatelský leader by měl mít zároveň tiché, neskrývané a zakotvené
dovednosti.
d) Operační marketing se týká plánování, organizace a networkingu.
e) Trh je pouze fyzické místo, kde dochází k nákupu a prodeji produktů a služeb.

2.

Doplňte následující věty:

a)

Dobrá rozhodnutí dělá podnikatel, který je ……….a intuitivní.

b)

S dobrou cenovou strategií můžete dosáhnout………

c)

Excelentní plánovač musí mít…………. myšlení.

d)

Řízení provozu se zaměřuje na….... procesy produkce.

e)

Cenová strategie „skimming pricing“ je účtování počáteční …………ceny a

……………..ceny.

ZDROJE
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.

