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Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? 

 

 

 

 

 

Spotřebitel má reálnou potřebu. Produkt/služba je „potřeba mít“, ne pouze „hezké to mít“. 

 
Zákazník si uvědomil potřebu a nemusí být prvně přesvědčován. 

 
Potřeba není splněna jiným způsobem nebo jinými produkty / službami. 

 
Potřeba je trvalá nebo dlouho trvající. 

 
Zákazník je ochoten platit. 

 
Vedeme dialog s potencionálními zákazníky, kteří mají zájem. 

Spotřebitelé si nemyslí, 

že něco potřebují a 

čekají, pokud je ostatní 

spotřebitelé 

nepřesvědčí. 

Spotřebitelé necítí 

potřebu, ale uvědomí si 

ji, jakmile uvidí náš 

koncept. 

Uživatelé touží po našem 

produktu. Přiběhnout 

s peněženkou a křičí: 

Proč vám to trvá tak 

dlouho? 

Potřeba 
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Vytvořili jsme zákaznicky orientovaný koncept? Je spotřebitel schopen si to uvědomit? Chtějí se 

obtěžovat používat to? 

 

 

 

 

Náš koncept je v kompletní harmonii s potřebami spotřebitele. 

 
Naše řešení poskytuje spotřebitelům smysluplný způsob pro vyřešení jejich problému. 

 
Spotřebitel považuje naše řešení za akceptovatelné a neváhá. 

 
Spotřebitel okamžitě pochopí koncept. 

 
Spotřebitelé jsou schopni používat a přijímat výhody konceptu bez počátečních komplikací. 

 
Otestovali jsme koncept na spotřebitelích tak, že mohli hodnotit vizuálně (např. model, prototyp, 

vizualizace) 

 

Těžko porozumnět. Bude 

potřeba to procvičovat, než 

si na to zvykne. Spotřebitel 

musí radikálně změnit staré 

návyky a začít s novými. 

Novinka pro uživatele. Troška 

cvičení a instrukcí je nezbytná 

– a nepatrná změna návyků. 

Extrémně uživatelsky 

přátelské. Jednoduše 

srozumitelné a jednoduše 

použitelné. 

Řešení 
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Je business model transparentní a motivující? 

 

 

 

 

 

 

Business model motivuje k první koupi. 

 
Hodnota je jasná v okamžiku prodeje pro toho, kdo kupuje. 

 
Business model vypadá férově. 

 
Business model vytváří zisk z dlouhodobého hlediska. 

 
Lidé, kteří platí, business model chápou. 

 

Těžké porozumět. 

První koupě je těžké 

rozhodnutí. 

Cenový model je 

pochopitelný s trochou 

vysvětlení. 

Akceptovatelný pro 

spotřebitele. 

Transparentní cenový 

model, který vypadá 

férově a motivuje ke 

koupi. 

Business model 
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Máme otestovaný koncept, který může být chráněn vůči konkurenci? 

 

 

 

 

 

 

Produkt/služba je technicky proveditelná. 

 
Produkt/služba je připravena do prodeje pro marketing včas. 

 
Produkt funguje po technické stránce. 

 
Produkt/služba může být ochráněna pomocí patentu nebo jinou formou IPR. 

 
 

 

 

 

Koncept je jednoduše 

napodobitelný a my 

nemůže předcházet tomu, 

že to ostatní udělají. 

Ostatní mohou být schopni 

dostat se na trh před námi. 

Ostatní mohou udělat něco 

podobného, ale my můžeme 

být schopni si zajistit ochranu 

pro to, abychom byli první. 

Všechno je otestováno a 

funguje – a my jsme zajistili 

ochranu konceptu, takže je 

těžké nebo nemožné ho 

okopírovat. 

Technologie a IPR 



 
 

  Trh  Spotřebitel  Nápad  Koncept HodnoceníStart

Našli jsme trh, kde budeme mít „pokoj“ od konkurentů? Nebo budeme zašlápnuti jako hmyz? 

 

 

 

 

 

 

Jsme unikátní ve srovnání s konkurencí. 

 
Náš koncept má jasně definovanou pozici na trhu. 

 
Našli jsme výklenek na trhu, který naše konkurenty nezajímá. 

 
Víme, jak budou konkurenti reagovat. 

 
Máme protitahy na nejpravděpodobnější reakce našich konkurentů. 

 

Jdeme do těžké a krvavé 

bitvy se zavedenou 

konkurenci podobných 

konceptů. 

Jsme trochu jiní a nejsme 

přímou hrozbou pro nikoho, 

takže nám konkurence 

pravděpodobně přepustí 

podíl na trh. 

Máme jasnou pozici na 

trhu, která není 

ohrožena ostatními, a 

nikdo nás nechce 

vyzvat. 

Konkurence 
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Jsme závislí na mnoha partnerech? A chtějí spolupracovat? 

 

 

 

 

 

 

Máme přístup k partnerům pro zajištění technického rozvoje a designu. 

 
Nezbytní dodavatelé s námi budou chtít spolupracovat. 

 
Můžeme založit strategická partnerství. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jsme hluboce závislí na 

několika partnerech a 

někteří nás 

pravděpodobně 

odmítnou. 

Potřebujeme několik 

partnerů, ale někteří 

z nich mohou být 

skeptičtí.  

Jsme závislí pouze na 

několika partnerech a 

oni s námi budou určitě 

chtít spolupracovat. 

Partneři 
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Je náš projekt realizovatelný? 

 

 

 

 

 

 

Projekt je technicky proveditelný s našim stávajícím týmem. 

 
Projekt je finančně proveditelný s našimi současnými zdroji. 

 
Projekt je proveditelný v určitém daném časovém horizontu. 

 
Projekt je obecně proveditelný s dovednostmi našeho současného týmu. 

 
Dle potřeby můžeme získat extra zdroje (peníze, dovednosti, čas, partnery atd.). 

 

Nemůžeme realizovat 

projekt našimi vlastními 

zdroji. Potřebujeme 

masivní podporu ve smyslu 

finančních prostředků, 

času a dovedností. 

Můžeme většinu věcí 

zabezpečit z našich vlastních 

zdrojů, nicméně budeme 

potřebovat zdroje v určitých 

specifických oblastech. 

Můžeme do toho jít 

sami právě teď a být 

připraveni včas. 

Realizovatelnost 


