UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

MAGISTRSKO DELO

VITKE METODE ZA BOLJŠE TESTIRANJE POSLOVNIH HIPOTEZ
IN PREVERITEV NA PRAKTIČNEM PRIMERU

Ljubljana, 22. avgust 2018

DEAN HABUŠ

IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisani Dean Habuš, študent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, avtor predloženega dela z naslovom
Vitke metode za boljše testiranje poslovnih hipotez in preveritev na praktičnem primeru, pripravljenega v
sodelovanju s svetovalcem doc. dr. Jako Lindičem

IZJAV LJAM
1. da sem predloženo delo pripravil samostojno;
2. da je tiskana oblika predloženega dela istovetna njegovi elektronski obliki;
3. da je besedilo predloženega dela jezikovno korektno in tehnično pripravljeno v skladu z Navodili za
izdelavo zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kar pomeni, da sem poskrbel, da so
dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam oziroma navajam v besedilu, citirana
oziroma povzeta v skladu z Navodili za izdelavo zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v
Ljubljani;
4. da se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del (v pisni ali grafični obliki) kot mojih lastnih –
kaznivo po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije;
5. da se zavedam posledic, ki bi jih na osnovi predloženega dela dokazano plagiatorstvo lahko predstavljalo
za moj status na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v skladu z relevantnim pravilnikom;
6. da sem pridobil vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v predloženem delu in jih v
njem jasno označil;
7. da sem pri pripravi predloženega dela ravnal v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo
pridobil soglasje etične komisije;
8. da soglašam, da se elektronska oblika predloženega dela uporabi za preverjanje podobnosti vsebine z
drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim
informacijskim sistemom članice;
9. da na Univerzo v Ljubljani neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico
shranitve predloženega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja predloženega
dela na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani;
10. da hkrati z objavo predloženega dela dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v njem
in v tej izjavi.

V Ljubljani, dne ___________________

Podpis študenta: ___________________

KAZALO
UVOD ................................................................................................................................... 1
1
IDENTIFIKACIJA POSLOVNE PRILOŽNOSTI .................................................. 3
1.1
Pot do uresničitve poslovne priložnosti .............................................................. 3
2
METODOLOGIJA VITKEGA ZAGONSKEGA PODJETNIŠTVA .................... 4
2.1
Model razvoja produkta ...................................................................................... 5
2.2
Model odkrivanja strank ..................................................................................... 6
2.3
Povratna zanka izgradi-izmeri-nauči se ............................................................. 7
3
NAČELA METODOLOGIJE VITKEGA ZAGONSKEGA PODJETNIŠTVA... 9
4
PROCES METODOLOGIJE VITKEGA ZAGONSKEGA PODJETNIŠTVA . 10
4.1
Faza 1 ................................................................................................................... 11
4.1.1 Ustvarjanje izhodiščnih poslovnih hipotez ...................................................... 11
4.1.2 Kontaktiranje ciljne publike in usklajevanje intervjujev ................................. 12
4.1.3 Potrjevanje hipotez .......................................................................................... 12
4.1.4 Raziskovanje tržne privlačnosti ....................................................................... 12
4.2
Faza 2 ................................................................................................................... 13
4.2.1 Definiranje minimalnega nabora lastnosti ....................................................... 13
4.2.2 Razvoj virtualnega produkta oziroma minimalno sprejemljivega proizvoda .. 14
4.2.3 Testiranje in prilagajanje rešitve...................................................................... 15
4.2.4 Strategija prodora na trg .................................................................................. 15
4.3
Faza 3 ................................................................................................................... 15
5
METODOLOGIJA VITKEGA OKVIRJA ............................................................ 15
5.1
Tradicionalni poslovni načrti ............................................................................ 16
5.2
Vitki okvir ........................................................................................................... 18
5.2.1 Problem in segmenti kupcev............................................................................ 19
5.2.2 Rešitev ............................................................................................................. 20
5.2.3 Ključni kazalniki.............................................................................................. 20
5.2.4 Neulovljiva prednost........................................................................................ 20
5.2.5 Edinstvena ponujena vrednost ......................................................................... 21
5.2.6 Kanali............................................................................................................... 21
5.2.7 Toki prihodkov in struktura stroškov .............................................................. 21
5.2.8 Testiranje vitkega okvirja preko povratne zanke izgradi-izmeri-nauči se ....... 21
5.2.9 Prednosti vitkega okvirja v primerjavi s tradicionalnim poslovnim načrtom . 22
5.2.10
Prednosti vitkega okvirja v primerjavi z okvirjem poslovnega modela ...... 22
6
METODOLOGIJA PREVERITVE VITKIH METOD NA PRAKTIČNEM
PRIMERU .................................................................................................................. 22
7
ANALIZA PANOGE, V KATERO VSTOPA
ZAGONSKO PODJETJE
OPTIBAR ................................................................................................................... 24
7.1
Analiza panoge na ravni Slovenije .................................................................... 24
i

7.2
Analiza panoge na ravni Evropske unije ......................................................... 26
8
IZDELAVA VITKEGA OKVIRJA ZA ZAGONSKO PODJETJE OPTIBAR . 28
8.1
Problem ............................................................................................................... 28
8.1.1 Morebitna neposredna in posredna konkurenca za odpravo problemov ......... 32
8.1.2 Zakaj navedeni problemi še niso rešeni na ustrezen način.............................. 34
8.2
Rešitev ................................................................................................................. 35
8.2.1 Zakaj rešitev problema predstavljala donosno poslovno priložnost ............... 35
8.3
Segmenti uporabnikov ....................................................................................... 36
8.3.1 Kako doseči posamezne segmente uporabnikov ............................................. 37
8.3.2 Pomembnost čim hitrejšega stika s posameznimi segmenti uporabnikov ...... 37
8.4
Kanali .................................................................................................................. 38
8.5
Edinstvena ponujena vrednost.......................................................................... 38
8.6
Neulovljiva prednost .......................................................................................... 38
8.7
Toki prihodkov ................................................................................................... 39
8.8
Struktura stroškov ............................................................................................. 40
8.9
Ključni kazalniki ................................................................................................ 41
8.10 Prvotni vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar ......................................... 41
9
UPORABA
METODOLOGIJE
VITKEGA
PODJETNIŠTVA
PRI
TESTIRANJU POSLOVNIH HIPOTEZ ZA ZAGONSKO PODJETJE
OPTIBAR................................................................................................................... 43
9.1
Potek testiranja poslovnih hipotez ................................................................... 44
9.2
Prva faza ............................................................................................................. 45
9.3
Druga faza........................................................................................................... 47
9.4
Tretja faza........................................................................................................... 50
9.5
Četrta faza .......................................................................................................... 51
9.6
Peta faza .............................................................................................................. 52
9.7
Šesta faza............................................................................................................. 56
9.8
Sedma faza .......................................................................................................... 58
10 VITKI OKVIR ZA ZAGONSKO PODJETJE OPTIBAR PO TESTIRANJU
PRVOTNO ZASTAVLJENIH POSLOVNIH HIPOTEZ......................................... 62
10.1 Problem ............................................................................................................... 64
10.2 Rešitev ................................................................................................................. 65
10.3 Segmenti uporabnikov ....................................................................................... 65
10.4 Edinstvena ponujena vrednost.......................................................................... 65
10.5 Neulovljiva prednost .......................................................................................... 66
10.6 Toki prihodkov ................................................................................................... 66
10.7 Kanali, ključni kazalniki in struktura stroškov .............................................. 66
SKLEP ................................................................................................................................ 66
LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 69

ii

KAZALO TABEL
Tabela 1: Trije najpogosteje zaznani problemi lastnikov gostinskih obratov pri njihovem
poslovanju .......................................................................................................... 46
Tabela 2: Število odgovorov s strani lastnikov gostinskih obratov vezanih na velikost
zaznanega problema pri delu v gostinskem obratu ............................................ 48
Tabela 3: Izjave predhodno poznanih in nepoznanih lastnikov gostinskih obratov vezanih na
prve tri zastavljene poslovne hipoteze ................................................................. 48
Tabela 4: Odgovori zaposlenih na marketinškem in prodajnem oddelku principalov vezanih
na zaznavanje obstoja problemov pri njihovem poslovanju z gostinskimi obrati
............................................................................................................................. 53
Tabela 5: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na zaznavanje obstoja
problemov pri njihovem poslovanju ................................................................... 57
Tabela 6: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na njihove tri največkrat
izpostavljanje probleme, s katerimi se srečujejo pri poslovanju ........................ 57
Tabela 7: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov in vodij srednje velikih oz. velikih
gostinskih obratov o pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi jih ponujala spletno
mobilna platforma OptiBar .................................................................................. 60
Tabela 8: Odgovori dobaviteljev gostinskih obratov o pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi
jih ponujala spletno mobilna platforma OptiBar ................................................. 61

KAZALO SLIK
Slika 1: Model odkrivanja strank........................................................................................... 6
Slika 2: Izpeljava povratne zanke opazuj-orientiraj se-odloči se-ukrepaj v povratno zanko
izgradi-izmeri-nauči se ............................................................................................ 8
Slika 3: Optimalen proces v primeru upoštevanja metodologije vitkega zagonskega
podjetništva .......................................................................................................... 11
Slika 4: Okvir poslovnega modela....................................................................................... 18
Slika 5: Spremembe zasnove okvirja poslovnega modela, ki so vodile izdelavo vitkega
okvirja ................................................................................................................... 19
Slika 6: Število gostinskih obratov in število zaposlenih v gostinskih obratih v Sloveniji v
obdobju od leta 2011 do leta 2016......................................................................... 24
Slika 7: Število podjetij dobaviteljev gostinskim objektom v Sloveniji v obdobju od leta
2011 do leta 2016 .................................................................................................. 25
Slika 8: Prihodki od prodaje gostinskih obratov ter dobaviteljev v Sloveniji v obdobju od
leta 2011 do leta 2016 (v mio EUR) ...................................................................... 26
Slika 9: Število gostinskih obratov ter število zaposlenih v gostinskih obratih v EU od leta
2012 do leta 2015 (v mio)...................................................................................... 26
Slika 10: Prihodki od prodaje gostinskih obratov v EU od leta 2012 do leta 2015 (v mrd
EUR) .................................................................................................................... 27
Slika 11: Število dobaviteljev gostinskim obratom v EU od leta 2012 do leta 2015 .......... 27
iii

Slika 12: Prihodki od prodaje dobaviteljev gostinskim obratov v Evropski uniji od leta 2012
do leta 2015 (v mrd EUR) .................................................................................... 28
Slika 13: Povprečno mesečno bruto plačilo vseh dejavnosti v primerjavi s povprečnim bruto
plačilom v dejavnosti gostinstva v Sloveniji v obdobju med letoma 2015 in 2017
............................................................................................................................... 30
Slika 14: Prvotni vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar ............................................... 42
Slika 15: Odstotek gostinskih obratov glede na število zaposlenih v Sloveniji, v letu 2016
.............................................................................................................................. 55
Slika 16: Vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar po testiranju prvotno zastavljenih
poslovnih hipotez ............................................................................................... 63

iv

UVOD
Skozi čas je prihajalo do evolucije poslovnih modelov (Gorevaya & Khayrullina, 2015),
nastanka novih okvirjev, metod in celo filozofij, ki naj bi podjetnikom pomagali razviti
njihove poslovne ideje v poslovne priložnosti (Frederiksen & Brem, 2017). Tako je pod
vplivom teorije vitke proizvodnje svojo idejo predstavil tudi Eric Ries leta 2011 v knjigi z
naslovom The Lean Startup (slo. Vitko zagonsko podjetje). Njegova ideja je vezana na
predstavitev metodologije vitkega zagonskega podjetja, preko katerega naj bi zagonska
podjetja za fazo izdelave prototipa ter s tem ustanovitve oz. zagona podjetja, porabile kar se
da malo časa in sredstev (Ries, 2011a; Furr & Ahlstrom, 2011; Blank, 2006). Podjetnik bi
moral na začetku preučevanja poslovne priložnosti ustvariti predpostavke oz. poslovne
hipoteze o svojem poslovnem modelu, ki naj bi bile testirane preko različnih eksperimentov.
Testiranja naj bi tako že v zelo zgodnji fazi razvoja poslovne ideje razkrila, kaj si kupci
dejansko želijo, preko zbranih povratnih informacij pa podjetnik hitro uvidi, kateri del
njegove ideje lahko ustvari vrednost in katerega je potrebno še dodelati oz. morda celo
opustiti (Ries, 2011a).
Eden glavnih konceptov metodologije vitkega zagonskega podjetja je povratna zanka (angl.
feedback loop) poimenovana izgradi-izmeri-nauči se (angl. Built-Measure-Learn).
Konceptu te zanke naj bi sledili pri izvedbi vseh eksperimentov s ciljem po vzpostavitvi
trajnostnega in uspešnega poslovanja podjetja. Pod element izdelave spada predstavitev
najosnovnejšega sprejemljivega produkta (angl. Minimum Viable Product, v nadaljevanju
MVP), ki omogoča testiranje poslovnih hipotez preko kupčeve interakcije s prototipom tega
izdelka. Ta interakcija omogoča podjetniku pridobivanje povratnih informaciji ter
kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o samem izdelku. S pomočjo vzpostavitve načina
merjenja teh podatkov lahko nato neprestano preučuje želje in preference kupcev, na podlagi
česar se lažje odloča ali je smiselno nadaljevati z zastavljeno poslovno strategijo ali ne (Ries,
2011a; Ries 2011b).
Glavna prednost metode testiranja poslovnih hipotez preko izvajanja eksperimentov naj bi
bila ta, da je časovno učinkovitejša v primerjavi s strateškim planiranjem. Medtem ko lahko
preko eksperimentiranja pridemo do rezultatov oz. odgovorov relativno hitro, nam lahko
namreč strateško planiranje vzame tudi več mesecev. Pomembno pa je, da se podjetnik ne
osredotoča le na posamezen del tristopenjske zanke, pač pa da se osredotoči predvsem na
zmanjševanje celotnega časovnega okvirja potrebnega za konsistentno izvedbo vseh treh
korakov. S tem se namreč izogne nepotrebni izgubi virov (Ries, 2011a; Ries 2011b).
Metodologija vitkega zagonskega podjetja tako stavi na hitrost pridobivanja povratnih
informacij ter na testiranje vizije podjetja preko merjenja obnašanja kupcev, katere vključuje
skozi celoten cikel razvoja produkta. Vzporedno se prav tako osredotoča na sam izdelek kot
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tudi na trg, na katerega vstopa. Kot pomoč pri analizi in razčlenitvi poslovne priložnosti pa
podjetnikom lahko služi tudi metoda izdelave vitkega okvirja (angl. Lean Canvas). Vitek
okvir je orodje za predstavitev poslovne priložnosti na eni sami strani, ki hkrati omogoča
tudi validacijo poslovnega modela. Gre za preprosto enostransko predlogo poslovnega
načrta z več označenimi naslovljenimi okvirji, ki puščajo prostor za prikaz zasnov tako
izdelka kot tržnih pristopov ter se uporablja z namenom ocenjevanja poslovnih priložnosti.
Model vitkega okvirja je prilagojen metodologiji vitkega poslovnega modela za zagonska
podjetja ter daje tako glavni poudarek na iskanje tistih želja oz. problemov kupcev, ki jih je
vredno reševati (Maurya, 2012a).
V magistrskem delu bo na podlagi metodologije vitkega zagonskega podjetja ovrednotena
poslovna priložnost za postavitev spletno mobilne platforme OptiBar, ki naj bi omogočala
optimizacijo poslovanja gostinskih obratov na eni ter optimizacijo dela njihovih dobaviteljev
na drugi strani. Spletno mobilna platforma OptiBar naj bi predstavljala sistem, ki bi za
uporabnike odprl nov komunikacijski ter izobraževalni kanal, preko katerega bi lahko ti
objavljali/spremljali aktualne (akcijske) ponudbe ter nudili/koristili spletna izobraževanja.
Hkrati bi vzpostavil tudi orodje za usklajevanje dela ter sestankov zaposlenih v gostinskih
obratih. Sistem bi tako posegal v trenuten potek določenih poslovnih procesov njegovih
glavnih uporabnikov, katere bi poenostavil, avtomatiziral ter jih naredil bolj transparentne.
Namen OptiBar sistema bi tako bil, da bi njegovi uporabniki preko uporabe platforme
optimizirali komunikacijo, procese prodaje, izboljšali marketinške in izobraževalne
dejavnosti, s tem pa posledično tudi nadgradili odnose s svojimi partnerji in zaposlenimi.
OptiBar bi svojim uporabnikom omogočil doseganje višje dodane vrednosti,
dobičkonosnosti ter večjo verjetnost preživetja njihovih podjetij.
Namen magistrskega dela je preučiti metodologijo vitkega zagonskega podjetja in
metodologijo izdelave vitkega okvirja ter ugotoviti ali je preko njune uporabe v praksi
mogoče hitro in finančno bolj učinkovito testirati in oblikovati nove poslovne hipoteze, na
podlagi katerih lahko podjetnik ugotovi ali gre pri njegovi poslovni ideji za potencialno
uspešno poslovno priložnost, s katero je vredno prodreti na trg, ali ne.
Cilj magistrskega dela pa je uporabiti in testirati učinkovitost omenjenih metodologij na
praktičnem primeru zagonskega podjetja OptiBar ter najti odgovor na vprašanje ali na trgu
zanj dejansko obstaja poslovna priložnost, ki bi ga vodila do nastanka hitro-rastočega
globalnega podjetja.
V prvem poglavju magistrskega dela bo predstavljen teoretični vidik identifikacije poslovne
priložnosti ter pot do njene uresničitve. V drugem poglavju bo sledila teoretična opredelitev
poslovnih modelov. Tretje poglavje bo vključevalo predstavitev metodologije vitkega
poslovnega modela zagonskega podjetništva, v četrtem poglavju pa bo podrobno opisana
metodologija modela vitkega okvirja, na podlagi katerega bo nato v petem poglavju sledila
izdelava modela vitkega okvirja za zagonsko podjetje OptiBar. Magistrsko delo se bo
zaključilo s sklepom, ki mu bo sledila navedba virov in literature.
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1

IDENTIFIKACIJA POSLOVNE PRILOŽNOSTI

Podjetniška pot zajema ter vključuje pojave in procese povezane z odkrivanjem,
ocenjevanjem ter izkoriščanjem priložnosti, ki vodijo v ustvarjanje novih proizvodov ali
storitev, iskanje vstopa na nova tržišča, ustvarjanje zavezništev, združitev, ali pa morda
pokaže boljše načine organiziranja samega dela. Preko celotnega procesa si lahko podjetniki
oz. podjetja izboljšajo svoje poslovanje ter zagotovijo možnost preživetja podjetja na dolgi
rok (Shane, 2000; Shane & Venkataraman, 2000; Alvarez, Barney & Anderson, 2013;
Benitez, Ray & Hensler, 2018).
Številne študije kažejo na dejstvo, da so novonastala tehnološka podjetja pomemben vir
inovacij ter spodbuda za ustvarjanje nadaljnjega bogastva družbe (Shane, 2004). Podjetniki
igrajo eno ključnih vlog pri prenosu novosti na tržišče. Mnenje, da poslovna priložnost
omogoča ustvarjanje vrednosti, je glavni gonilec podjetnikovega delovanja. Čeprav so bile
predlagane številne opredelitve poslovne priložnosti, se jih večina sklicuje na vsaj tri glavne
značilnosti: (1) potencialno ekonomsko vrednost (npr. sposobnost ustvarjanja dobička); (2)
novost (proizvod, storitev ali tehnologija, ki pred tem ni obstajala) in; (3) zaznana zaželenost
(npr. moralna in pravna sprejemljivost novega proizvoda ali storitve v družbi). Poslovna
priložnost je tako lahko opredeljena kot sredstvo za ustvarjanje ekonomske vrednosti oz.
dobička, ki predhodno ali trenutno še ne izkoriščajo drugi (Baron, 2006).
Želja po odkrivanju novega pa je prepletena z različnimi scenariji. Na eni strani lahko
namreč novosti predstavljajo ključno točko, po kateri se podjetja ločijo od svojih
konkurentov in tako pridobijo odločilno prednost za svoje nadaljnje uspešno poslovanje. Po
drugi strani pa lahko želja po iskanju novih priložnost vodi do večjih izzivov s katerimi se
morajo le ti soočiti. Negotova je namreč ocena vrednosti novosti (Sapienza & Gupa, 1994;
Olson, Walker & Ruekert, 1995), prav tako pa je povečan pritisk na iskanje virov potrebnih
za uspešno izvedbo uvajanja te novosti ter izkoriščanje njenih potencialov (Sapienza &
Gupta, 1994). Izkoriščanje ter uresničevanje priložnosti se nanaša na tiste aktivnosti in
investicije, ki so vezane na pridobivanje pozitivnih odnosov do vpeljane novosti, katere
izhajajo s strani vzpostavitve učinkovitega poslovnega sistema (March, 1991).
1.1

Pot do uresničitve poslovne priložnosti

Podjetniki, sploh tisti, ki so v procesu zasnove poslovne priložnosti oz. zagona novega
podjetja, se vsakodnevno srečujejo z nepopolnimi informacijami, dvoumnostjo,
kompleksnostjo ter visoko stopnjo negotovosti poslovanja, morajo znati določiti ustrezen
potek dejavnosti (Brinckmann & Kim, 2015). Odločitev, kdaj naj bi bil pravi čas za
izkoristek priložnosti in na kateri način bi bilo najbolj optimalno vstopiti na trg, je torej ena
pomembnejših pa tudi težjih odločitev pri postavljanju uspešnega poslovanja.
Lahko si namreč vzamejo dovolj časa, da zberejo zadostno količino ustreznih informacij, ki
jim nudijo oporo pri nadaljnjih odločitvah. S tem deloma ali pa v celoti zmanjšajo
3

negotovosti in tveganja, s katerimi se lahko soočijo, hkrati pa si poiščejo ustrezne vire za
uspešno izvedbo poslovne priložnosti ter vzpostavijo zadostne zmogljivosti procesov,
predno se odločijo za vstop na trg (Choi & Shepherd, 2004). Ene pomembnejših dejavnosti,
ki vodijo v izogib negotovostim, so npr. raziskava trga ter potencialnega potrošniškega
povpraševanja (Chrisman & McMullan, 2000), nadaljnji razvoj in testiranje tehnologij,
iskanje in vzpostavljanje ustrezne ekipe ljudi ter ustvarjanje in pridobivanje podpore
pomembnih deležnikov (Ries, 2002).
Lahko pa se odločijo, da bodo zgoraj omenjene korake (deloma ali v celoti) izpustili ter tako
zamišljeno rešitev hitreje lansirali na tržišče. Prvi razlog za takšno odločitev je lahko v tem,
da si s to potezo podaljšajo njihov prednostni čas poslovanja na trgu pred konkurenčnimi
podjetji (Choi & Shepherd, 2004). Prednostni čas namreč omogoča podjetju, ki prvo vstopi
na tržišče, da prevzame vlogo monopolista vse do trenutka, dokler na tržišče, seveda, ne
vstopijo še druga podjetja. Ta čas pa omogoči prvemu podjetju še kako pomembne koristi,
kot npr. okrepljeno ime blagovne znamke (Schmalensee, 1982) ter koriščenje višjih marž ob
odsotnosti cenovne konkurence (Porter, 1985). Drugi razlog pa je lahko v tem, da do
ustreznih informacij podjetniki preprosto ne morejo priti.
Koliko časa si bo podjetje vzelo za uvedbo novosti in kakšen pristop bo pri tem ubralo, pa
je odvisno tudi od tega ali gre za večje ali pa za zagonsko podjetje. Velika podjetja lahko
namreč posedujejo z veliko količino informacij – od tega, kdo so njihove stranke, katera so
njihova glavna konkurenčna podjetja, kakšni so njihovi komunikacijski kanali, pa tudi npr.
kakšna bi bila najbolj optimalna cenovna strategija. Zaradi vseh teh znank je priprava
poslovnega načrta za uvedbo novosti relativno olajšana. Na drugi strani pa se zagonska
podjetja zaradi pomanjkanja informacij soočajo s precej neznankami. Glede na to, da v
večini primerov na začetku svoje poti strank še nimajo, jih tudi težko opredelijo. Prav tako
težko določijo njihova neposredno in posredno konkurenčna podjetja (Blank, 2016).
Podjetja se torej med seboj razlikujejo, zato bi se morali razlikovati tudi pristopi, ki jih le-ti
uberejo na poti k uresničitvi poslovne priložnosti. Sam se bom v magistrski nalogi
osredotočil predvsem na iskanje pristopov, ki naj bi omogočali izgradnjo uspešnih ter
optimalnih procesov učenja, lansiranja rešitve na trg ter širjenje in hitro rast zagonskim
podjetjem. Preučevano teorijo pa bom nato preveril tudi na praktičnem primeru zagonskega
podjetja OptiBar.

2

METODOLOGIJA VITKEGA ZAGONSKEGA PODJETNIŠTVA

Že pred leti so se začeli pojavljati izrazi, ki so nakazovali na pojav in uporabo vitkih metod
v zagonskem podjetništvu. Sam izraz vitko podjetništvo pa izhaja iz termina vitka
proizvodnja, ki je kot prva zagovarjala identifikacijo in zmanjševanje nepotrebnih aktivnosti
ter pričela ločevati med tistimi aktivnostmi oz. dejavnostmi, ki prinašajo nekako dodano
vrednost in tistimi, ki so povsem odvečne (Womack & Jones, 1996; Emiliani, 2006). Kot
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nepotrebna aktivnost v kontekstu zagonskih podjetij, pa je razumljeno vse tisto, kar
preprečuje oz. otežuje ekipi samo razumevanje, kako ustvariti dodano vrednost za svoje
stranke. Stranke so v tem primeru definirane kot vsi posamezniki, podjetja in organizacije,
ki se srečujejo s problemi, ki jih potencialno naslavlja rešitev zagonskega podjetja (Ries,
2011a).
Vse več zanimanja pa je bilo usmerjenega v gradnjo metodologije vitkega zagonskega
podjetništva po tem, ko so se podjetniki soočali s precejšnim številom propadlih zagonskih
podjetij. Eden prvih, ki se je posvetil tovrstnim vprašanjem, je bil Steve Blank, podjetnik in
profesor takrat na Univerzi Stanford. Glavni razlog, ki ga je pripisal številčnemu propadu
zagonskih podjetjih, naj bi bil v tem, da sledijo teoriji modela razvoja produkta, kar pomeni,
da je samo lansiranje produkta pogostokrat prepuščeno osebam zadolženim za prodajo ali
pa marketinškim agencijam. Tako eni kot drugi pa naj bi bili premalo vpeti v sam razvoj
tega produkta ter le v površinskem odnosu in stiku s potencialnimi bodočimi strankami oz.
uporabniki (Blank, 2006).
Na drugi strani pa je Blank ugotovil, kdaj naj bi se zgodba za zagonsko podjetje končala
uspešno. To naj bi se zgodilo v primeru, ko so ustanovitelji podjetja že med samim razvojem
poslovne ideje oz. proizvoda ali storitve v rednem stiku s svojimi strankami, preko katerega
izgradijo z njimi tudi tesen odnos. Njihovi odzivi na predlagane rešitve pa te podjetnike nato
usmerjajo v izbor pravilnejših strateških odločitev. Slednji torej sledijo modelu odkrivanja
strank, ki ga je Blank predstavil v svoji knjigi The Forur Steps to the Epiphany, izdani leta
2006, ter s tem postal pionir na področju vitkega zagonskega podjetništva.
2.1

Model razvoja produkta

V začetku 20. stoletja je večina podjetij, tako že obstoječih kot tudi novih tehnoloških, pri
strategiji prodora na trg sledila modelu razvoja produkta. Pri tem jim je glavni cilj
prestavljalo najti odgovor na vprašanje, kako čim hitreje pripeljati svoj razviti proizvod ali
storitev do svojih strank (Blank, 2006).
Sama zasnova zamišljenega koncepta proizvoda oz. storitve naj bi se pričela z izgradnjo
vizije podjetja. Preko načrtovanja funkcionalnosti proizvoda ali storitve se nato skuša
presoditi, ali je razvoj le-tega sploh možen. Na podlagi pridobljenih informacij se potem
pripravi poslovni načrt. Druga faza nato temelji na zastavljenem načrtu, pri čemer razvojni
oddelek tudi že prične s samim razvojem zamišljenega proizvoda ali storitve (Cusumano &
Smith, 1995; Blank, 2006). Ko je razvoj proizvoda ali storitve zaključen, pa podjetje prične
s t. i. beta testiranjem izvedenim s pomočjo manjšega števila prvih strank. Preko beta
testiranja naj bi podjetje prišlo do informacij o sami uporabnosti proizvoda oz. storitve, o
morebitnih napakah in možnosti izboljšave. V zadnji, četrti fazi razvoja produkta, pa se letega že lansira na tržišče ter prične z masovno prodajo in dostavo (Blank, 2006).
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Izkazalo pa se je, da ima omenjen pristop kar nekaj pomanjkljivosti. Nekatere izmed njih so:
1) premalo poudarka na samih strankah; 2) prevelik poudarek na sami izvedbi ideje ter
premajhen na sprotnem učenju in raziskovanju; 3) prehitra rast podjetja s pretiranim
zaposlovanjem ljudi; 4) visoki stroški poslovanja podjetja zaradi prehitre rasti; 5) nerealna
pričakovanja podjetij in 6) dejstvo, da si vsa podjetja med seboj niso enaka ter posledično
ne bi smela uporabljati enakega pristopa pri lansiranju proizvoda ali storitve na trg (Blank,
2006).
2.2

Model odkrivanja strank

Preko izgradnje modela odkrivanja strank pa je Blank (2006) odgovoril na slabosti
tradicionalnega modela razvoja produkta. Preko omenjenega modela opisuje, kako bi morali
podjetniki testirati svoje postavljene poslovne hipoteze. Gre za iterativen model, kar pomeni,
da je podjetje spodbujano za vračanje nazaj po fazah, kar naj bi omogočilo pridobivanje
ustreznih informacij ter sprotnega učenja ob stiku z realnostjo. Cilj modela je prav tako ta,
da med samim procesom učenja podjetje porabi čim manj finančnih sredstev, preko česar si
omogoči večjo stabilnost poslovanja. Blankov model je prikazan na sliki 1 spodaj.
Slika 1: Model odkrivanja strank

Vir: Blank (2006, str. 16).
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Blakov model je sestavljen iz štirih ponavljajočih se faz, in sicer:
1.
2.
3.
4.

Odkrivanje potencialnih kupcev
Potrjevanje kupcev
Ustvarjanje strank
Ustvarjanje podjetja

Prva faza, faza odkrivanja potencialnih kupcev, naj bi se osredotočala na preveritev ali na
trgu obstajajo stranke, ki bi omogočale zadostno povpraševanje. Prav tako se ta faza
osredotoča na razumevanje in definiranje kupčevih potreb in problemov. V drugi fazi pa
mora nato podjetje vzpostaviti ponovljiv prodajni model. Proizvod ali storitev naj bi v tej
fazi podjetje že moralo prodati prvim strankam oz. uporabnikom. Preko uspešne prodaje
namreč podjetje dobi potrditev, da za njihov proizvod oz. storitev dejansko res obstajajo
stranke. Cilj tretje faze, faze ustvarjanja strank, je predvsem ta, da si podjetje zagotovi
večanje oz. širjenje prodaje preko izoblikovanih postopkov za ustvarjanje povpraševanja.
Podjetje nato v zadnji fazi potrdi ali se sooča s ponovljivim in dobičkonosnim poslovnim
modelom ali ne. V kolikor je odgovor pozitiven, se njihova pozornost preusmeri iz faze
učenja v fazo rasti in izvedbe zamišljene ideje (Blank, 2006).
2.3

Povratna zanka izgradi-izmeri-nauči se

Eric Ries je prepoznal prednosti vitkih metodologij in je v svojem blogu ter knjigi Vitko
zagonsko podjetje (angl. The Lean Startup) leta 2011, dodatno populariziral izraz oziroma
koncept vitkega podjetništva. Slednji je tudi verjetno najbolj bran in največkrat omenjen
avtor, ko govorimo o vitkem podjetništvu.
Metodologija vitkega zagonskega podjetništva zagovarja pristop, kjer se poslovne hipoteze
ter vprašanja vezana na izgradnjo poslovnega modela, kar se da hitro testira na trgu s
pomočjo pogovorov s potencialnimi strankami v več ponovitvah. Pri zagonskih podjetjih, še
posebej pa tistih, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, je omenjen pristop v zadnjih
nekaj letih postal močno popularen (Ries, 2011a).
Pri izgradnji svojega modela metodologije vitkega zagonskega podjetništva se je zgledoval
po vojaškemu strategu Johnu Boydu, ki je predstavil model povratne zanke opazuj-orientiraj
se-odloči se-ukrepaj (angl. Observe-Orient-Decide-Act loop), in naj bi služila kot orodje oz.
taktika, kako dobiti bitko. Ries je tako v osrčje svojega modela postavil povratno zanko
poimenovano izgradi-izmeri-nauči se, ki predstavlja ključ do uspešne integracije omenjene
metodologije (Ries, 2011a). Podobnost med povratnima zankama Boyda in Riesa, je
prikazana na spodnji sliki 2:
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Slika 2: Izpeljava povratne zanke opazuj-orientiraj se-odloči se-ukrepaj v povratno zanko
izgradi-izmeri-nauči se

Vir: Richard (2004) in Ries (2011a).

Povratna zanka zagovarja čim hitrejše posredovanje produkta v roke potencialnih kupcev,
da bi lahko podjetnik preko povratnih informacij, kar se da hitro, potrdil ali zavrnil svoje
hipoteze. Podjetnik, ki sledi metodologiji vitkega podjetništva, bi prav tako moral strmeti k
čim manjši porabi časa med fazami omenjene povratne zanke, kar nakazuje na idejo, da bi
se morala zagonska podjetja učiti čim hitreje (Ries, 2011a).
V prvi fazi povratne zanke mora podjetnik, na podlagi hipotez, razviti svoj MVP. Ko je razvil
svoj prvi MVP, pri čemer mora biti le-ta čim cenejši in kar se da enostaven, mora čim hitreje
preiti v drugi korak povratne zanke, korak testiranja MVP. V testiranju mora podjetnik,
preko več pogovorov oziroma iteracij s potencialnimi kupci, pridobiti čim več povratnih
informacij (Ries, 2011a). Podjetniki pa se pri testiranju katerekoli hipoteze nikoli ne smejo
zanašati na majhno število odgovorov, ne glede na to, ali je odgovor pozitiven ali negativen.
Šele po približno desetih opravljenih pogovorih se namreč pričnejo med odgovori oz. odzivi
spraševancev pojavljati nekakšni vzorci (Blank, 2006).
Tretji korak, korak nauči se, se prične po opravljenem prvem sklopu testiranj MVP. V tej
fazi mora podjetnik kritično analizirati povratne informacije, ki jih je pridobil v prejšnjem
koraku povratne zanke, in oceniti, katere funkcionalnosti MVP so dobre in katere je potrebno
spremeniti, dodelati ali celo dodati na novo. S tem se podjetnik premakne zopet v prvi korak
povratne zanke izgradi, kjer svoj MVP prilagodi željam potencialnih kupcev in se s tem bliža
idealni rešitvi problema. Cilj povratne zanke ni v tem, da se čim manjkrat zavrtiš v tem
krogu, pač pa da te kroge opraviš čim hitreje in čim večkrat (Ries, 2011a).
Da bi bilo podjetnikom čim lažje definirati njihov napredek, torej dobiti odgovor na
vprašanje, ali se bližajo idealnemu produktu, oz., ali je njihov MVP dovolj dober odgovor
na problem, Ries (2017) predstavi uporabo kazalnika, ki ga imenuje računovodenje inovacij.
Avtor trdi, da običajni kazalniki, ki jih uporabljajo večja podjetja (na primer: prihodki,
število strank, ROI, tržni delež,...), za zagonska podjetja praktično ne predstavljajo nobene
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vrednosti. Kazalnike predstavi kot spremljanje najosnovnejših stvari za uspešno poslovanje
podjetja. Trdi, da lahko podjetja indikatorje, ki jih bodo spremljali, izberejo po želji, dokler
so le-ti enostavni in ponujajo možnost uporabe. Tu dodaja še razlago, če potencialni kupci
ne želijo niti testirati produkta, potem spremljanje indikatorja ponovnih nakupov sploh ni
pomembno.
Podjetnik mora z vsakim krogom preko povratne zanke priti bližje idealni rešitvi za kupce.
Da bi mu to uspelo, mora kritično analizirati povratne informacije in ugotoviti, ali se bliža
iskani rešitvi (rešitvi, ki jo iščejo kupci). V kolikor po analiziranih podatkih ugotovi, da s
svojim MVP ne odgovori na problem, tako kot si predstavljajo stranke, mora razmisliti o
zasuku. Zasuk ni nujno negativna stvar, saj pomeni, da je podjetnik našel nove hipoteze
(potencialno nov večji problem), ki jih bo na novo testiral in imel možnost postaviti uspešno
podjetje (Ries, 2011a).

3

NAČELA METODOLOGIJE VITKEGA ZAGONSKEGA
PODJETNIŠTVA

Spodaj je opisanih šest osnovnih načel metodologije vitkega zagonskega podjetništva, ki naj
bi jim zagonska podjetja sledila v želji po čimprejšnjem potrjevanju problema in rešitve
poslovne priložnosti:
1. Pojdi ven iz pisarne (angl. get out of the building): podjetniki naj bi imeli na začetku
svoje poti poslovno idejo, ki temelji na številnih predpostavkah in poslovnih hipotezah.
Edini način, da lahko hipoteze in s tem svojo idejo potrdijo, je, da le-te preverijo pri
potencialnih strankah v najhitrejšem možnem času. Dlje ko podjetnik odlaša s pogovori
s strankami, večja je verjetnost, da naredi napako in vse bolj se umika od sledenja
metodologije vitkega zagonskega podjetništva (Blank, 2006; Ries, 2011a; Furr &
Ahlstrom, 2011). Edina pravilna odločitev podjetnika naj bi torej bila, da odide na ulico
do svojih potencialnih strank, pri katerih preveri realno stanje ter preko pogovorov izve
čim več o njihovih problemih in ali njegova rešitev dovolj dobro reši te probleme (Blank,
2006).
2. Zasuk (angl. pivot), če je potreben: zasuk je odločitev podjetnika, da spremeni enega
ali več delov hipotez, ki se nanašajo na izgradnjo poslovnega modela podjetja. Podjetnik
se mora za zasuk odločiti v primeru, ko se pri pogovorih s potencialnimi strankami
izkaže, da svojih hipotez glede rešitve ali poslovnega modela ne more potrditi. Zasuk naj
bi predstavljal strukturirano spremembo smeri/ideje, ki pa bi ji moralo slediti novo
celovito testiranje poslovnih hipotez. (Ries, 2011a).
3. Potrjeno učenje (angl. validated learning): Ries (2011a) navaja, da je eno izmed
osnovnih poslanstev zagonskega podjetja naučiti se izgraditi trajnostni poslovni model.
To učenje naj bi potekalo preko načrtovanih eksperimentov za testiranje hipotez in bilo
podkrepljeno z empiričnimi podatki, pridobljenimi od potencialnih kupcev. Prav tako je
zelo pomembno, da podjetnik razvije miselnost za kritično presojanje lastnih hipotez ter
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željo do konstantnega učenja, ki ga lahko pripelje do zaznave prave priložnosti, če si kot
svoje vodilo postavi namen, ugotoviti, kaj si trg želi in dopušča verjetnost, da se pri
svojih hipotezah moti (Furr & Ahlstrom, 2011).
4. Najosnovnejši sprejemljiv produkt (angl. minimum viable product, oz. MVP): “MVP
je tista verzija produkta, ki omogoča testiranje preko celotne povratne zanke izgradiizmeri-nauči se, a hkrati je zanjo potreben kar se da minimalni napor in minimalen čas
za razvoj” (Ries, 2011a, str. 77). MVP hkrati predstavlja tudi enega najučinkovitejših
načinov za testiranje hipotez in učenje od potencialnih kupcev. Primer MVP je lahko
kratka demonstracijska predstavitev, ki kupcu pokaže, kako produkt rešuje določen
problem, ali pa osnovna spletna stran, ki omogoča spremljanje interesa potencialnih
kupcev. MVP ima torej samo tiste osnovne lastnosti, ki omogočajo, da se produkt pokaže
potencialnim kupcem in pridobi njihove povratne informacije. Furr in Ahlstrom (2011,
str. 95) sta uporabila podoben termin, in sicer minimalni set lastnosti, ki ga definirata kot
“najmanjši in najbolj fokusiran set lastnosti, ki bo gonilo potrošniških nakupov”. Le-ta
predstavlja nujne lastnosti, ki jih produkt mora imeti, da bi se stranke odločile za nakup.
5. Hitre ponovitve (angl. iterate rapidly): ključna lastnost povratne zanke izgradi-izmerinauči se, ki predstavlja osrčje metodologije vitkega zagonskega podjetništva, so
konstantne ponovitve, ki se morajo vrstiti kar se da hitro ena za drugo, a vendar brez
zmanjševanja kvalitete med samimi ponovitvami (Ries, 2011a).
6. Izogniti se prehitri širitvi (angl. avoid premature scaling): prehitra širitev pomeni vsako
razmišljanje ali poraba sredstev za rast (kot na primer: drag marketing, najemanje
prodajnih predstavnikov, najemanje prostorov, itd.), preden podjetje najde ujemanje
produkta in trga. Prehitra širitev je tudi eden izmed najpogostejših razlogov za propad
zagonskih podjetij (Furr & Ahlstrom, 2011).

4

PROCES METODOLOGIJE VITKEGA ZAGONSKEGA
PODJETNIŠTVA

Proces metodologije vitkega zagonskega podjetništva, ki je predstavljen spodaj na sliki 3, je
razdeljen na 3 faze. Gre za sintezo del več avtorjev in bo obravnavan kot optimalni proces v
primeru, da si želi zagonsko podjetje slediti metodologiji vitkega podjetništva. Prva faza
predstavlja postavljanje in potrjevanje hipotez glede problema, ki ga rešuje zagonsko
podjetje. Druga faza se začne, ko so potrjene hipoteze vezane na problem in predstavlja
postavljanje in potrjevanje hipotez glede rešitve. Zadnja, tretja, faza pa pomeni potrjevanje
poslovnega modela in širitev le-tega (Blank, 2006; Furr & Ahlstrom, 2011; Ries, 2011a).
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Slika 3: Optimalen proces v primeru upoštevanja metodologije vitkega zagonskega
podjetništva

Vir: Blank (2006), Furr in Ahlstrom (2011) in Ries (2011a).

4.1

Faza 1

Proces metodologije vitkega zagonskega podjetništva se začne že ob pojavu same poslovne
ideje. V prvi fazi mora podjetnik postaviti poslovne hipoteze, ki jih bo čim hitreje preveril
na trgu preko pogovorov s potencialnimi kupci. Prvo fazo procesa metodologije vitkega
zagonskega podjetništva lahko razdelimo na 4 dele:
1.
2.
3.
4.

Ustvarjanje izhodiščnih poslovnih hipotez
Kontaktiranje ciljne publike in uskladitev intervjujev
Potrjevanje hipotez
Raziskovanje tržne privlačnosti

4.1.1

Ustvarjanje izhodiščnih poslovnih hipotez

Pogoj za uspešno poslovanje zagonskega podjetja je odkritje problema, ki ga ima specifična
skupina potencialnih strank. Potrebno je imeti dobro specificirano ciljno skupino in temeljito
poznati svojega idealnega kupca. Podjetja, ki nimajo točno določene ciljne skupine (ki trdijo,
da je njihova rešitev namenjena vsem na svetu), namreč nimajo dobrega izhodišča za
uspešno poslovanje (Blank, 2006; Ries, 2011a). Podjetnik mora vedno iskati zelo velik
problem, saj je po navadi tako, da uporabniki lahko živijo z majhnimi problemi, ne da bi
iskali rešitev (Furr & Ahlstrom, 2011).
Glede oblike/vsebine hipotez si avtorji niso povsem enotni. Blank (2006) ter Furr in
Ahlstrom (2011) zagovarjajo postavitev obsežnejših poslovnih hipotez, ki vsebujejo
elemente problema, ponujene rešitve, cenovne politike, povpraševanja, ponudbe in ključne
vrednosti, ki jo ponuja rešitev. Na drugi strani pa Ries (2011a) zagovarja dve ključni
predpostavki, ki ju mora podjetnik testirati v hipotezah, preko katerih ugotovi ponujeno
vrednost in potencial rasti.
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4.1.2

Kontaktiranje ciljne publike in usklajevanje intervjujev

Podjetnik se lahko kontaktiranja ciljne publike loti na več načinov, vendar pa med
najpogostejšimi še vedno ostajata kontaktiranje preko telefonskih klicev ali elektronskih
sporočil (Blank, 2006). Zelo pomembno pri tem pa je, da podjetnik beleži statistiko
opravljenih kontaktov, ki mu lahko že v tej fazi poda prvi pogled na potrjevanje hipotez.
Namreč, v kolikor bi več kot 50 % kontaktov privolilo v intervju, je to prvi znak, da je
podjetnik našel potencialni problem kupcev. V nasprotnem primeru pa bi moral podjetnik
ponovno razmisliti o hipotezah in poiskati večji problem (Furr & Ahlstrom, 2011).
4.1.3

Potrjevanje hipotez

Načini potrjevanja hipotez so lahko različni in se spreminjajo glede na kompleksnost
hipoteze. Podrobni in formalni ena na ena intervjuji so bolj primerni pri potrjevanju
kompleksnejših hipotez, medtem ko so lahko telefonski klici zadosti za potrditev
enostavnejših hipotez. Pri kompleksnejših hipotezah se je potrebno v prvih pogovorih
fokusirati na ključna vprašanja, s katerimi lahko podjetnik dobi potrditev, da je na pravi poti,
v kasnejših pogovorih pa je poleg tega pomembno še, da podjetnik spozna običajen dan
potencialnega kupca in preuči trg kot tak. Podjetnik se mora na vsak način izogibati prodaji
svoje rešitve v pogovorih, namesto tega pa mora ugotoviti, ali je potencialni kupec sploh
pripravljen plačati za to rešitev (Blank, 2006; Furr & Ahlstrom, 2011).
Ries (2011a) v svojem delu naredi korak naprej in zagovarja testiranje hipotez s prototipom
oz. MVP. Podjetnik mora biti dovolj spreten, da MVP sproti prilagaja glede na povratne
informacije s trga in se tako bliža optimalni rešitvi. V kolikor podjetnik uspe potrditi
postavljene poslovne hipoteze, lahko nadaljuje z raziskovanjem tržne privlačnosti. V
nasprotnem primeru pa je potreben razmislek o zasuku, torej o iskanju novih problemov.
4.1.4

Raziskovanje tržne privlačnosti

V tej točki mora podjetnik raziskati, ali se mu na potrjen problem dejansko splača odgovoriti
z določeno rešitvijo in jo ponuditi kupcem. Podjetnik mora to storiti preko raziskave trga, v
kateri mora poiskati odgovore na vprašanja, kot so (Furr & Ahlstrom, 2011):
-

Kakšna je velikost trga?
Kakšna je stopnja rasti na tem trgu?
Ali je podjetje kompatibilno narediti rešitev, ki jo zahteva trg?
Ali je kdo že ponudil rešitev na ta problem, če da, kdo?
Ali je investicija v razvoj upravičena glede na povpraševanje?

Prav tako je smiselno pogledati že opravljene analize trga in pridobiti nekaj podatkov glede
zadnjih trendov na trgu, nerešenih problemov ali na primer ključnih igralcev na trgu (Blank,
2006). Ries (2011a) temu delno nasprotuje in opozarja na nevarnost potencialnega
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pretiranega raziskovanja trga, saj je glavna lastnost metodologije vitkega zagonskega
podjetništva prav hitro učenje.
4.2

Faza 2

Druga faza temelji na ponavljajočih se procesih, s katerimi mora podjetnik ugotoviti, kakšen
je produkt, ki bo odgovoril na probleme potencialnih kupcev. Ta faza je prav tako pomembna
kot prva, v kateri podjetnik potrjuje problem potencialnih kupcev, saj ob morebitnem
lansiranju napačnega produkta (napačni produkt v tem primeru razumemo kot produkt, ki
sicer rešuje problem, ki smo ga potrdili v prvi fazi, a ne na način, kot to pričakujejo
potencialni kupci), podjetnik ne bi odgovoril na potrebe potencialnih kupcev in s tem ne bi
razvil uspešnega poslovnega modela. Druga faza je prav zato razdeljena na tri podfaze, da
bi podjetnik preko strukturiranega pristopa prišel do končne rešitve (Furr & Ahlstrom, 2011):
-

definiranje minimalnega seta lastnosti;
razvoj virtualnega produkta oziroma MVP;
testiranje in prilagajanje rešitve.

Zgornjim trem podfazam, lahko dodamo še eno, ki pa ni direktno vezana na razvoj in
potrjevanje rešitve. Gre namreč za podfazo poimenovano strategija prodora na trg, ki jo
moramo definirati šele po tem, ko imamo v rokah razvit produkt, ki si ga potrošnik želi.
Omenjena podfaza je umeščena v drugo fazo zato, ker mora ob potrjevanju rešitve podjetnik
že raziskovati trg kot tak, kar pa je osnova za kreiranje uspešne strategije prodora na trg (Furr
& Ahlstrom, 2011).
4.2.1

Definiranje minimalnega nabora lastnosti

Na tej točki mora podjetnik strmeti k definiranju tistih lastnosti rešitve, ki so nujno potrebne
za odgovor na potrjen problem, na način, ki si ga želijo potencialni kupci. Pomembno je tudi,
da podjetnik definira set tistih lastnosti, ki so skupne večjemu segmentu kupcev (Ries,
2011a). Podjetnik mora prav tako sam oblikovati prvi minimalni set lastnosti, preden sestavi
celovito rešitev, ki ga nato testira pri potencialnih kupcih. Tako kot je moral podjetnik
potrditi problem, mora potrditi tudi rešitev, zato mora preko pogovorov s kupci pridobiti čim
več povratnih informacij na definiran minimalni set lastnosti. Vezano na povratne
informacije, ki jih mora statistično obdelati in raziskati, mora nato spreminjati set
minimalnih lastnosti, da ga čim bolj optimizira, glede na želje potencialnih kupcev (Blank,
2006; Ries, 2011a; Furr & Ahlstrom, 2011).
Ries (2011a) temu dodaja še, da lahko podjetnik že na tej točki preveri potencialno
skalabilnost rešitve. Potrjeni minimalni set lastnosti, po avtorjevih navedbah, predstavlja
MVP, ki pa mora imeti lastnosti skalabilne proizvodnje.
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4.2.2

Razvoj virtualnega produkta oziroma minimalno sprejemljivega proizvoda

MVP naj bi predstavljal najefektivnejši način učenja o potencialnih strankah. Razvijemo ga
iz minimalnega seta lastnosti, ki smo jih potrdili v prejšnjem koraku ter ga moramo nato čim
prej spraviti v roke potencialnih kupcev. MVP torej predstavlja najenostavnejšo obliko
rešitve na zastavljen problem, ki nam ravno zaradi svoje enostavnosti omogoča lažje
prilagajanje, glede na povratne informacije pridobljene s strani kupcev, in s tem nudi višjo
verjetnost uspeha. Vsak trenutek, ki ga porabimo za izpopolnjevanje MVP, je čas, ki ga
vržemo stran (Ries, 2011b).
Iz zgornjega tudi izhaja prepričanje, da ni potrebno, da je MVP vedno proizvod, ki je že
pripravljen za uporabo, pač pa je lahko tudi virtualni prototip, kjer pa je pomembno, da
podjetnik najde primerno tehnologijo za predstavitev (PowerPoint predstavitev, video, itd.)
(Furr & Ahlstrom, 2011).
Razvoj MVP se močno razlikuje od tradicionalnega razvoja produktov oz. rešitev. Največja
razlika je prav v kvaliteti, ki pri tradicionalnem razvoju igra pomembno vlogo in je ena izmed
ključnih metrik za potencialni uspeh. Metodologija vitkega zagonskega podjetništva
postavlja tradicionalno teorijo pod vprašaj, saj trdi, da se percepcija kvalitete med
podjetnikom in potencialnim kupcem v večini primerov razlikuje (Ries, 2011a). V kolikor
pride do razlike v njunih percepcijah, je to najboljši možni čas, da ugotovimo, katere lastnosti
rešitve in na kateri način, si stranke najbolj želijo. Zato mora biti MVP čim cenejši in čim
enostavnejši za razvoj in prilagajanje (Furr & Ahlstrom, 2011; Ries 2011a). Posredovanje
MVP v roke potencialnih kupcev omogoča boljše učenje kot spraševanje hipotetičnih
vprašanj. Interakcija potencialnih kupcev z MVP lahko na dan privede nova vprašanja, ki jih
podjetnik drugače ne bi vprašal. Prav tako se mnogo potencialnih kupcev sploh ne zaveda,
da ima problem, dokler nimajo potencialne rešitve v roki (Ries, 2011a).
Pri celotnem procesu pa obstaja tudi nekaj potencialnih tveganj, s katerimi se lahko sreča
podjetnik ob zgodnjem lansiranju MVP. S prvim tveganjem se lahko sreča podjetnik, ki cilja
na patentno varnost svojega produkta. Z lansiranjem MVP začne teči rok za oddajo patenta,
a v vsakem primeru lahko podjetnik razvije produkt po željah potencialnih kupcev in s tem
opraviči visoko investicijo za patentno varnost. Veliko podjetnikov razvije strah, da jim
konkurenca ukrade idejo, kar predstavlja naslednje tveganje. To tveganje je načeloma precej
majhno, saj se večja podjetja ne ukvarjajo s preučevanjem vsake poslovne ideje posebej. V
primeru, da bi bil konkurent ob znani ideji vseeno uspešnejši od podjetnika, pa slednji v
vsakem primeru ne bi postavil uspešnega podjetja. Tveganje, da bi si zagonsko podjetje
uničilo ugled blagovne znamke zaradi slabe kvalitete MVP, pa se da premostiti preko
možnost lansiranja MVP pod drugim imenom. Slaba kvaliteta MVP lahko večji problem
potencialno predstavlja le pri ustanovljenih podjetjih, ki pred samim lansiranjom že izvajajo
močno promocijo produkta, preko katere povečujejo pričakovanja kupcev (Ries, 2011a).
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4.2.3

Testiranje in prilagajanje rešitve

V tej točki mora podjetnik testirati svoj razviti MVP. Testira ga preko upoštevanja povratne
zanke izgradi-izmeri-nauči se, potek katere je predstavljen na zgornji sliki 2. Glavni cilj pri
testiranju je zmanjševati čas učenja, torej zmanjševati čas med posameznimi koraki povratne
zanke. Principi hitrega učenja pa so ključni za začetek uspešnega poslovanja zagonskega
podjetja.
4.2.4

Strategija prodora na trg

Potem ko podjetnik testira svoj MVP, mora hkrati pridobivati tudi informacije o trgu, na
katerem želi lansirati svojo rešitev. Podjetnik si mora po prvih opravljenih pogovorih naredi
strukturiran intervju, ki bo omogočal dobro analizo informacij o trgu (Blank, 2006). Ta faza
je zelo pomembna, če želi podjetnik razviti trajnostno uspešen poslovni model. Ključno
namreč je, da podjetnik pridobi čim več informacij o nakupnih navadah končnih
potrošnikov, oziroma, v primeru B2B poslovanja, kako poteka nabavni proces. Pri nabavnem
procesu je mišljeno proces od tega, kako potencialni kupec izve za podjetnikov produkt, do
končne uporabe le-tega. Le tako lahko podjetnik razvije pravilno strategijo vstopa na trg in
skalabilen prodajni model (Furr & Ahlstrom, 2011).
4.3

Faza 3

V končni, tretji, fazi podjetnik oz. podjetje potrdi, ali gre pri celotni zasnovani ideji za
ponovljiv ter hkrati tudi dobičkonosen poslovni model. V kolikor je odgovor pritrdilen,
potem nastopi trenutek, ko iz faze učenja celoten projekt preskoči v fazo izvedbe ideje ter
omogočanja in zagotavljanja njene nadaljnje rasti. Podjetje se zato fokusira na postavitev
optimalne organizacijske strukture ter zaposlovanje kadra, ki naj bi mu omogočal čim
hitrejšo rast podjetja (Blank, 2006).

5

METODOLOGIJA VITKEGA OKVIRJA

Da bi podjetnik v tem dinamičnem okolju lahko sistematično razčlenil, preučil in načrtoval
zaznano poslovno priložnost, je izdelava poslovnega načrta običajno mišljena kot eden
najpomembnejših začetnih korakov na poti do potencialne uresničitve priložnosti. Poslovni
načrt lahko tako definiramo kot dokument, ki opisuje trenutno stanje poslovne priložnosti
oz. podjetja ter preko izdelane strategije in pričakovane finančne uspešnosti predpostavlja
njegovo prihodnost (Honig & Karlsson, 2004).
Kljub vsemu pa lahko izdelava poslovnega načrta vodi tudi do manjše verjetnosti uresničitve
poslovne priložnosti oz. do upočasnitve njene izvedbe, saj se lahko podjetnik v začetni fazi
njene gradnje sooča s precejšnim pomanjkanjem relevantnih informacij. Prav tako se
podjetniki v marsikateri panogi soočajo z višjimi vstopnimi pogoji ter večjo konkurenco kot
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nekoč, hkrati pa jih neprestane inovacije silijo k razvoju hitre zmožnosti učenja in
prilagajanja. Vse te spremembe pomenijo, da se je potrebno v začetni fazi zagona podjetja
oz. preučevanja poslovne priložnosti osredotočati ne samo na izdelavo statičnega
poslovnega modela, pač pa je potrebno dati zadosten poudarek predvsem na izdelavi
dinamičnega poslovnega modela (Maurya, 2018).
Izdelava poslovnega načrta je potrebna, da lahko podjetje oceni poslovno priložnost in zgradi
zemljevid poti za prihodnost ter da lahko prepriča investitorje, da bo podjetje profitabilno.
Eden izmed ključnih razlogov za propad podjetij naj bi bil ravno premalo podroben poslovni
načrt (Pinson, 2004). Maurya (2012a) v svojem delu temu nasprotuje in trdi, da tradicionalni
poslovni načrti, ki obsegajo 50 ali več strani, ne predstavljajo nobene vrednosti za zagonska
podjetja, saj tradicionalni poslovni načrti vsebujejo preveč neznank, na katere pa zagonska
podjetja še ne znajo odgovoriti. V tem poglavju bomo torej opisali in prikazali razlike med
tradicionalnim poslovnim načrtom, okvirjem poslovnega modela in vitkim okvirjem.
5.1

Tradicionalni poslovni načrti

Dolga leta je veljalo, da mora biti prvi korak, ko podjetje pričenja s poslovanjem, izdelava
poslovnega načrta. Namreč, v kolikor naj bi podjetnik izdelal dober poslovni načrt, v
katerem bi predstavil podrobno analizo trga in natančne finančne projekcije, je bilo verjeti,
da bo njegova poslovna ideja gotovo vodila v donosno poslovno priložnost. Tradicionalni
poslovni načrt je dokument, dolg 50 in več strani, ki vsebuje veliko informacij o poslovni
ideji, strategiji, trgu, itd. Ponavadi vsebuje 12 poglavij, ki se delijo dalje na več točk,
natančno, na 49 točk. Spodaj podajam primer kazala glavnih poglavij tradicionalnega načrta,
ki smo ga v drugem letniku dodiplomskega študija dobili kot primer na Ekonomski fakulteti
v Ljubljani:
1. Povzetek
2. Opis podjetja
3. Analiza trga
4. Utemeljitev priložnosti
5. Načrt trženja
6. Načrt proizvodnega ali storitvenega procesa
7. Dolgoročna strategija podjetja
8. Vodstvena skupina in kadri
9. Splošni terminski plan
10. Finančni načrt
11. Analiza občutljivosti
12. Dodatki
Ideja tradicionalnega poslovnega načrta je, da ga podjetnik pripravi, še preden se sploh začne
ukvarjati s ponujanjem rešitve končnemu kupcu. Podjetnik naj bi s tem poslovnim načrtom
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ocenil, ali se mu splača ustanoviti podjetje in ponuditi omenjeno rešitev, zato mora veliko
energije vložiti v raziskavo in temeljito pripraviti poslovni načrt (Pinson, 2004).
Blank (2006) je eden od glavnih kritikov tradicionalnega poslovnega načrta, saj trdi, da se
poslovni načrti v večini primerov spremenijo ravno takrat, ko pridemo v stik s strankami.
Zagonska podjetja naj ne bi bile male verzije velikih korporacij, zato ne smejo uporabljati
enakih poslovnih načrtov, kot so jih vsa leta do sedaj uporabljale multinacionalke in da je
delanje večletnih planov za zagonska podjetja nesmisel, saj je velika verjetnost, da ne bodo
točni. Poudarja tudi, da zagonska podjetja delajo na tem, da najdejo svoj trajnostni poslovni
model, in da se učijo preko napak/porazov, medtem ko ustaljena podjetja, večinoma delajo
na tem, da se izognejo napakam. To je le nekaj razlogov, zaradi katerih Blank (2013) trdi,
da je uporaba tradicionalnega poslovnega načrta za zagonska podjetja nesmiselna. Avtor
temu dodaja, da bi tudi večja podjetja morala postati bolj vitka in s tem hitrejša, če želijo
dohitevati inovacije, ki jih na trg prinašajo zagonska podjetja.
Zgodovinski podatki o poslovanju so bistvena razlika v načrtovanju poslovne prihodnosti
med ustaljenimi večjimi podjetji in zagonskimi podjetji. Zagonsko podjetje nima nikakršnih
podatkov, na katerih bi lahko napovedalo svojo prihodnjo rast ali prodajo, kar je še en razlog,
zakaj tradicionalni poslovni načrt za njih ni primeren. Začetek brez podatkov je lahko tudi
prednost za zagonska podjetja, saj morajo postaviti hipoteze, ki temeljijo na njihovih
predpostavkah in jih testirati (Kawasaki, 2004).
Okvir poslovnega modela
“Poslovni model opisuje in utemeljuje razloge, kako podjetje ustvarja, prinaša in obdrži
vrednost.” S to definicijo, je Osterwalder, leta 2010, prvič predstavil svoj okvir poslovnega
modela. Šlo naj bi za orodje, s katerim podjetnik vizualizira in predstavi svoj poslovni model.
Okvir poslovnega modela je prav tako prikazal grafično, in sicer na eni strani papirja, da bi
bil le-ta čim bolj enostaven, prilagodljiv in prenosljiv. V svoj okvir je vključil najbolj
pomembne točke, na katere mora odgovoriti podjetje. Njegov okvir lahko vidimo na spodnji
sliki 4.
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Slika 4: Okvir poslovnega modela

Vir: Osterwalder & Pigneur, 2010.

Prednost predstavitve okvirja na eni strani predstavlja možnost hitre iteracije. Podjetje tako
lahko npr. natisne večji format okvirja, ga nalepi na steno in ga napolni s samolepilnimi
listki. Zaradi svoje omejenosti s prostorom, je podjetje prisiljeno v okvir napisati zgolj
najbolj kritične oziroma najpomembnejše stvari, ki jih lahko preko testiranja kasneje tudi
hitreje in lažje spreminja (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Osterwalder je zagovarjal, da lahko predlaga okvir poslovnega modela za vse organizacije od zagonskih podjetij do velikih multinacionalk. Predvsem se je fokusiral na to, da je
podjetju zagotovil prednosti, kot so enostavnost, prilagodljivost in prenosljivost. S
prenosljivostjo je imel avtor v mislih predvsem to, da so si lahko zaposleni v podjetju med
seboj pošiljali njegov okvir in je bilo že na prvi pogled vsakomur jasno bistvo, česar za
tradicionalni poslovni načrt ne moremo trditi, saj je slednji daljši od 50 strani.
5.2

Vitki okvir

Kot že omenjeno, zagonska podjetja in velike multinacionalke načeloma ne morejo
uporabljati istih pristopov pri odločanju. Zato se je Ash Maurya odločil in prilagodil okvir
poslovnega modela, ki bi bil bolj primeren za uporabo zagonskih podjetij oz. za podjetnike
(in ne konzultante, stranke, svetovalce ali investitorje) (Maurya, 2012a; Maurya, 2012b).
Ker sta si okvirja zelo podobna, bom na spodnji sliki prikazal, v čem se razlikujeta, saj so te
razlike ključne za razumevanje vitkega okvirja.
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Slika 5: Spremembe zasnove okvirja poslovnega modela, ki so vodile izdelavo vitkega
okvirja

Vir: Maurya, 2012b.

Kot vidmo na zgornji sliki 5, je Maurya v svojem okvirju spremenil 4 stvari, v primerjavi z
okvirjem poslovnega modela, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.2.1

Ključni partnerji → Problem
Ključne aktivnosti → Rešitev
Ključni viri → Ključni kazalniki
Odnos s strankami → Neulovljiva prednost
Problem in segmenti kupcev

Po navedbah Maurya (2012a) je bilo razdelek Ključni partnerji najtežje zamenjati, saj lahko
le-ti predstavljajo zelo pomembno vlogo za uspešen začetek poslovanja nekaterih zagonskih
podjetij. Ker pa je avtor prepričan, da vseeno večina zagonskih podjetij ne spada v to
skupino, kjer je uspeh pogojen s ključnimi partnerji, je fokus zagonskih podjetij preusmeril
v iskanje pravega problema. Večina zagonskih podjetij ne propade zato, ker ne zna razviti
produkta, pač pa zato, ker razvije napačen produkt. To z drugimi besedami pomeni, da tako
zagonsko podjetje ne razume problema pravilno. Ta razdelek naj bi po avtorjevih besedah
prisilil podjetja, da začnejo globje razmišljati o problemu, ga s tem skušajo popolnoma
razumeti in se prepričati, da so ljudje za rešitev tega problema pripravljeni plačati.
Slednje je verjetno najpogostejša napaka zagonskih podjetij, saj so prepričani, da so odkrili
problem (ker se potrošniki pritožujejo), razvijejo rešitev, ki pa je potrošniki nato nočejo
19

plačati. Tudi ko so zagonska podjetja odvisna od ključnih partnerstev, je to v večini primerov
kot pomoč pri prodaji, saj zagonska podjetja še nimajo svojih prodajnih oddelkov in kanalov.
Ključne partnerje v tem primeru lahko navedemo tudi v razdelku Kanali do kupcev (Maurya,
2012a).
Prav tako pa Maurya (2012a) meni, da je par problem-degmenti kupcev predstavljen kot
osrednji oz. ključni del vitkega okvirja. Namreč, pod točko problema naj bi podjetnik
navedel enega do največ treh problemov, za katere misli, da bi jih bilo potrebno rešiti za
posamezen oz. konkreten segment kupcev. Probleme pa naj bi si pri tem predstavljali kot
tista opravila, ki bi jih sicer morali opraviti kupci.
5.2.2

Rešitev

Razdelek Ključne aktivnosti, ki so bolj primerne za ustaljena podjetja, je zamenjal z
razdelkom Rešitev. V tem razdelku mora podjetnik definirati rešitev na problem, ki ga je
potrdil v prejšnjem razdelku. Napisana rešitev mora biti kratka in jedrnata, da se lahko iz nje
razvije MVP. S tem namenom je tudi razdelek manjši, da bi podpiral mišljenje MVP.
Podjetnik mora paziti, da se, rečeno v prenesenem pomenu, ne zaljubi v svojo rešitev. Vedno
mora strmeti k izboljševanju in preko testiranj na trgu rešitev tudi spremeniti, če je to
potrebno (Maurya, 2012a). S tema dvema razdelkoma je Maurya dal veliko podporo Riesovi
povratni zanki, katere ključna stvar je testiranje in učenje o problemu in rešitvi. Prav tako je
smiselnost podprta z navedbami Blanka, ki je dejal, da je zagonsko podjetje organizacija, ki
v ponavljajočih se testiranjih išče trajnostni in skalabilen poslovni model. Za slednje mora
dobro poznati problem in rešitev.
5.2.3

Ključni kazalniki

Razdelek ključni viri je avtor zamenjal, ker je mnenja, da zagonska podjetja, zaradi svoje
zgodnje faze, sploh še nimajo jasno določenih oziroma definiranih virov. Prav tako je
mnenja, da mora zagonsko podjetje nujno poznati svoje ključne kazalnike, ki definirajo
uspeh in napredovanje podjetja. Napačna interpretacija oziroma spremljanje nepomembnih
ali celo napačnih kazalnikov je lahko za zagonsko podjetje usodno, saj se lahko zgodi, da
podjetje začne trošiti vir za napačne cilje. S ključnimi metrikami dobi vitki okvir način
spremljanja uspešnosti podjetja (Maurya, 2012a).
5.2.4

Neulovljiva prednost

Maurya (2012a) glede zadnje spremembe trdi, da je pot do kupcev bolj pomembna kot
odnosi v začetnih fazah, kar pa se definira v razdelku Kanali do kupcev. Hkrati pa poudarja,
da bi moralo vsako zagonsko podjetje strmeti k določeni neulovljivi prednosti, zato je to
dodal v svoj vitki okvir. Avtor sicer pravi, da lahko podjetje ta razdelek pusti prazen, vendar
je s tem tveganje, da ga bodo večja podjetja kopirala in prehitela, toliko večje. Neulovljiva
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prednost tako predstavlja nekaj, kar ni mogoče hitro kopirati ali kupiti in s tem izničiti
prednost, ki si jo je ustvarilo zagonsko podjetje.
5.2.5

Edinstvena ponujena vrednost

Pri edinstveni ponujeni vrednosti gre za eno najpomembnejših polj, hkrati pa gre tudi za
polje, ki ga je večkrat najtežje pravilno izpolniti. Predstaviti je potrebno predvsem dejstvo,
zakaj naj bi bila ponujena rešitev drugačna in vredna pozornosti. Potrebno se je osredotočiti
na samo bistvo proizvoda oz. storitve ter to bistvo predstaviti le z nekaj besedami (Maurya,
2012a).
5.2.6

Kanali

Kanali preprosto predstavljajo pot, kako priti do kupcev oz. uporabnikov. Začetni poudarek
mora biti dan predvsem na učenje, ne pa na samo rast podjetja, zaradi česar je smiselno, da
podjetnik uporabi vse razpoložljive kanale, ki bi ga lahko vodili do potencialnih kupcev. Ob
upoštevanju modela odkrivanja strank, lahko podjetnik hitro odkrije način, kako priti v stik
z zadostnim številom strank. Je pa potrebno te kanale sproti oblikovati in testirati (Maurya,
2012a).
5.2.7

Toki prihodkov in struktura stroškov

Ti dve polji podjetniku omogočita ocenitev donosnosti njihove poslovne ideje. Pomembeno
pa je, da se le-ta osredotoča na kratkoročno zastavljene cilje in ne na izdelavo treh ali
petletnih napovedi. Sprva je potrebno določiti višino vloženega kapitala, ki je potreben za
razvoj in lansiranje MVP. Pri sami izdelavi MVP pa je potrebna pazljivost, da le-ta ne bo
naslavljal le najpomembnejših problemov, pač pa tudi tiste, ki naj bi jih bilo vredno rešiti. S
samo vrednostjo proizvoda ali storitve nato tudi lažje utemeljiš njegovo ceno. Potrebno pa
je izdelati tudi seznam operativnih stroškov, ki naj bi nastali ob lansiranju proizvoda ali
storitve. Po tem, ko podjetnik oceni tokove prihodkov in od njih odšteje nastale stroške, pa
lahko izračuna tudi, kdaj naj bi se podjetje znašlo na točki preloma. To mu omogoča tudi
vpogled na to, koliko časa, truda in denarja bo za to potreboval.
5.2.8

Testiranje vitkega okvirja preko povratne zanke izgradi-izmeri-nauči se

Na koncu se Maurya (2012a) zopet naveže na Riesov pogled na metodologijo vitkega
podjetništva in pravi, da mora biti vitki okvir vedno uporabljen hkrati z omenjeno
metodologijo. Vitki okvir mora biti testiran in podjetnik mora biti pripravljen, da ga bo s
testiranji moral spreminjati. Preko razdelkov Problem in Rešitev mora podjetnik ustvariti
MVP, ki ga testira s povratno zanko naredi-testiraj-nauči.
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5.2.9

Prednosti vitkega okvirja v primerjavi s tradicionalnim poslovnim načrtom

Ena od prednosti izdelave vitkega okvirja v primerjavi z izdelavo tradicionalnega
poslovnega načrta je v tem, da je njegova izdelava hitra. Če lahko podjetniku priprava
poslovnega načrta vzame tudi po več tednov, ima ta v enem dnevu na podlagi vitkega okvirja
skiciranih nekaj poslovnih modelov. Tako mu ostane več časa, ki ga lahko izkoristi za
razmislek o potencialnih možnostih in variacijah zamišljenega modela ter si določi prioritete,
ki jim mora dati največ pozornosti na začetku uresničevanja poslovne priložnosti (Maurya,
2012a).
Druga od prednosti vitkega okvirja je ta, da je jedrnat. Zaradi omejenosti s prostorom je
podjetnik namreč prisiljen, da pazljivo izbere besede ter se fokusira le na ključna bistva
zamišljene poslovne ideje. Tretja prednost pa je ta, da je vitek okvir prenosen. V kolikor
podjetnik zapiše poslovni model na eno samo stran, je le to veliko enostavneje deliti z
drugimi. S tem si podjetnik poveča možnost, da bo dokument prebralo več ljudi, na podlagi
česa bo lahko pridobil več novih zamisli in poslovni model pogosteje posodabljal (Maurya,
2012a).
5.2.10 Prednosti vitkega okvirja v primerjavi z okvirjem poslovnega modela
Čeprav imata oba okvirja podobo obliko ter podobne usmeritve pri izdelavi, pa med njima
obstajajo številne razlike. Vitek okvir je bil oblikovan predvsem za pomoč zagonskim
podjetjem, pri čemer njegove komponente v veliki meri ciljajo na podporo in uporabo
metodologije vitkega podjetništva. Vitek okvir je tako enostavnejši in manj izpopolnjen kot
okvir poslovnega modela. Namesto da bi se fokusiral na izgradnjo notranje strukture ter
notranjih procesov, ki se odvijajo v podjetju, daje vitek okvir prednost ocenjevanju
problemov ciljanih strank, ugotavljanju, kako bi morala izgledati možna rešitev ter kako
meriti odzivnost strank. Mnogi so mnenja, da je ubran pristop preko vitkega okvirja, ki se
osredotoča na reševanja problema strank, bolj učinkovit pri vodenju podjetnika k izgradnji
poslovnega modela in zasnovanju rešitve, ki naj bi jo stranke dejansko potrebovale. Se pa
podjetja po tem, ko že uveljavijo svoj poslovni model oz. ko že prerastejo svoje poslovanje
iz zagonskega v tradicionalno podjetje, pogostokrat osredotočijo na izpolnjevanje okvirja
poslovnega modela (Eaengineered LLC, 2018).

6

METODOLOGIJA PREVERITVE VITKIH METOD NA
PRAKTIČNEM PRIMERU

Uspešnost delovanja vitkih metod pri testiranju poslovnih hipotez sem nato skušal preveriti
še na praktičnem primeru zagonskega podjetja OptiBar. Gre torej za študijo enega primera
(angl. single case study). Uporaba enega primera namreč omogoča izvedbo podrobnejših ter
natančnejših analiz ob uporabi enakih virov. Vsak dodaten proučevan primer bi lahko
pomenil, da bi imel raziskovalec na voljo manj časa za proučevanje njegovih podrobnosti.
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Uporaba enega primera je smiselna zlasti takrat, kadar izbrani primer predstavlja oz.
omogoča kritično testiranje posamezne teorije (Scapens, 1990; Yin, 2003). V skladu s tem
je zato potrebno izbrati primer, iz katerega lahko uvidimo oz. iz katerega se lahko naučimo
največ (Stake, 2005). Pri tem pa se je potrebno zavedati, da sam cilj tovrstnega raziskovanja
ni statistična, pač pa analitična posplošitev (Bickman & Rog, 1997). Ravno zato lahko
sklenemo, da pri tovrstven proučevanju ne potrebujemo primera, ki je statistično značilen,
pač pa primera, iz katerega se lahko največ naučimo.
Preveritev je potekala v več korakih. V prvem koraku sem na podlagi sekundarnih podatkov
pridobljenih preko spletnih baz ter virov dostopnih preko spleta opravil temeljito analizo
panoge, v katero vstopa zagonsko podjetje OptiBar. V drugem koraku sem na podlagi lastnih
izkušenj, pridobljenih z večletnim delom v dotični panogi ter preko analize sekundarnih
virov, izdelal prvoten vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar. Le-ta mi je služil kot opora,
na podlagi katere sem lahko v naslednjem, tretjem, koraku postavil ustrezne poslovne
hipoteze.
Četrti korak je tako vseboval tesitranje postavljenih poslovnih hipotez. Pri testiranju le-teh
sem tako sledil metodologiji vitkega zagonskega podjetništva. Postopek testiranja sem
razdelil na sedem faz, vsaka izmed njih pa vključuje predstavitev izvedbe zanke izgradiizmeri-nauči se. Kot tehniko zbiranja ustreznih informacij, na podlagi katerih bom lahko
potrdil ali zavrnil postavljene poslovne hipoteze ter sproti preverjal ustreznost izdelanega
MVP, sem si izbral izvedbo intervjujev s ključnimi segmenti uporabnikov predlaganih
rešitev za identificirane probleme, ki naj bi jih ponujalo zagonsko podjetje OptiBar.
Ključni segmenti uporabnikov, s katerimi bo poslovalo zagonsko podjetje OptiBar, so tako
na eni strani gostinski obrati, h katerim bodo v nadaljevanju vključeni tako gostinski lokali
(kavarne, bari, nočni klubi, slaščičarne in drugi) kot tudi restavracije in hoteli, ki se ukvarjajo
s strežbo jedi in pijač. Na drugi strani pa so za podjetje OptiBar pomembni deležniki
proizvajalci proizvodov in storitev za oskrbo gostinskih obratov in njihovi zastopniki (oboji
skupaj poimenovani kot principali) ter grosisti (podjetja, ki kupujejo proizvode od različnih
principalov in le-te prodajajo naprej gostinskim obratom). Principale in grosiste lahko
označimo tudi kot dobavitelje proizvodov in storitev gostinskim obratom.
V začetnih fazah testiranj so intervjuji služili predvsem za preveritev točnosti definiranih
problemov, ki sem jih zaznal na podlagi svojih lastnih opažanj v panogi ter njihovi nadaljnji
identifikaciji. Nato pa so prinašali dodano vrednost predvsem pri oblikovanju predlagane
rešitve ter testiranju MVP. Tesno sodelovanje s ključnimi uporabniki ter analize njihovih
odgovorov so vodili do zasuka poslovnega modela. V petem, in hkrati tudi zadnjem koraku,
pa je nato predstavljena postavitev prenovljenega vitkega okvirja, ki temlelji na ugotovitvah
testiranj poslovnih hipotez ter na zasuku poslovnega modela.
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7

ANALIZA PANOGE, V KATERO VSTOPA ZAGONSKO
PODJETJE OPTIBAR

Zagonsko podjetje OptiBar s svojim poslovanjem vstopa v panogo gostinstva, proizvodnje
pijače in veleprodaje živil, pijače ter tobačnih izdelkov. Za podjetja, ki poslujejo v omenjenih
panogah, želi podjetje uvesti inovativne tehnološke rešitve, ki bodo vodile k izboljšanju
učinkovitosti njihovega poslovanja na več področjih.
7.1

Analiza panoge na ravni Slovenije

Ena izmed ključnih panog, v katero vstopa zagonsko podjetje OptiBar, je tako panoga
gostinstva (šifra dejavnosti I v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD)), znotraj
katere se nahaja tudi ključna dejavnost prve skupine ciljanih potencialnih strank oz.
uporabnikov za zagonsko podjetje OptiBar, in sicer gostinski obrati. Gre namreč za
dejavnost strežbe jedi in pijač (šifra I56 s skladu s SKD). Kot lahko vidimo na spodnji sliki
6, je v tej dejavnosti v Sloveniji v letu 2016 poslovalo 9.042 gostinskih obratov, ti pa so v
istem letu zaposlovali 19.989 oseb. Tako število gostinskih obratov kot število zaposlenih je
v obdobju od leta 2011 do leta 2016 naraščalo (SURS, 2010; SURS, 2018).
Slika 6: Število gostinskih obratov in število zaposlenih v gostinskih obratih v Sloveniji v
obdobju od leta 2011 do leta 2016
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Vir: SURS, 2018.

Poleg števila gostinskih obratov pa nas zanima tudi število njihovih dobaviteljev, ki
predstavlja drugo ciljano skupino potencialnih strank oz. uporabnikov za zagonsko podjetje
OptiBar. Večina le-teh posluje v predelovalni dejavnosti (šifra C v skladu s SKD),
natančneje v proizvodnji sadnih in zelenjavnih sokov (šifra C10.32 v skladu s SKD) in v
dejavnosti proizvodnje pijač (šifra C11 v skladu s SKD) ter v dejavnosti trgovine na debelo
s pijačami (šifra G46.34 v skladu s SKD) in nespecializirani trgovini na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki (šifra G46.39 v skladu s SKD). Po seštetju vseh podjetij, ki so v
letu 2016 poslovala v omenjenih dejavnostih, lahko vidimo na spodnji sliki 7, da je bilo le24

teh 382. Prav tako vidimo, da je njihovo število od leta 2011 do leta 2016 konstantno
naraščalo (SURS, 2018).
Slika 7: Število podjetij dobaviteljev gostinskim objektom v Sloveniji v obdobju od leta
2011 do leta 2016
500
400
300

280

298

305

2011

2012

2013

360

382

339

2014

2015

2016

200
100

0
Število dobaviteljev
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Poleg števila gostinskih obratov ter njihovih dobaviteljev pa nas zanimajo tudi njihovi
ustvarjeni prihodki od prodaje. Kot je razvidno na spodnji sliki 8, so prihodki gostinskih
obratov po začetnem opazovanem letu 2011, v katerem so dosegli 944 milijonov evrov,
zabeleželi padec v letu 2012, nato pa so konstantno naračali do zadnjega opazovanega leta
2016, v katerem so dosegli skoraj 1,2 milijarde evrov prihodkov. Na drugi strani pa lahko
vidimo, da so prihodki od prodaje dobaviteljev gostinskim obratom od začetnega
opazovanega leta 2011, kjer so dosegli 794 milijonov evrov do leta 2016, ko so dosegli 667
milijonov evrov, konstantno padali. Eden od razlogov, zakaj je lahko prišlo do sočasnega
porasta prihodkov od prodaje gostinskih obratov ter njihovega upada na strani dobaviteljev,
je lahko ta, da so večji delež med dobavitelji gostinskim obratom zavzela podjetja, ki niso
primarno registrirana za to dejavnost. Skupni prihodki od prodaje gostinskih obratov ter
njihovih dobaviteljev skupaj so tako v letu 2016 predstavljali skoraj 4,2 % delež od celotnega
bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) Slovenije (SURS, 2018).
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Slika 8: Prihodki od prodaje gostinskih obratov ter dobaviteljev v Sloveniji v obdobju od
leta 2011 do leta 2016 (v mio EUR)
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7.2

Analiza panoge na ravni Evropske unije

Kljub vsemu pa ambicije zagonskega podjetja OptiBar presegajo meje slovenskega trga, saj
želi poslovno priložnost uresničiti na globalni ravni. Preden pa se poslovanje preusmeri na
celoten svetovni trg, pa bo za OptiBar pomembno osvojiti evropskega. Na sliki 9 lahko
vidimo, da je bilo število gostinskih obratov v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) v letu
2015 1,6 milijona, število zaposlenih v teh gostinskih obratih pa je presegalo 8,5 milijona.
Slika 10 pa prikazuje, da so prihodki od prodaje teh gostinskih obratov od začetnega
opazovanega leta 2012, v katerem so dosegli 349 milijard evrov, pa do leta 2015, v katerem
so dosegli 379 milijard evrov, vseskozi naraščali (Eurostat, 2018).
Slika 9: Število gostinskih obratov ter število zaposlenih v gostinskih obratih v EU od leta
2012 do leta 2015 (v mio)
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Vir: Eurostat, 2018.
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Slika 10: Prihodki od prodaje gostinskih obratov v EU od leta 2012 do leta 2015 (v mrd
EUR)
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Prav tako pa je, kot lahko vidimo na sliki 11, vseskozi naraščalo število dobaviteljev
gostinskim obratom, ki poslujejo v EU od začetnega opazovanega leta 2012, ko je bilo teh
93.825, pa do leta 2015, ko jih je bilo že 103.392.
Slika 11: Število dobaviteljev gostinskim obratom v EU od leta 2012 do leta 2015
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Slika 12 pa prikazuje, da naj bi njihovi prihodki v letu 2012 dosegli 513 milijard evrov, nato
pa v naslednjem letu zabeležili padec na 507 milijard evrov. Od leta 2013 naprej pa so ti
dosegali konstantno rast in tako v letu 2015 dosegli 550 milijard evrov. Skupni prihodki od
prodaje gostinskih obratov ter njihovih dobaviteljev je v letu 2015 predstavljalo skoraj 5,6
% delež celotnega BDP EU (Eurostat, 2018).
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Slika 12: Prihodki od prodaje dobaviteljev gostinskim obratov v Evropski uniji od leta
2012 do leta 2015 (v mrd EUR)
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Na podlagi opažene rasti ter samega razvoja panoge v zadnjih letih, ocenjujem, da le ta
ponuja priložnost za vstop inovativnim tehnološkim podjetjem, ki jo želim raziskati v
nadaljevanju.

8

IZDELAVA VITKEGA OKVIRJA ZA ZAGONSKO PODJETJE
OPTIBAR

Izdelave vitkega okvirja sem se lotil na podlagi lastnih domnev, predvidevanj ter opažanj
o poslovanju ciljanih potencialnih strank in uporabnikov zagonskega podjetja OptiBar, ki
sem jih pridobil na podlagi večletnih izkušenj z delom v dotični panogi ter na podlagi analize
sekundarnih virov. Vitek okvir je bil torej zasnovan še pred prvim stikom s ključnimi
strankami oz. uporabniki ter pred samo izdelavo MVP.
8.1

Problem

Ozaveščenost glede problemov, s katerimi se srečujejo gostinski obrati in njihovi dobavitelji,
sem na tej točki pridobil preko lastnega zanimanja za preverjanje stanja kakovosti in
učinkovitosti delovanja slovenskega gostinskega sistema v zadnjih letih. Po opravljenem
šolanju priprave ter postrežbe kavnih napitkov v Italiji, sem ugotovil, da je kakovost priprave
in postrežbe kave v Sloveniji, v primerjavi z nekaterimi drugimi državami, na izredno nizki
ravni. Razlogi za takšno stanje v gostinskih obratih so številni. Po nadaljnjem poglabljanju
sem uspel uvideti tudi potencialne težave, ki nastajajo na strani dobaviteljev ter tako postavil
celotno sliko nad dogajanjem v slovenskem gostinstvu. Pri odkrivanju problemov sem si
prav tako pomagal s pregledom sekundarnih virov.
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Ključni problemi na strani lastnikov, vodij in ostalih zaposlenih v gostinskih obratih:
1. Slaba interna komunikacija med lastniki, vodjami ter ostalimi zaposlenimi v
gostinskih obratih. Sklepamo lahko, da večina zaposlenih sodelavcev v gostinskih
obratih trenutno med seboj komunicira preko telefonskih klicev, mobilnih ali
elektronskih sporočil, socialnih omrežij, nekateri pa si celo še vedno pišejo sporočila na
liste papirja, ki si jih med izmenami drug drugemu puščajo kot opomnike.
Nesistematična ter neustrezna uporaba komunikacijskih kanalov s strani zaposlenih v
gostinskih obratih pa lahko povzroči ne transparentnost prenosa informacij, kar
potencialno vodi do spregledanih pomembnih novic, opozoril ali navodil za delo.
2. Neučinkovito usklajevanje urnikov dela in terminov sestankov med lastniki,
vodjami ter ostalimi zaposlenimi v gostinskih obratih. Tudi na tej točki je moč
sklepati, da večina zaposlenih v gostinskih obratih usklajuje urnike dela in termine
sestankov na način, na kakršnega vodi zgoraj omenjeno interno komunikacijo - torej ter
preko ponavljajočih se telefonskih klicev, izmenjave mobilnih ali elektronskih sporočil,
ali pa preko ustvarjanja skupinskih pogovorov na socialnih omrežjih oz. za to
namenjenih mobilnih aplikacijah. Vpleteni v komunikacijo se lahko tudi v tem primeru
soočajo z ne transparentnostjo prenosa informacij, kar pa v nadaljnjih korakih povzroči
izgubo časa ter vodi do zapletov, ki preprečujejo nemoteno in optimalno poslovanje
gostinskih obratov.
3. Neusposobljenost zaposlenih za vodenje gostinskega obrata ter izvajanje
kakovostne priprave in postrežbe hrane in pijače. Kar 60 % gostinskih obratov po
svetu preneha s poslovanjem po enem letu od začetka poslovanja, 80 % pa nato preneha
s poslovanjem po petih letih od začetka poslovanja. Razlogi za to so lahko številni, kot
npr. lokacija gostinskega obrata, nizek začetni kapital, neustrezna priprava hrane oz.
pijače, eden izmed pomembnejših dejavnikov pa je tudi vizija lastnika ter usposobljenost
zaposlenih (Bellini, 2016).
Delo v gostinskih obratih namreč zahteva od zaposlenih precejšno mero spretnosti, ki se
raztezajo od priprave in postrežbe jedi in pijač, komunikacije s strankami, pa tudi do
poznavanja poslovnih spretnosti, ki so nujne predvsem za lastnike in vodje gostinskih
obratov. Za uspešno opravljeno delo bi bilo torej potrebno zaposliti ustrezno število
usposobljenih kadrov. Problem, na katerega naletijo zaposlovalci v slovenskem
gostinstvu, pa je ta, da se dejavnost že več let spopada s precejšnjim pomanjkanjem
kadra, prav tako pa se sooča z vse manjšim vpisom in zanimanjem za področja
opravljanje gostinskega poklica (Raspor, 2008).
Razlogov za pomanjkanje kadra in njihovo visoko fluktuacijo je več, eden izmed njih pa
je tudi stopnja motiviranosti zaposlenih. Številne študije potrjujejo, da višina plačila
odigra pomembno vlogo pri ustvarjanju zavzetosti in motiviranosti za delo zaposlenih v
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podjetju – višje kot je plačilo, višja je njihova stopnja motiviranosti (Rynes, Gerhart in
Minette, 2004).
Na sliki 13 lahko vidimo, da je bilo povprečno mesečno bruto plačilo zaposlenih v
dejavnosti gostinstva v Sloveniji v obdobju od leta 2015-2017 v povprečju nižje za 491
evrov (kar znese v povprečju 31%), v primerjavi s povprečnim mesečnim bruto plačilom
zaposlenih v preostalih dejavnostih v Sloveniji (SURS, 2018). Sklepam, da je zato
motiviranost zaposlenih v gostinstvu zaradi nižjega plačila res lahko manjša. Na njihovo
motiviranost pa lahko vplivajo tudi omejene možnosti tako napredovanja kot posledično
razvoja njihove kariere, urniki dela, pa tudi podvrženost dela na črno (Raspor, 2008).
Slika 13: Povprečno mesečno bruto plačilo vseh dejavnosti v primerjavi s
povprečnim bruto plačilom v dejavnosti gostinstva v Sloveniji v obdobju med
letoma 2015 in 2017
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Vsa ta dejstva vodijo do visokih (neposrednih in posrednih) stroškov upravljanja
gostinskega obrata. Tečaji in izobraževanja namenjena dvigu učinkovitosti poslovanja
gostinskih lokalov (primerno oglaševanje, uporaba socialnih omrežij, izboljšanje
ponudbe, ravnanje z ljudmi pri delu, itd.), kot tudi dvigu kakovosti priprave in postrežbe
hrane in pijače pa so trenutno cenovno, časovno ali geografsko pogostokrat nedostopna.
4. Pomanjkanje informacij o tekočem poslovanju. Na podlagi informacijskih sistemov,
ki so trenutno v uporabi v gostinskih obratih, je moč sklepati, da lastniki ter vodje
gostinskih obratov ne posedujejo enostavnih in hitro dostopnih podatkov o tekočem
poslovanju gostinskega obrata (o uspešnosti prodaje, delu posameznega zaposlenega,
zalogah, itd.). Na podlagi informacij, ki so dostopne na trgu, pa lahko predvidevam, da
prav tako nimajo nikakršnega vpogleda v dogajanje v celotni panogi, kar jim onemogoča
primerjavo s konkurenčnimi gostinskimi obrati. Soočajo se torej s pomanjkanjem
informaciji, ki bi jim lahko pripomogle k izoblikovanju pravilne strategije za ohranjanje
oz. izboljšanje poslovanja gostinskega obrata.
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5. Netransparentnost ponudbe različnih dobaviteljev ter neučinkovito naročanje
proizvodov in storitev preko več komunikacijskih kanalov. Ko želijo lastniki
gostinskih obratov naročati proizvode in storitve, morajo poiskati trenutno ponudbo s
strani dobaviteljev na več koncih. Nekateri jo objavljajo v mesečnih letakih, ki jih na
naslov gostinskih obratov dostavijo grosisti, drugi na svojih spletnih straneh, spet tretji
jo posredujejo preko elektronske pošte, itd. Zato se lahko zgodi, da zadolženi za nabavo
proizvodov in storitev spregleda (akcijske) ponudbe dobaviteljev, na podlagi katerih bi
gostinski obrat lahko posloval učinkoviteje. Poleg tega pa različni dobavitelji nato
sprejemajo naročila proizvodov in storitev preko različnih komunikacijskih kanalov. Isti
gostinski obrat mora tako robo naročati preko telefonskih klicev, elektronske pošte in
različnih spletnih strani, kar potencialno vodi tako do stroškovne kot do časovne
neučinkovitosti.
Ključni problemi na strani dobaviteljev gostinskim obratom:
1. Nimajo direktnega učinkovitega komunikacijskega kanala z gostinskimi obrati.
Trenutno se vsak principal in grosist zase odloči, katerega izmed kanalov bo uporabil za
komunikacijo svoje ponudbe gostinskim obratom. Kot že omenjeno, so trenutno
največkrat uporabljeni kanali objavljanje oglasov v mesečnih letakih, uporaba spletnih
strani, nekateri pa svojo ponudbo preprosto pošiljajo preko elektronske pošte. Uporaba
le enega izmed kanalov lahko povzroči, da dobavitelji ne dosežejo željenega števila
gostinskih obratov, saj se lahko zgodi, da slednji tega komunikacijskega kanala ne
spremljajo. Ker objava ostane spregledana, je lahko (akcijska) ponudba, kljub svojemu
začetnemu potencialu za dobavitelje, neuspešna. Uporaba več kanalov hkrati pa lahko
predstavlja precejšen časovni in cenovni strošek dobaviteljev. Trenutno torej ne obstaja
komunikacijski kanal, ki bi dobaviteljem omogočil, da bi preko objave na enem samem
mestu predstavljali oz. oglaševali svojo trenutno (akcijsko) ponudbo, jo v primernem
času ažurirali ter hkrati s svežimi informacijami dosegli večino gostinskih obratov, ki
poslujejo na trgu.
2. Nimajo dovoljšnega stika z zaposlenimi v gostinskih obratih. Gre predvsem za željo,
da bi dobavitelji lahko imeli vpliv na zaposlene v gostinskih obratih, preko katerega bi
jih motivirali, da bi postali ambasadorji njihove blagovne znamke. Ti ambasadorji naj bi
skrbeli za promocijo in pospeševanje prodaje dobaviteljevih proizvodov in storitev ter s
tem pripomogli k njihovemu boljšemu poslovanju. Vendar pa poleg tega, da dobavitelji
nimajo razvitega sistema, preko katerega bi lahko na enem mestu učinkovito
predstavljali svojo aktualno ponudbo, nimajo niti razvitega učinkovitega sistema, preko
katerega bi lahko dosegli in učinkovito nagovarjali zaposlene v gostinskih obratih.
3. Nimajo možnosti izobraževati gostincev o pravilni uporabi svojih izdelkov in
storitvah. Glede na to, da imajo dobavitelji gostinskim obratom otežen dostop do
komunikacije s svojimi zaposlenimi, lahko sklepam, da imajo prav tako otežen dostop
do vzpostavitve učinkovitega izobraževalnega sistema za uporabo/pripravo svojih
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izdelkov in storitev. Kot primer lahko izpostavim dobavitelje kave, ki si želijo, da bi
gostinci zagotavljali določen standard pri pripravi in postrežbi kave. V trenutno delujočih
izobraževalnih centrih sicer dobavitelji nudijo izobraževanja zaposlenim v gostinskih
obratih ter nekaterim svojim terenskim potnikom, vendar pa se v teh primerih soočajo z
nekaterimi težavami. Cenovno so namreč izobraževanja številnim gostinskim obratom
nedostopna, prav tako sami nimajo dovolj motivacije spodbujati zaposlenih k udeležbi
tečajev (eden od razlogov je lahko velika fluktuacija zaposlenih).
4. Ostajajo brez povratnih informacij o delu svojih trgovskih potnikov. Trgovski
potnik, ki zastopa določenega dobavitelja, trenutno na dlančniku označi, kateri gostinski
obrat je na določen dan obiskal in kaj se je tam dogovoril (nekateri ne storijo niti tega).
Žal pa dobavitelji ne prejmejo povratnih informacij s strani zaposlenih v gostinskih
obratih ali vnesene informacije potnika res držijo. Tako dobavitelj ne ve, ali je npr.
promocijski material, ki je bil namenjen lokalu, res končal v rokah gostinca, ali pa ga je
trgovski potnik potencialno odnesel domov oz. prodal naprej. Prav tako pa nimajo niti
podatkov o zadovoljstvu gostinskih obratov z opravljenimi storitvami ter samim
odnosom trgovskega potnika. Na podlagi izkušenj v panogi se je že večkrat izkazalo, da
gostinski obrati pogostokrat zamenjajo dobavitelja ravno zaradi nezadovoljstva z
njegovo distribucijsko mrežo, zato bi povratni podatki s terena lahko močno pripomogli
k izboljšanemu poslovnemu odnosu med dobavitelji in gostinskimi obrati ter posledično
izboljšanemu poslovanju tako enih kot drugih.
5. Nepopoln nadzor nad prodajo proizvodov in storitev v posameznih gostinskih
obratih. Podobno kot gostinski obrati se tudi dobavitelji soočajo s pomanjkanjem
informacij o svojem tekočem poslovanju. Zaradi zastarelega in ne enotenega
informacijskega sistema tako npr. ne posedujejo podatkov o prodaji njihovih izdelkov
in storitev v posameznih gostinskih obratih. Dobavitelji tako težko ugotovijo, katera
izmed (akcijskih) ponudb je veljala za bolj uspešno, katera za manj, pri katerih gostinskih
obratih zaostajajo s prodajo, v katerih so pri njej učinkoviti itd. Zaradi nedostopnosti teh
podatkov le-ti ne morejo vedeti, ali bi potencialno lahko izboljšali pripravo ter izvajanje
strategij za nadaljnjo učinkovito poslovanje svojega podjetja ali pa že trenutno poslujejo
optimalno.
8.1.1

Morebitna neposredna in posredna konkurenca za odpravo problemov

Zaradi specifičnosti in kompleksnosti identificiranih in predstavljenih problemov se le-teh
brez napredne informacijsko-telekomunikacijske (v nadaljevanju ICT) tehnologije ne da
odpraviti. Neposredne konkurence, ki bi v tem trenutku na trgu nudila ICT sistem, ki bi
celovito odpravljal vse navedene probleme gostinskih obratov in njihovih dobaviteljev
hkrati, še ni moč zaznati. Lahko pa zaznamo posredno konkurenco, ki se dotika in rešuje le
posameznih sklopov navedenih problemov. Kot posredno konkurenco tako lahko navedemo
nekatere že obstoječe rešitve, hkrati pa tudi njihove pomanjkljivosti:
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1. Trenutna delna rešitev interne komunikacije v gostinskih obratih: Interna
komunikacija med zaposlenimi v gostinskih obratih ter njihovo usklajevanje urnikov
dela in sestankov trenutno poteka preko telefonskih pogovorov, mobilnih ali
elektronskih sporočil ali pa preko socialnih omrežij. Na trgu se prav tako pojavljajo tudi
različne aplikacije, ki ponujajo usklajevanje dela (pripravo urnikov) ter sestankov.
Njena pomanjkljivost: Nesistematična komunikacija preko telefonskih pogovorov,
mobilnih in elektronskih sporočil ter socialnih omrežij lahko potencialno vodi, kot že
omenjeno, do netransparentnosti prenosa (ključnih) informacij za učinkovito poslovanje
gostinskih obratov ter je hkrati časovno zamudna. Aplikacije, ki naj bi zagotavljale
učinkovito usklajevanje dela ter sestankov, pa trenutno niso strogo specializirane za delo
v gostinstvu, oz. so lahko premalo fleksibilne za uporabo v tako specifični panogi. Pri
tovrstnih aplikacijah je prav tako lahko problematičen njihov cenovni model, ki je za
večino gostinskih obratov postavljen previsoko in jim je zato njihova uporaba
nedostopna.
2. Trenutna delna rešitev usposabljanja zaposlenih v gostinskih obratih: Problem
usposabljanja zaposlenih v gostinskih obratih skušajo nekateri dobavitelji odpraviti
preko postavljanja in upravljanja lastnih izobraževalnih centrov. V njih so na voljo
različna izobraževanja namenjena dvigu kakovosti vodenja gostinskega lokala ter dvigu
kakovosti priprave ter postrežbe hrane in pijače.
Njena pomanjkljivost: Izobraževalni centri pa so geografsko, časovno in stroškovno
večinoma zelo neučinkoviti tako s strani upravljalcev kot udeležencev tečajev. Kot
primer lahko navedemo večje podjetje, ki s svojo lastno blagovno znamko posluje na
slovenskem trgu. To podjetje vodi tudi svoj lastni izobraževalni center, v katerem pa
ponujajo omejeno število izobraževanj. Na podlagi pogovorov z zaposlenimi v tem
podjetju tako ocenjujem, da je primerno poučenih gostincev o standardih, ki bi jih morali
zagotavljati za dvig kakovosti blagovne znamke v očeh končnega potrošnika, le približno
5 %.
3. Trenutna delna rešitev komunikacije ponudbe dobaviteljev: Kar se tiče
komunikacije aktualne ponudbe dobaviteljev gostinskim obratom le-ta že poteka preko
pošiljanja letakov z oglasno vsebino, elektronskih sporočil ali pa preko predstavitve
ponudbe na lastnih spletnih straneh.
Njena pomanjkljivost: Vendar pa lahko iz izkušenj sklepamo, da je učinkovitost
podajanja ključnih informacij za uspešno poslovanje preko letakov z oglasno vsebino v
večini primerov neučinkovita. Večkrat se lahko zgodi, da ne dosežejo odločevalca o
nakupu proizvodov in storitev, niso pri roki v času naročanja, velikokrat romajo v smeti,
še preden jih kdo pogleda, informacije pa so pripravljene z marketinškega zornega kota
in ne s stališča potreb osebe odgovorne za nabavo. Prav tako omenjen način
komunikacije ne omogoča dobaviteljem hitre spremembe aktualne ponudbe in ne
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omogoča povratnih informacij na ponudbo. V kolikor dobavitelji ugotovijo, da njihova
ponudba ni učinkovita, le-te do konca meseca ne morejo spremeniti.
4. Trenutna delna rešitev pridobivanja informacij o delu in odnosu trgovskih
potnikov: Za spremljanje zadovoljstva zaposlenih v gostinskih obratih z opravljenim
delom in odnosom trgovskih potnikov, se na trgu pojavlja nekaj podjetij, ki opravlja
tržne analize (preko telefonskih klicev ali fizičnih obiskov v gostinskih obratih).
Njena pomanjkljivost: Informacije o zadovoljstvu zaposlenih v gostinskih obratih z
opravljenim delom in odnosom trgovskih potnikov pa so v večini primerov splošne,
agregirane in s tem ne dovolj natančne. Omenjena podjetja, ki izvajajo tovrstne analize,
namreč ne zagotavljajo podatkov o zadovoljstvu na ravni posameznega terenskega
delavca ali posameznega gostinskega obrata.
8.1.2

Zakaj navedeni problemi še niso rešeni na ustrezen način

Razlogi, zakaj navedeni problemi poslovanja gostinskih obratov in njihovih dobaviteljev še
niso rešeni, so lahko številni. Eden izmed njih je dejstvo, da je v panogi prisotno veliko
število gostinskih obratov ter da je obratovanje le-teh geografsko močno razpršeno. Izjemno
število gostinskih obratov ter hkratna geografska razpršenost trga pa nato otežujeta uvedbo
enotnega ICT sistema, ki bi lahko poskrbel za optimalno in učinkovito delovanje tako
klasičnih komunikacijskih kanalov med zaposlenimi v gostinskih obratih, med gostinskimi
obrati ter njihovimi dobavitelji, kot sistematičnega zbiranja potrebnih informacij, ki bi nudilo
oporo pri sprejemanju pravilnih strateških odločitev.
Za lažjo predstavo o tem, kako jim lahko geografska razpršenost oteži poslovanje, vzemimo
večje slovensko dobaviteljsko podjetje, ki zaposluje 10 trgovskih potnikov. Predvidevajmo,
da vsak izmed njih dnevno obišče pet lokalov (v kolikor jih obišče več, lahko ti obiski
postanejo neučinkoviti, saj potnikovo delo lahko postane prehitro in površno). Hiter izračun
nam pove, da vseh 10 trgovskih potnikov tega podjetja obišče 50 gostincev dnevno oz. 1.000
v enem mesecu. V kolikor bi želeli obiskati vse gostinske obrate, ki poslujejo v Sloveniji, bi
morali dobavitelji delovno silo povečati za desetkrat, s čimer pa bi znatno narastli njihovi
stroški tako za delovno silo kot tudi za pripravo same logistike obiskov.
Po opravljeni analizi problemov, ki so bili, kot omenjeno, identificirani na podlagi mojih
predpostavk in domnev izoblikovanih preko večletnega dela v panogi ter preko preučevanja
sekundarnih virov, tako sklepam, da ponudniki ICT rešitev trenutno nimajo zadostnega
razumevanja potreb in izzivov vseh deležnikov v vpletenih panogah, da bi lahko prodrli na
trg z inovativno celovito rešitvijo.
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8.2

Rešitev

Odgovor na prav vse identificirane predstavljene probleme bi potencialno lahko predstavljal
ustrezno postavljen in dovršen ICT sistem. Le-ta bi bil lahko predstavljen v obliki spletno
mobilne platforme, ki bi povezala gostinske obrate z njihovimi dobavitelji ter obojim
zagotavljala inovativne tehnološke rešitve, ki bi vodile do izboljšanja učinkovitosti ter
optimizacije njihovega poslovanja. Omenjeno poslovno priložnost, v obliki postavitve
spletno mobilne platforme, pa želi izkoristiti zagonsko podjetje OptiBar.
Da bi spletno mobilna platforma na trg lahko prodrla z donosno in hkrati inovativno rešitvijo,
bi torej potencialno lahko omogočala gostinskim obratom:
1. kanal za enostavnejše, sistematičnejše ter bolj transparentno komuniciranje med
zaposlenimi;
2. kanal za lažje usklajevanje urnikov dela ter sestankov;
3. prikazovanje izobraževalne video vsebine za učenje uspešnega vodenja gostinskega
obrata ter priprave in postrežbe jedi in pijač;
4. hiter pregled nad tekočim poslovanjem gostinskega obrata ter dogajanjem v panogi kot
celoti ter;
5. sistematično in transparentno prikazovanje aktualne (akcijske) ponudbe njihovih
dobaviteljev.
Hkrati pa bi uporaba spletno mobilne platforme dobaviteljem lahko omogočala:
1. direkten komunikacijski kanal z gostinskimi obrati preko katerega bi predstavljali svojo
aktualno (akcijsko) ponudbo;
2. stik z zaposlenimi v gostinskih obratih, preko katerega bi dobili možnost motiviranja, da
postanejo npr. ambasadorji njihove blagovne znamke;
3. možnost objave izobraževalne video vsebine, ki bi prikazovala pravilno uporabo
njihovih izdelkov in storitev;
4. pridobivanje povratnih informacij s strani gostinskih obratov o zadovoljstvu z delom in
odnosom dobaviteljevih trgovskih potnikov;
5. boljši nadzor nad prodajo izdelkov in storitev v posameznih gostinskih obratih.
8.2.1

Zakaj rešitev problema predstavljala donosno poslovno priložnost

Potencialna donosnost poslovne priložnosti se odraža v tem, da trenutno na trgu še ni
predstavljene rešitve, ki bi sistematično odpravljala navedene težave pri poslovanju
gostinskih obratov in njihovih dobaviteljev. Preko pravilnega pristopa k reševanju
problemov ter preko razvoja tehnološko dovršenega proizvoda, pa bi se te težave vendarle
dalo odpraviti. Ker bi posledično preko uporabe tovrstnega sistema tako gostinski obrati kot
dobavitelji izboljšali svoje poslovanje, pa se predvideva, da so za uporabo sistema
pripravljeni tudi plačati.
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Donosnost poslovne priložnosti pa se doseže predvsem preko inovativno zasnovanega
poslovnega modela. Zagonsko podjetje OptiBar naj bi pri svojem poslovanju sledilo
izgradnji hibridnega poslovnega modela, pri katerem je ideja ta, da reševanje problema
enega segmenta uporabnikov vodi v izoblikovanje rešitve za nek drugi segment
uporabnikov. Kot primer lahko vzamemo postavitev kanala, preko katerega bi gostinski
obrati lahko videli aktualno (akcijsko) ponudbo vseh dobaviteljev v panogi na enem mestu.
Na ta način bi v vsakem trenutku dostopali do točnih informacij, na podlagi katerih bi lahko
znižali stroške nabave ter tako dosegli večjo učinkovitost svojega poslovanja. Hkrati pa bi
postavitev omenjenega kanala omogočala dobaviteljem gostinskih lokalov, da sproti
osvežujejo in prilagajajo svojo aktualno (akcijsko) ponudbo ter z njo dosežejo večino
gostinskih obratov, ki poslujejo v panogi. Na ta način lahko izgradijo optimalno strategijo
svoje prodaje in preko povečanja le-te prav tako dosežejo večjo učinkovitost svojega
poslovanja.
Pri postavitvi donosne IT rešitve pa je pomembno tudi to, da njen razvijalec oz. ponudnik že
od samega začetka stremi k izgradnji skalabilnega sistema. Omenjena spletno mobilna
platforma bi načeloma to skalabilnost morala doseči. Namreč, pri lansiranju rešitve na nek
drugi trg, bi bila dejansko potrebna zgolj lokalizacija samega sistema, previdnost pri
upoštevanju zahtev okolja (npr. upoštevanje pogojev oglaševanja posameznih vrst
proizvodov, zagotavljanje zasebnosti uporabnikov, ipd.) ter prevod vsebinskega materiala,
medtem ko ključno ogrodje celotno zasnovane spletno mobilne platforme pri širitvi na tuje
trge ostaja nespremenjeno. To pomeni, da je mogoča relativna hitra širitev sistema z
relativno nizkimi nastalimi stroški.
8.3

Segmenti uporabnikov

Prvi segment uporabnikov spletno mobilne platforme, in hkrati najpomembnejši segment za
uspešno lansiranje proizvoda na tržišče, predstavljajo lastniki gostinskih obratov. Začetna
podpora in uporaba platforme le-teh bi spodbudila njeno uporabo tudi s strani drugega
segmenta uporabnikov spletno mobilne platforme, ki pa ga predstavljajo ostali zaposleni v
gostinskih obratih.
Po njihovi uporabi pa bi v igro vstopil še tretji segment uporabnikov, ki ga predstavljajo
principali ter grosisti, ti pa skupaj predstavljajo dobavitelje gostinskim obratom. Segment
dobaviteljev gostinskim obratom je mogoče razdeliti na več pod segmentov, saj so tako pri
principalih kot pri grosistih lahko zaposleni številni, ki so odgovorni za komunikacijo z
gostinskimi obrati oz. za nadzor poslovanja z gostinskimi obrati. Govorimo namreč o
zaposlenih na oddelku marketinga, prodaje, trgovskih potnikih in drugih. Potrebna bo torej
nadaljnja analiza, da se bo ugotovilo, kdo s strani dobaviteljev bo potencialni ključni
uporabnik spletno mobilne platforme.
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8.3.1

Kako doseči posamezne segmente uporabnikov

Ključno za uspešno lansiranje poslovne priložnosti na trg je pričetek uporabe spletno
mobilne platforme s strani prvih dveh segmentov uporabnikov, torej s strani lastnikov
gostinskih obratov ter njihovih ostalih zaposlenih. Pri zagonskem podjetju OptiBar bi lahko
v začetni fazi pridobivanja prvih uporabnikov nekatere od lastnikov gostinskih obratov
kontaktirali preko že zgrajene mreže povezav. Slednjim bi se lahko pripravilo osebno
predstavitev delovanja in možnosti uporabe spletno mobilne platforme, prav tako pa bi jim
nudili oporo pri seznanjanju z delovanjem in uporabo platforme njihovih preostalih
zaposlenih v gostinskih obratih.
Prav tako pa bi mreža povezav lahko predstavljala glavni kanal, preko katerega bi stopili v
stik z dobavitelji gostinskih obratov. Tudi za njih bi se nato pripravila predstavitev delovanja
spletno mobilne platforme ter se jim nudila opora pri seznanjanju z delovanjem in uporabo
platforme njihovih preostalih zaposlenih.
8.3.2

Pomembnost čim hitrejšega stika s posameznimi segmenti uporabnikov

V želji, da se že v začetni fazi potrdi potencial poslovne priložnosti in odgovori na vprašanje,
ali je smotrno pričeti s postopnim razvojem predlagane rešitve, pa je pomemben čimprejšnji
stik s ključnimi tremi segmenti uporabnikov. Na podlagi domnevanih problemov, s katerimi
naj bi se soočali gostinski obrati in njihovi dobavitelji pri svojem poslovanju, se lahko zastavi
poslovne hipoteze, le-te pa se preko pogovora oz. sodelovanja z manjšim številom lastnikov
gostinskih obratov ter njihovimi dobavitelji lahko potrdi ali zavrne ter uvidi tiste, ki
predhodno na podlagi izkušenj z delom v panogi ter analizi sekundarnih virov niso bili
predvideni. Potrjevanje, zavračanje oz. odkrivanje novih problemov ob pomoči potencialnih
segmentov uporabnikov, pa je hkrati tudi eden ključnih elementov začetne faze odkrivanja
poslovne priložnosti, ki naj bi potekala še pred samim začetkom razvoja končno
zamišljenega produkta oz. storitve.
V kolikor testiranje poslovnih hipotez vodi do potrditve potenciala poslovne priložnosti, pa
je smotrno pričeti z razvojem osnovnega in nizko stroškovnega MVP zagonskega podjetja
OptiBar. Tudi v tej fazi je pomemben čimprejšnji stik z določenim številom ključnih
segmentov uporabnikov, saj razvoj MVP v tem primeru služi predvsem testiranju
uporabnikove izkušnje. Pomembno je, da se z omenjenimi testnimi uporabniki vzpostavi
trden odnos ter se z njimi neprestano komunicira, saj bo tako podjetje lahko pridobilo
pomembne in direktne informacije o samem delovanju sistema, na podlagi katerih ga lahko
nato sproti spreminjajo in prilagajajo do točke, ko bo le-ta razvit za uporabo na širšem trgu.
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8.4

Kanali

Kanal, ki ga zagonsko podjetje OptiBar lahko uporabi za samo izhodišče, je predvsem že
ustvarjena mreža povezav v dotičnih panogah s strani zaposlenih v podjetju. Ta mreža
povezav pa lahko služi kot opora pri nadaljnjem iskanju strateških partnerstev, ki bi podjetju
omogočila lažji in hitrejši prodor na celoten slovenski trg. Na podlagi ponujenih storitev, ki
bi vodile do izboljšanja poslovanja gostinskih obratov ter njihovih dobaviteljev, bi se lahko
dosegla tudi širitev informacij “od ust do ust” v interesnih panogah. Poleg promocije preko
strateških partnerstev pa se lahko OptiBar poslužuje tudi oglaševanja preko socialnih omrežij
(predvsem preko platforme Facebook) v obliki vsebinskega marketinga.
Podjetje prav tako ne sme pozabiti na možnost prijavljanja na razpise, preko katerih izbirajo
najbolj obetavna zagonska podjetja. Uspeh na tovrstnih razpisih namreč vodi do medijske
izpostavljenosti kot tudi povečane kredibilnosti, ki lahko odpre vrata sodelovanju z večjimi
podjetji in igralci na trgu. Uporaben komunikacijski kanal pa predstavljajo tudi obiskovanje
oz. sodelovanje na sejmih vezanih na panogo gostinstva in ki so organizirani za povezovanje
in iskanje partnerstev med prisotnimi v panogi.
8.5

Edinstvena ponujena vrednost

Edinstvena ponujena vrednost, ki naj bi jo spletno mobilna platforma zagonskega podjetja
OptiBar zagotavljala gostinskim obratom, je možnost enostavnejše komunikacije med
zaposlenimi in enostavnejšega usklajevanja urnikov dela ter sestankov, njihovega
učinkovitejšega usposabljanja ter boljše preglednosti nad (akcijskimi) ponudbami
dobaviteljev.
Edinstvena ponujena vrednost, ki pa naj bi jo spletno mobilna platforma zagonskega podjetja
OptiBar zagotavljala dobaviteljem gostinskih obratov, je možnost učinkovitejše
komunikacije svoje (akcijske) ponudbe, enostavnejši nadzor nad svojo prodajno in
distribucijsko mrežo ter možnost vzpostavitve učinkovitega izobraževanja zaposlenih v
gostinskih obratih o uporabi oz. pravilni pripravi njihovih izdelkov oz. storitev.
8.6

Neulovljiva prednost

Zagonsko podjetje OptiBar naj bi na trg uvedlo spletno mobilno platformo, ki se osredotoča
na celovito in sistematično reševanje ključnih problemov, s katerimi se soočajo gostinski
obrati in njihovi dobavitelji, na enem mestu. Neulovljivo prednost predstavlja dejstvo, da je
zagonsko podjetje OptiBar prvo podjetje, ki bo na trgu nudilo tovrstno rešitev. Podjetje
OptiBar se je prav tako pri razvoju poslovne priložnosti odločilo, da bo sledilo metodologiji
vitkega podjetništva. Neulovljiva prednost, ki bo lahko na ta način ustvarjena, je postavitev
dovršene inovativne spletno mobilne platforme, popolnoma prilagojene potrebam in
tehnološkim zmogljivostim njenih uporabnikov, ki bo seveda nadgradila trenutno obstoječe
38

posredne rešitve ter ustvarila tiste, ki trenutno niso predstavljene še nobenemu segmentu
uporabnikov.
Biti kot prvi prisoten na trgu ter hkrati ponujati dovršeno tehnološko rešitev, bo potencialno
lahko omogočilo podjetju, da bo z uporabo njihovega sistema pričela velika večina
potencialnih uporabnikov, s čimer si bo zagotovilo precejšen tržni delež. Prav tako pa mu bo
neulovljivo prednost predstavljal inovativno zasnovan hibridni poslovni model.
8.7

Toki prihodkov

Glavni tok prihodkov bo generiran na strani dobaviteljev gostinskim obratom. Prvotni cilj je
s samim sistemom prodreti v čim večje število gostinskih obratov, ki poslujejo na trgu (s
ponujanjem funkcij, kot sta npr. učinkovitejša interna komunikacija med zaposlenimi,
enostavnejše usklajevanje urnikov dela in sestankov). Uporaba spletno mobilne platforme
OptiBar bo zato gostinskim obratom na voljo kot “freemium” programska rešitev. To
pomeni, da bo uporaba osnovnih funkcij platforme gostinskim obratom na voljo brezplačno
(interna komunikacije, uskaljevanje urnikov dela in sestankov), s čimer načrtujemo prodor
v večino gostinskih obratov v Sloveniji. Vse dodatne funkcije, ki jim bodo olajšale
poslovanje, pa bodo za njih plačljive.
Po tem, ko naj bi z redno uporabo sistema pričelo veliko število gostinskih obratov, pa leta postane zanimiv komunikacijski kanal tudi za dobavitelje. Preko slednjega bi si namreč
lahko kupilo oglasni prostor za objavo svojih (akcijskih) ponudb, s katerim bi učinkovito
ciljalo večino prisotnih kupcev na trgu.
Gre torej za generiran tok prihodkov s področja “akcijske ponudbe”. Na tem področju bi
torej lahko vsak dobavitelj oglaševal svojo ponudbo, pri čemer bi izbiral med “push” in
“pull” strategijami oglaševanja. V primeru izbora “push” strategije, bodo njihovi oglasi
poslani v obliki obvestil vsem uporabnikom spletno mobilne platforme. V primeru izbora
“pull” strategije, pa bodo njihovi oglasi zgolj navedeni na platformi. Točne cene za trženje
oglasnih prostorov še niso določene, a po primerjavi in analizi z drugimi trenutnimi
možnostmi oglaševanja, se ocenjuje, da bi se lahko za “push” strategijo zaračunalo približno
1.000 evrov na posamezno strategijo, za “pull” strategijo pa približno 100 evrov za vsak
oglaševan izdelek ali storitev.
Prav tako pa bo dobaviteljem gostinskih obratov omogočena priprava video vsebin, preko
katerih bi ozaveščali in prikazovali pravilno uporabo ter pripravo njihovih izdelkov in
storitev. Kot primer lahko navedemo ponudnika kave, ki lahko z našo pomočjo posname več
video vsebin o pravilnem načinu priprave in postrežbe kave ter o pravilni skrbi za opremo.
Dobavitelj bi se nato lahko sam odločil, ali bo objavljena vsebina dostopna vsem
potencialnim strankam, ali pa jim bo ogled video vsebine dostopen le deloma, v celoti pa si
bo moč ogledati videe po prehodu na uporabo dobaviteljeve blagovne znamke ali storitve.
Dobaviteljem bi bil nato zaračunan znesek na podlagi aktivnih gostinskih obratov na spletno
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mobilni platformi. Aktiven gostinski obrat je definiran kot tisti, v katerem vsaj en uporabnik
najmanj enkrat mesečno uporablja storitve preko platforme, si pogleda vsaj eno video
vsebino ali nanjo poda vsaj en odziv (angl. feedback). Cena bo nato variirala glede na število
aktivnih gostinskih obratov in se bo gibala med dvema in petimi evri na posamezen aktiven
gostinski obrat.
Prihodkovni model bo torej slonel na dobaviteljih. Cilj zagonskega podjetja OptiBar bi tako
moral biti grajenje partnerskega odnosa z dobavitelji, kar bi podprlo vzdržnost
prihodkovnega modela na dolgi rok. Trenutno imamo postavljen naslednji prihodkovni
model za dobavitelje:
-

Cena za vzpostavitev področja in priprava video in kviz vsebin: 15.000 evrov
Fiksni mesečni strošek: 600 evrov
Mesečni strošek za aktivne gostinske obrate:
- 1 - 300 gostinskih obratov: 1.500 evrov/mesec
- 301 - 1.000 gostinskih obratov: 2.000 evrov/mesec
- 1.001 - 3.500 gostinskih obratov: 4.000 evrov/mesec
- Več kot 3.501 gostinskih obratov: 8.000 evrov/mesec

Poleg omenjenih pa bo fokus usmerjen tudi na razvoj dodatnih prihodkovnih tokov, kot so:
8.8

Monetizacija “premium” modela za gostinske obrate
Monetizacija zaposlenih v gostinskih obratih
Struktura stroškov

V prvem obdobju, torej v obdobju definiranja/testiranja problema in rešitve, naj bi prišlo le
do nastanka časovnega ter nekaj potnih stroškov. Pri samem nastajanju prvega prototipa
MVP bodo narejene zgolj vizualne skice, kar ne predstavlja visokih stroškov. Bodo pa le-ti
pričeli naraščati, ko bo stekel dejanski razvoj spletne in mobilne platforme. Sklepam, da
bosta za razvoj potrebna dva računalniška programerja, pri čemer bo eden izmed njiju
zadolžen za razvoj spletnega in drugi za razvoj mobilnega dela platforme. Poleg dveh
programerjev pa bo potrebna tudi zaposlitev grafičnega oblikovalca. Glede na samo količino
dela in količino potrebne pomoči pri razvoju platforme predvidevam, da bo zaposlitev
obsegala zgolj polovični delovni čas.
Začetna ekipa bo torej sestavljena iz dveh programerjev, grafične oblikovalke in vodje
celotnega projekta. Pričakuje se lahko, da bo potrebno za plače v prvem letu nameniti
približno 20.000 evrov, za dodatne zunanje storitve (projektno delo) pa približno 14.000
evrov. V prvem letu se prav tako pričakuje, da bodo izdatki namenjeni oglaševanju in
najemnini pisarniških prostorov obsegali skupno zgolj 2.000 evrov. Za ostale, posredne
stroške, ki naj bi nastali s poslovanjem, pa se predvideva, da bodo znašali približo 300 evrov
mesečno, kar nanese 3.600 evrov letno.
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Pričakuje se, da se bodo v naslednjih letih poslovanja stroški zaradi širitve poslovanja in
morebitnega vstopa na tuje trge (ker predvidevam v četrtem letu poslovanja), povečali. Kljub
vsemu pa se predvideva, da bo struktura stroškov ostala enaka kot v prvem letu.
8.9

Ključni kazalniki

Ključni nefinančni kazalnik na strani gostinskih obratov bo vpogled v dnevno, tedensko,
mesečno aktivne gostinske obrate, kot tudi tiste, ki naj platforme ne bi uporabljali vsaj enkrat
mesečno. Zanimalo nas bo razmerje med aktivimi gostinskimi obrati ter vsemi gostinskimi
lokali, ki obratujejo na določenem tržišču. Prav tako bomo osredotočeni na razmerje med
aktivnimi zaposlenimi ter vsemi zaposlenimi v posameznih gostinskih obratih. Poleg
navedenih bo pomemben kazalnik tudi število gostincev, ki bi prekinilo sodelovanje in
razmerje med njimi ter vsemi gostinci, ki uporabljajo našo platformo.
Ključni nefinančni kazalnik na strani dobaviteljev pa bo, koliko dobaviteljev se je odločilo
za ponovno sodelovanje (v segmentu akcijskih ponudb) in kakšno je razmerje med njimi ter
tistimi, ki se za ponovno sodelovanje niso odločili. Prav tako bo spremljano tudi, koliko
dobaviteljev se pozitivno odzove na ponudbo podjetja v prvem stiku in koliko jih to ponudbo
zavrne.
Ker v tem trenutku platforma še ni razvita in ker še ni prišlo do prvega stika s potencialnimi
uporabniki, se težko oceni njeno trenutno vrednost.
8.10 Prvotni vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar
Po analizi vseh devetih segmentov, ki morajo biti izpolnjeni za postavitev vitkega okvirja,
tako spodnja slika 14 prikazuje le-tega.
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Slika 14: Prvotni vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar
PROBLEM

REŠITEV

Gostinski obrati:
- Neučinkovito
usklajevanje urnikov
dela in sestankov
- Slaba interna
komunikacija
- Netransparentnost
akcijskih ponudb

Spletno mobilna
platforma, ki ponuja:
- Usklajevanje urnikov
dela in interno
komunikacijo v
gostinskih obratih
- Pregled akcijskih
ponudb
- Dvosmerni
komunikacijski kanal

Dobavitelji:
- Ni učinkovitega
komunikacijskega
kanala do gostinskih
obratov
- Nimajo zadostnih
povratnih informacij o
delu terenskih
uslužbencev
- Nimajo možnosti
izobraževanja
zaposlenih v
gostinskih obratov

KLJUČNI
KAZALNIKI
- Dnevno, tedensko,
mesečno aktivni
gostinski obrati
- Št. dobaviteljev, ki se
odloči za ponovno
sodelovanje
- Razmerje med
aktivnimi in vsemi
uporabniki sistema

EDINSTVENA
PONUJENA
VREDNOST
Gostinski obrati: Lažje
komunikacije med
zaposlenimi,
učinkovitejše
usposabljanje, večja
preglednost nad
nabavnimi pogoji, ter
hiter in enostaven nadzor
vsakdanjega poslovanja.
Dobavitelji: Direktni
komunikacijski kanal z
gostinskimi obrati za
učinkovito komuniciranje
svoje ponudbe, enostaven
nadzor svoje prodajne in
distribucijske mreže, ter
lažje motiviranje
natakarjev, da ti
postanejo promotorji
njihove znamke.

NEULOVLJIVA
PREDNOST

SEGMENTI
UPORABNIKOV

- Prvi na trgu
- Hibridni poslovni
model, ki bo reševal
probleme celotnemu
ekosistemu
uporabnikov spletno
mobilne platforme na
enem mestu

- Vsi gostinski obrati
- Principali
- Grosisti

KANALI
- Osebna mreža
poznanstev
- “Od ust do ust”
- Predstavitve

STRUKTURA STROŠKOV

TOKI PRIHODKOV

3 x 2.000 evorov (plača zaposlenih)
100 evrov računovodski servis
500 evrov ostalih stroškov (serverji, domena, itd…)

SaaS model za uporabo platforme (gostinski obrati in principali)
- na aktiven lokal
Akcijske ponudbe (principali in grosisti)
- “push” in “pull” akcije
Druga izobraževanja (svetovalci za prodajo, marketing, itd.)

Vir: Lastno delo.
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9

UPORABA METODOLOGIJE VITKEGA PODJETNIŠTVA PRI
TESTIRANJU POSLOVNIH HIPOTEZ ZA ZAGONSKO
PODJETJE OPTIBAR

Prvotni vitek okvir, ki na sistematičen način prikazuje poslovno priložnost za zagonsko
podjetje OptiBar, je bil torej izdelan na podlagi analize panoge z uporabo sekundarnih virov
ter mojih lastnih domnev, predvidevanj in opažanj, ki sem jih pridobil preko izkušenj z
delom v panogi. V skladu s sledenjem metodologije vitkega podjetništva, pa izdelava
prvotnega vitkega okvirja ni bila namenjena temu, da bi že po začetni razčlenitvi poslovne
priložnosti prišel do odgovora ali je le-ta zares donosna in bi bil vstop na trg po razvitem
proizvodu smiseln. Služila mi ji predvsem za izdelavo sistematičnega pregleda nad ključnimi
dejavniki, ki lahko vplivajo na razvoj priložnosti, na podlagi katerega sem lahko postavil
ključne poslovne hipoteze. Del le-teh je vezanih na poslovanje gostinskih obratov:
H1: Interna komunikacija med zaposlenimi v gostinskih obratih je neučinkovita.
H2: Usklajevanje urnikov dela ter sestankov med zaposlenimi v gostinskih obratih je
neučinkovito.
H3: Lastniki lokalov si želijo boljšega pregleda nad (akcijskimi) ponudbami različnih
dobaviteljev prisotnih na trgu.
H4: Lastniki gostinskih obratov ter njihovi zaposleni niso izpostavljeni dovršenemu sistemu
izobraževanja oz. prenosa znanja za delo v gostinstvu.
Preostale poslovne hipoteze pa se nanašajo na poslovanje dobaviteljev gostinskih obratov:
H5: Dobavitelji si želijo pospeševati prodajo preko predstavitve svojih (akcijskih) ponudb
na komunikacijskem kanalu dostopnem vsem gostinskim obratom.
H6: Dobavitelji si želijo uporabe komunikacijskega kanala z gostinskimi obrati, ki bi le- tem
omogočal podajanje povratnih informacij o odnosu in načinu dela trgovskih potnikov, ki
zastopajo posamezne dobavitelje.
H7: Dobavitelji si želijo boljšega nadzora nad promocijskim materialom po tem, ko ga
predajo trgovskim potnikom, ki jih zastopajo.
H8: Dobavitelji si želijo pripravljati izobraževalno video vsebino o pravilni uporabi njihovih
izdelkov in storitev, ki bi bila dostopna vsem zaposlenim v gostinskih obratih.
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Po tem, ko sem uspel postaviti ključne poslovne hipoteze, ki naslavljajo poslovno priložnost,
katero bi želelo izkoristiti zagonsko podjetje OptiBar, pa sledi ključen del upoštevanja
metodologije vitkega podjetništva – poslovne hipoteze je namreč potrebno testirati.
Testiranje zgoraj navedenih hipotez mi bo na eni strani omogočilo, da bom prišel do
odgovora, ali je postavljene hipoteze moč potrditi, kar bi pomenilo, da na trgu obstaja
potreba oz. povpraševanje po iskanju rešitev za opažene probleme. V kolikor pa poslovnih
hipotez ne bo moč potrditi, pa bom lahko sklepal, da na trgu ne obstaja dovoljšnega
povpraševanja po rešitvi, ki naj bi jo ponujalo zagonsko podjetje OptiBar, kar bi pomenilo,
da možnost za izvedbo donosne poslovne priložnosti zanj dejansko ne obstaja. Na drugi
strani pa mi bo testiranje omogočilo tudi vpogled v to, ali je potrebno katero od navedenih
poslovnih hipotez prilagoditi oz. ali je potrebno katero hipotezo dodati na novo, kar bi
pomenilo, da na trgu obstaja problem oz. želja po rešitvi, katere sam nisem predvidel. To
pomeni, da bi moralo podjetje trenutno zamišljen proizvod prilagoditi do te mere, da bi sledil
rezultatom testiranj in s tem zadovoljil potrebe, ki jih bodo navedli potencialni uporabniki
spletno mobilne platforme.
9.1

Potek testiranja poslovnih hipotez

Testiranja sem se lotil na način, da sem stopil v stik z vsemi ključnimi potencialnimi
segmenti uporabnikov spletno mobilne platforme OptiBar – z lastniki, vodjami in ostalimi
zaposlenimi v gostinskih obratih ter njihovimi dobavitelji. Slednje sem intervjuval med 17.
oktobrom 2016 in 23. januarjem 2017. Testiranje sem razdelil na sedem faz, skozi vse faze
pa sem opravil intervjuje z 20 lastniki ter 15 vodjami srednje velikih oz. velikih gostinskih
obratov ter 20 lastniki manjših gostinskih obratov. Prav tako sem opravil intervjuje s petimi
osebami zaposlenimi pri treh različnih podjetjih, ki poslujejo kot principali, od tega tri osebe
zaposlene na marketinškem in dve osebi zaposleni na prodajnem oddelku ter še tremi
osebami zaposlenimi kot trgovski potniki pri dveh različnih podjetjih, ki poslujejo kot
grosisti.
Vsaka faza prikazuje testiranje poslovnih hipotez oz. razvoj poslovne priložnosti za
zagonsko podjetje OptiBar preko zanke izgradi-izmeri-nauči se. Prvi dve fazi temeljita na
opravljenih intervjujih z lastniki gostinskih obratov, preko katerih sem skušal ugotoviti, ali
bi moral poslovne hipoteze vezane na soočanje s problemi s strani poslovanja gostinskih
obratov potrditi ali zavrniti. Tretja in četrta faza sta bili nato namenjeni izdelavi in testiranju
predlaganega MVP s strani zagonskega podjetja OptiBar. V teh dveh fazah so funkcije MVP
reševale le nekaj ključno definiranih problemov, s katerimi se soočajo gostinski obrati, zato
je bilo tudi samo testiranje in preverjanje ustreznosti rešitve izvedeno le z njihove strani.
V peti fazi pa je nato sledilo testiranje zastavljenih poslovnih hipotez vezanih na poslovanje
dobaviteljev ter prikaz že postavljenega MVP. Med peto fazo sta bila prav tako naključno
izvedena intervjuja z dvema lastnikoma manjših gostinskih obratov (obratov, ki zaposlujejo
največ 2 osebi). Ravno ta dva intervjuja sta vplivala na potek šeste faze, v kateri sem nato
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ponovno testiral začetne postavljene poslovne hipoteze vezane na poslovanje gostinskih
obratov, tokrat le preko intervjujev z lastniki manjših gostinskih obratov. Na podlagi analize
intervjujev so bile nato v sedmi fazi prilagojene nekatere že postavljene poslovne hipoteze,
nekatere pa so bile dodane na novo. Sledilo je ponovno testiranje poslovnih hipotez preko
sodelovanja in opravljenih intervjujev z lastniki, vodjami in zaposlenimi tako v manjših kot
v srednje velikih oz. velikih gostinskih obratih, kot tudi z njihovimi dobavitelji. Na podlagi
ugotovitev je bil sproti prilagajan tudi MVP. Rezultati testiranj so skozi vseh sedmih faz
vodili do zasuka poslovne ideje zagonskega podjetja OptiBar.
9.2

Prva faza

Izgradi
Preden bi se zagonsko podjetje OptiBar lotilo razvoja osnovnega MVP v želji po iskanju
rešitve za domnevne probleme, je bilo smotrno preveriti, ali zaznani problemi v dotičnih
panogah dejansko sploh obstajajo. Moj začetni fokus je bil zato usmerjen v preveritev prvih
štirih postavljenih poslovnih hipotez naslovljenih na poslovanje gostinskih obratov, vezanih
na to, da so interna komunikacija in usklajevanje urnikov dela in sestankov med zaposlenimi
v gostinskih obratih neučinkoviti, da si lastniki želijo enostavnejšega pregleda nad
(akcijskimi) ponudbami dobaviteljev ter da so zaposleni premalo izobraženi za delo v
gostinskih obratih. Gre namreč za ključne hipoteze, na podlagi katerih sloni donosnost
trenutno zasnovanega poslovnega modela zagonskega podjetja OptiBar. V kolikor bi že v
začetni fazi navedene poslovne hipoteze moral zavrniti, bi to pomenilo, da ne bi bilo
potrebno izvesti testiranja preostalih hipotez vezanih na poslovanje dobaviteljev, saj na trgu
očitno ne obstaja prvotnega povpraševanja po zasnovani oz. zamišljeni rešitvi problemov.
Na ta način se že na začetku podjetje izogne potencialno nastalim časovnim in preostalim
stroškom vezanim na razvoj samega proizvoda.
Izmeri
V prvo fazo testiranja sem tako vključil 10 lastnikov gostinskih obratov, s katerimi sem v
preteklosti že poslovno sodeloval in jih zato tudi dobro osebno poznal. Z vsakim izmed njih
sem izvedel približno 45 minutne nestrukturirane intervjuje. Pri izvajanju neusmerjenih
intervjujev sem lastnike sicer spraševal, s kakšnimi težavami se soočajo pri opravljanju
svojega dela in kakšne probleme zaznavajo v panogi kot celoti, nisem pa jim predstavil
problemov, ki sem jih zaznal sam. Na ta način sem želel odkriti predvsem to, ali tudi sami
zaznavajo iste težave, kot sem jih zaznal sam, ali pa morda le-teh ne prepoznajo oz. jih ne
občutijo.
Po opravljenih intervjujih sem naredil analizo intervjujev ter skušal poiskati njihove skupne
točke. V tabeli 1 so prikazani trije najpogosteje zaznani problemi s strani lastnikov
gostinskih obratov ter nekatere izjave lastnikov gostinskih obratov vezanih na njih. Trije
najpogosteje izpostavljeni problemi z njihove strani so torej: 1) nezanesljiv in neizkušen
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delavski kader, ki ga zaposlujejo; 2) nizki prihodki gostinskega obrata, po njihovem
predvidevanju, nastalih zaradi premajhnih razlik v nabavni in prodajni ceni izdelkov (nizkih
marž) in; 3) plačilo visokih inšpekcijskih kazni, v kolikor pri njihovem poslovanju pride do
pojava administrativnih napak.
Tabela 1: Trije najpogosteje zaznani problemi lastnikov gostinskih obratov pri njihovem
poslovanju
Nezanesljiv in neizkušen
delavski kader

Nizki prihodki zaradi nizkih
marž

Visoke inšpekcijske kazni ob
pojavu administrativnih napak

“Če nimaš konstantnega in
strogega nadzora, imaš slabo
storitev.”

“Na koncu meseca ti ne ostane
nič.”

“Inšpektorji komaj čakajo, da
narediš malo napako, da lahko
izstavijo masten račun”

“Študentu ne moreš zaupati,
danes se odloči in ga jutri ne bo
več v službo.”

“Mogoče imaš boljšo plačo od
povprečne, drugega pa ne
ostane.”

“Vsak naredi kdaj napako, a nam
nikoli ne prizanesejo, saj misijo,
da vsi goljufamo.”

“Dobrega delavca sploh več ne
moreš dobiti. Tako hitro se
menjajo, prihajajo pa samo
neizkušeni, ki še piva ne zna
odpreti, kaj šele pripraviti kavo.”

“Čim malo dvigneš cene izdelkov,
se stranke pritožujejo. Najraje bi
videli, da imaš enake cene kot v
supermarketih, a to ne gre.”

“Natakar vrne napačen znesek
stranki, mu ostane nekaj viška v
denarnici in vsi dobimo kazen, da
delamo brez računa. Natakar in
jaz. Da ne govorim o tem, da je
kazen tudi če imaš minus v
denarnici. Saj ga moram tako sam
pokriti.”

Vir: Lastno delo.

Nauči se
Med samo izvedbo intervjujev sem bil sprva mnenja, da bom moral prve štiri navedene
poslovne hipoteze vezane na poslovanje gostinskih obratov zavrniti. Intervjuvanci oz.
spraševanci, namreč, niso neposredno omenili oz. zaznali istih problemov, katere sem kot
ključne predhodno definiral sam. Po temeljitejši analizi odgovorov pa sem ugotovil, da med
njimi obstaja povezava.
Na prvi pogled navedeni problemi morda nimajo skupne točke s postavljenimi poslovnimi
hipotezami. Vendar pa bi je bilo za njihovo takojšno zavrnitev še prezgodaj. Razlog, zakaj
lastniki gostinskih obratov niso zaznali enakih problemov, kot sem jih zaznal sam, je bil
potencialno skrit v tem, da sem z njimi opravljal nestrukturirane inetrvjuje, preko katerih v
njihovo razmišljanje in videnje situacije nisem želel posegati. Njihovi odgovori, namreč,
nakazujejo to, da se same globine in izvora problema morda niti ne zavedajo.
Lahko bi torej še vedno sklepal, da je razlog za nezanesljivost delavskega kadra v gostinskih
obratih moč povezati z neučinkovito interno komunikacijo ter usklajevanjem urnikov dela
in sestankov, njihovi neizkušenosti pa pripisati dejstvo, da je panoga podvržena
pomanjkljivemu izobraževalnemu sistemu. Slabo zasnovan izobraževalni sistem je morda
lahko krivec tudi za prepogosto prejete visoke inšpekcijske kazni zaradi storjenih
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administrativnih napak. Razlog za njihove nizke marže bi lahko pripisal dejstvu, da imajo
trenutno lastniki gostinskih obratov slab pregled nad akcijskimi ponudbami izdelkov in
storitev s strani njihovih dobaviteljev in s tem še vedno ne izkoristijo možnosti optimalnih
nabavnih pogojev.
Zaradi nejasnosti njihovega videnja na celotno situacijo in moje nezmožnosti potrjevanja oz.
zavračanja poslovnih hipotez sem se odločil, da fazo testiranja obstoja problema ponovim –
tokrat preko usmerjenih intervjujih.
9.3

Druga faza

Izgradi
Za izvedbo uspešnega testiranja poslovnih hipotez v drugi fazi sem pripravil ključna
vprašanja, na katere sem iskal odgovore lastnikov gostinskih obratov ter s tem naše intervjuje
naredil bolj strukturirane. Ključna vprašanja, ki sem jih zastavil spraševancem, so torej bila:
1. Katerih komunikacijskih kanalov se poslužujete za komunikacijo s svojimi zaposlenimi
in ali smatrate, da je komunikacija preko njih učinkovita?
2. Kakšen je vaš trenuten proces usklajevanja urnikov dela in sestankov? Ali se vam zdi,
da se pri tem srečujete s problemi in porabite z usklajevanjem preveč časa?
3. Ali veste, kateri izdelki in storitve ponujeni s strani dobaviteljev so trenutno v akciji in
kje lahko to preverite? Koliko časa vam vzame, da to preverite?
4. Ali mislite, da je na neizkušenost delavskega kadra v gostinskih obratih kriv slab prenos
znanja oz. pomanjkljiv izobraževalni sistem? Ali nudite zaposlenim možnost
izobraževanja? Zakaj da oz. zakaj ne?
Tem ključnim vprašanjem so nato sledila podvprašanja, s ciljem po čim bolj direktnem
definiranju problemov, s katerimi se srečujejo gostinski obrati in panoga kot celota. Na
podlagi intervjujev bi tako moralo bit jasno ali lahko zastavljene poslovne hipoteze potrdim
ali zavrnem.
Izmeri
V drugo fazo testiranja sem ponovno vključil istih 10 lastnikov gostinskih obratov, katere
sem intervjuval že v prvi fazi, poleg njih pa sem vključil še 6 lastnikov, s katerimi pred
intervjujem nisem imel nikakršnega stika, torej jih osebno pred tem nisem poznal. Z vsakim
izmed njih sem (ponovno) opravil približno 45 minut dolge usmerjene intervjuje, preko
katerih sem želel testirati resničnost prvih štirih postavljenih poslovnih hipotez vezanih na
delovanje gostinskih obratov. Moj cilj je bil pridobiti bolj neposredne in direktne odgovore,
na podlagi katerih bi lahko potrdil ali zavrnil poslovne hipoteze.
Tabela 2 prikazuje število odgovorov vseh intervjuvanih lastnikov gostinskih obratov o
tem, kako velik problem za njih predstavlja trenutni način interne komunikacije z
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zaposlenimi, usklajevanje urnikov dela in sestankov, pregled nad (akcijskimi) ponudbami
dobaviteljev ter potek izobraževanja oz. prenosa znanja na zaposlene.
Tabela 2: Število odgovorov s strani lastnikov gostinskih obratov vezanih na velikost
zaznanega problema pri delu v gostinskem obratu
Zaznan problem /
Velikost problema

Predstavlja
velik
problem

Predstavlja
problem

Se ne
morem
opredeliti

Ne
predstavlja
problema

Sploh ne
predstavlja
problema

Skupaj

Interna
komunikacija

10

3

2

1

/

16

Usklajevanje
urnikov in
sestankov

12

2

1

1

/

16

Pregled akcijskih
ponudb

9

4

2

1

Izobraževanje oz.
prenos znanja

7

3

3

1

16

2

16

Vir: Lastno delo.

V spodnji tabeli 3 pa so predstavljene nekatere izjave lastnikov gostinskih obratov, s katerimi
sem se predhodno osebno poznal ter tistih, s katerimi pred samim opravljenim intervjujem
nisem imel stikov.
Tabela 3: Izjave predhodno poznanih in nepoznanih lastnikov gostinskih obratov vezanih
na prve tri zastavljene poslovne hipoteze
Lastnik gost.
obrata / Zaznan
problem

Interna komunikacija

imamo

res

Usklajevanje urnikov in
sestankov

Akcijske ponudbe

“Super ideja, to bi rabili, ja.”

“Bilo bi super, da bi videl
vse akcije na enem mestu.”
“Super, s tem lahko znižamo
stroške nabave.”

Poznan

“Ja, s tem
problem.”

Poznan

“Komuniciramo le preko
klicev in sms sporočil in
nihče ne drži evidence.”

“Zelo dobro, s tem
prihraniš veliko časa.”

Poznan

“To bi bilo fajn, če lahko to
rešiš.”

“Vrhunsko, to moram imeti.”

“Zaželeno, ker tistih letakov
res ne gledam.”

Nepoznan

”Ok, ampak lahko je boljše.
Ali daš lahko notificatione za
natakarje, da nihče ne more
reči, da ni videl?”

“Dobra ideja, ampak problem
ni samo to. A lahko dodaš
zraven tudi beleženje ur?”

“Zgolj možnost gledanja, ni
dovolj. Ali je možno tudi
iskanje med ponudbami, da
takoj najdem, kar rabim?”

mi

se nadaljuje
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Tabela 3: Izjave predhodno poznanih in nepoznanih lastnikov gostinskih obratov vezanih
na prve tri zastavljene poslovne hipoteze (nad.)
Lastnik
gost.
obrata / Zaznan
problem

Interna komunikacija

Usklajevanje urnikov in
sestankov

Akcijske ponudbe

Nepoznan

“Super, a lahko urediš, da
je določena objava stalno
na prvem mestu, npr.
osnovne zahteve, itd.?”

“To mi reši problem, samo
če je mogoče, da je natakar
v stanju pripravljenosti, da
pride na delo samo v
primeru gužve.”

“Odlično, a jih vidim tudi
na telefonu, ko nimam
računalnika, a moram
naročiti robo?”

Nepoznan

“Sicer je to res problem,
ampak rabil bi še nekaj
drugega. Ali lahko preko
tega
zapeljemo
tudi
potrjevanje opravljenih del
(npr. očiščen kavomat,
napolnjen hladilnik, itd.)?”

“To je super, kdaj mi lahko
to urediš? Ali imam lahko
potem v vsakem trenutku
vpogled, koliko je kdo delal
in koliko je zaslužil? Tako bi
dejansko rešil problem.”

“Ja in ne. Kaj, če ne boš
dobil
vseh
akcijskih
ponudb, kako se lahko
zanesemo nate? Plus, ne
pozabi
na
male
specializirane
dobavitelje, ki dostavljajo
samo določen tip robe.”

Vir: Lastno delo.

Nauči se
Na podlagi rezultatov predstavljenih v tabelah 2 in 3, pa bi po novem lahko prve štiri
postavljene poslovne hipoteze vezane na poslovanje gostinskih obratov potrdil. Izkazalo se
je, da se intervjuvani lastniki gostinskih obratov pri svojem delu vendarle srečujejo s
predhodno zaznanimi problemi.
Ena ključnih ugotovitev druge faze pa je bila ta, da obstajajo razlike med odgovori lastnikov,
katere sem predhodno osebno poznal ter odgovori tistih, ki jih pred samim intervjujem
osebno nisem poznal. Če so mi prvi preko svojih odgovorov moje predstavljene probleme le
potrjevali, so bili drugi do njih precej bolj kritični in iskreni. Lastniki, katerih torej
predhodno nisem osebno poznal, so te probleme precej bolj razčlenili ter hkrati že
nakazovali, kako bi lahko izgledala potenciala rešitev. To pomeni, da bom moral v vseh
nadaljnjih fazah testiranja poslovne priložnosti dati več poudarka na izvedbo intervjujev s
tistimi, s katerimi v preteklosti še nisem imel poslovnih ali osebnih stikov, saj mi njihovi
odgovori nudijo precej boljšo oporo pri usmeritvi razvoja ter definiranju rešitve zagonskega
podjetja OptiBar.
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9.4

Tretja faza

Izgradi
Na podlagi do sedaj zbranih informacijah in opravljenih analizah intervjujev z lastniki
gostinskih obratov, je zagonsko podjetje OptiBar v sodelovanju z zunanjo grafično
oblikovalko pripravilo prve skice s predstavljeno podobo spletno mobilne platforme, ki naj
bi reševala definirane probleme v panogi. Poudarek je bil le na iskanju rešitev prvih treh
definiranih problemov, torej neučinkovite interne komunikacije, neučinkovitega
usklajevanja urnikov in sestankov med zaposlenimi ter slab pregled nad akcijskimi
ponudbami dobaviteljev. Podjetje se torej v tem koraku še ni lotilo izdelave potencialne
rešitve odprave četrtega problema vezanega na neizkušenost in slab prenos znanja med
zaposlenimi, saj je za odpravo tega problema predvidena rešitev v obliki ponujenih
izobraževalnih video vsebin, pripravljenih s strani dobaviteljev. Ker pa z dobavitelji do te
točke še nisem prišel v stik, preko katerega bi testiral osmo hipotezo in s tem potrdil, ali z
njihove strani dejansko obstaja iniciativa po pripravi teh vsebin, tudi ni bilo smiselno, da se
problem že prične reševati.
Skice so bile nato prenešene v aplikacijo, ki je omogočala prikazovanje poteka klikov na
posamezne funkcije oz. gumbe ter s tem delovanje rešitve. Gre torej za preprost in
stroškovno nizek način predstavitve, kako naj bi platforma v svoji končni verziji dejansko
izgledala in delovala. Omenjen način omogoča vnos hitrih in prav tako stroškovno nizkih
sprememb oz. popravkov, ki bi vodile do razvoja dovršenega končnega produkta. S tem
pristopom je bil torej razvit prvotni MVP.
Namen tretje faze je torej ta, da s postavljenim MVP pristopim do lastnikov gostinskih
obratov ter preko intervjujev in s tesnim sodelovanjem z njimi pridem do ugotovitev, ali
zamišljen MVP predstavlja rešitev, ki bi za uporabnike odpravila probleme, s katerimi se
soočajo pri delu, ali pa bi bila predstavljena rešitev potrebna dodatne obdelave. Preko
njihovih opažanj in predlogov pa bo zaradi vitkega pristopa pri razvoju končnega produkta
MVP sproti na hiter, enostaven in predvsem stroškovno nizek način tudi dodelan.
Izmeri
Razvit prvotni MVP sem tokrat pokazal 17 lastnikom gostinskih obratov, od tega petim
lasnikom, s katerimi sem opravil intervjuje že v prvi fazi testiranj, šestim lastnikom, katere
sem na novo spoznal pri testiranju v drugi fazi, ter še šestim lastnikom, ki jih prav tako
predhodno nisem osebno poznal ter sem z njimi prve intervjuje opravili šele v tretji fazi.
Razložil sem jim delovanje proizvoda ter šel z njimi skozi vse tri začetne glavne funkcije.
Sogovorniki so dajali občutek, da pozitivno sprejemajo prikazano rešitev, pri čemer so za
samo izboljšavo, ki bi vodila do uporabniku prijazne uporabe platforme, podali še vrsto
koristnih predlogov in nasvetov. Enega od teh, vezanih na funkcijo izboljšave in
poenostavitve vodenja interne komunikacije med zaposlenimi, lepo prikazuje spodaj
navedena izjava lastnika gostinskega lokala:
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“Dodaj še poseben kanal za obveščanje o zalogi in odpisu. Naj se to dodaja z enim klikom.
Poleg tega manjka možnost informiranja lastnika s strani zaposlenih. Poleg tega bi imel
potem jaz možnost, da določeno stvar potrdim ali ne in bi bilo vsem vidno.”
Prav tako sem dobil vrsto koristnih nasvetov za izboljšavo sistema usklajevanja urnikov dela
in sestankov med zaposlenimi v gostinskih obratih. Lasnik drugega gostinskega obrata je
namreč izjavil:
“Funkcionalnost urnika je načeloma ok, predlagam pa, da bi bile izmene dela malo
zamaknjene, tako bi bilo veliko bolj pregledno, če se dve izmeni časovno delno prekrivata.
Dodajte še možnost, da vodja dodeli nekoga na izmeno, če se nihče ni prijavil. Mogoče na
način, da se mu s klikom na prazno izmeno, odpre ta možnost.”
Kot tretja pa je prikazana izjava lastnika gostinskega obrata, ki se nanaša na izboljšavo
funkcije prikazovanja (akcijskih) ponudb dobaviteljev:
“Predlagam, da predstavljeno ponudbo razdeliš v sklope, glede na tip proizvoda, tako da
bodo npr. sokovi in piva ločeni...možnost iskalnika naj vedno ostane na zaslonu, tudi če grem
nižje na strani...slike na telefonu morajo biti večje, saj tu ne vidim, kaj piše...želel bi si, da
si lahko sam nastavim najbolj željene izdelke, ki mi jih platforma vedno pokaže čisto na vrhu
zaslona.”
Nauči se
Preko njihovih podanih odzivov sem lahko le-te analiziral ter tako ugotovil, na katerih
postavkah bi morala biti končna podoba in delovanje platforme še dodatno dodelana, da bi
predstavljala enostavno uporabniško izkušnjo ter hkrati uspešno odpravljala dotične
probleme.
9.5

Četrta faza

Izgradi
Na podlagi ugotovitev v tretji fazi testiranja poslovne priložnosti, je bil izdelan ponoven
MVP, vendar tokrat ne več le v obliki skic, ki so prikazovale zaporedje klikov na funkcije
oz. gumbe, pač pa je bilo celotno delovanje že prenešeno v obliko spletno mobilne platforme.
Le-ta je še vedno ponujala rešitve le prvih treh zaznanih problemov na strani gostinskih
obratov. Je pa bila platforma že funkcionalna do te mere, da so z njeno uporabo lahko pričeli
prvi uporabniki.
Izmeri
Dodelano MVP verzijo spletno mobilne platforme sem ponovno predstavil istim 17
lastnikom gostinskih obratov, s katerimi sem bil v stiku že v tretji fazi testiranja. Vsakemu
izmed lastnikov sem predstavil njeno delovanje ter opisal postopek uvajanja uporabe sistema
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med vsemi zaposlenimi v njihovih gostinskih obratih. Na tej točki sem se osredotočal
predvsem na iskanje pomanjkljivosti prvega vključevanja uporabnikov v sistem.
Nauči se
Preko spremljanja predstavitve spletno mobilne platforme ter uvajanja njene uporabe v
gostinskih obratih sem ugotovil, da moj začetni pristop, ki se je vezal na to, da bi uporabo
predstavljal vsakemu lastniku posebej ter nudil osebno pomoč tudi vsakemu izmed
zaposlenih v njihovem gostinskem obratu, pri uvajanju sistema na dolgi rok ni vzdržen. Gre
namreč za veliko časovno obremenitev in posledično neučinkovitost pri poslovanju. V želji,
da bi prva vključitev uporabnikov potekala hitreje, bolj tekoče in z manj zapleti, bi bilo torej
potrebno izdelati tudi enostaven priročnik z navodili za uporabo. Ta bi moral biti pripravljen
na način, da ob prvem stiku ne bi odvrnil uporabnikov od pričetka uporabe spletno mobilne
platforme, pač pa bi vključeval le bistvene poudarke za uspešno uvajanje v sistem. Sklepam,
da bi lahko bili najprimernejši kanali za komunikacijo tovrstnih informacij kratki videi z
izobraževalno vsebino.
9.6

Peta faza

Izgradi
V peti fazi sem se osredotočil na potrjevanje drugega sklopa hipotez vezanih na potencialne
probleme, ki sem jih zaznal na strani dobaviteljev. V ta namen sem se posvetil intervjujem
tako s principali kot grosisti, da bi lahko potrdili domnevane probleme in predlagane rešitve
še na tej strani. Vedel sem, da bom na teh sestankih omejen s časom. V skladu s tem sem se
odločil, da bom pripravil PowerPoint slikovno predstavitev. V prvem delu predstavitve, sem
se posvetil definiranju problemov, s katerimi se potencialno srečujejo principali in grosisti,
v drugem delu pa sem jim tudi že predstavil potencialne rešitve. Prav tako sem že v naprej
pripravil vmesna vprašanja za sodelujoče v intervjujih, da moja predstavitev ne bi potekala
le enosmerno, pač pa bi se že med njo razvila v debato.
Izmeri
Preko mreže povezav sem skušal priti v stik s tremi različnimi podjetji, ki poslujejo kot
principali. Znotraj teh treh podjetij sem prišel do petih kontaktov, od tega treh ljudi
zaposlenih na marketinškem oddelku in dveh na prodajnem. To so bili najboljši možni
kontakti, saj predhodno zastavljeni problemi naslavljajo predvsem ta dva oddelka.
Principali
Prve predstavitve sem tako opravil pred zaposlenimi na strani principalov. Predstavitve so
potekale po načrtih in odzivi zaposlenih so bili pozitivni, praktično na vse postavljene
hipoteze. Najbolj zanimiva se jim je zdela predvsem možnost komuniciranja njihovih
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(akcijskih) ponudb na enem mestu in merjenja učinkovitosti le-te. Slednje se vidi iz spodnjih
izjav, ki sem jih razdelil glede na oddelke (marketing in prodaja).
Izjave zaposlenih na oddelku marketinga:
“To lahko močno poveča domet naših oglasov in zniža stroške pridobivanja novih strank.”
“Glede na to, da je to digitalni kanal, predvidevam, da je možnost spremljanja učinkovitosti
ponudbe. Če je temu tako, je zadeva zelo interesantna. Brez tega smo na istem kot z letaki,
ne vemo, kdo, kdaj in če sploh vidi.”
“Zanimiv koncept. Bi vas povezala še s prodajnim oddelkom, da skupaj definiramo, kaj
pomeni spreminjanje akcijske ponudbe sredi meseca. Tega do sedaj nismo bili vajeni, saj
praktično ni bilo mogoče, ko je letak bil natisnjen. Ne vem pa, kaj to pomeni za prodajo, ki
ima dogovore z našimi trgovci.”
Izjavi zaposlenih na prodajnem oddelku:
“Dobra priložnost, da z manjšimi stroški in manj dela naredimo boljši prodajni rezultat. Ne
vidim razloga, zakaj ne bi šli v to.”
“Kot je povedala že kolegica, koncept je zelo dober in mislim, da je smiselno, da ga nekako
testiramo. Glede spreminjanja akcijskih ponudb sredi meseca pa sem bolj skeptičen. Bi
morali preveriti, kako hitro se lahko prilagodijo partnerji (grosisti).”
V spodnji tabeli 4 pa so prikazani še odgovori vezani na zaznavanje zaposlenih na
marketinškem in prodajnem oddelku principalov. Kot lahko vidimo, je vseh pet vprašanih
potrdilo obstoj problema trenutnega načina pospeševanja prodaje gostinskim obratom, po
štirje pa so potrdili, da nimajo nadzora nad zadovoljstvom gostinskih obratov z odnosom in
delom trgovskih potnikov ter da trenutni izobraževalni sistem oz. sistem prenosa znanja med
zaposlenimi v gostinskih obratih ni ustrezen. V sklopu slednjega so mi pritrdili, da bi jih
priprava video izobraževalne vsebine, ki bi vključevala prikazovanje pravilne uporabe in
priprave njihovih izdelkov oz. storitev, zanimala.
Tabela 4: Odgovori zaposlenih na marketinškem in prodajnem oddelku principalov
vezanih na zaznavanje obstoja problemov pri njihovem poslovanju z gostinskimi obrati
Tip problema / Obstoj
problema

Predstavlja
problem

Se ne morem
opredeliti

Ne predstavlja
problema

Skupaj

Pospeševanje prodaje

5

/

/

5

Nadzor zadovoljstva gost.
obratov s trgovskimi
potniki

4

/

1

5

se nadaljuje
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Tabela 4: Odgovori zaposlenih na marketinškem in prodajnem oddelku principalov
vezanih na zaznavanje obstoja problemov pri njihovem poslovanju z gostinskimi obrati
(nad.)
Tip problema / Obstoj
problema

Predstavlja
problem

Se ne morem
opredeliti

Ne predstavlja
problema

Skupaj

Kontrola promocijskih
materialov

3

1

1

5

Problem izobraževanja
oz. prenosa znanja

4

1

/

5

Vir: Lastno delo.

Grosisti
Na strani podjetij, ki poslujejo kot grosisti, pa do kontaktov ljudi zaposlenih ali na
marketinškem ali prodajnem oddelku v tej fazi preko mreže poznanstev nisem prišel, sem
pa zato imel direktne povezave do treh ljudi, ki so bili pri dveh različnih grosistih zaposleni
kot trgovski potniki. Ker sem slednje poznal tudi osebno, so si vzeli več časa, in sem z njimi
lahko opravil daljši usmerjen intervju. Preden smo pričeli z intervjuji, sem jih prosil, da
morajo biti pri komentiranju in podajanju povratnih informacij popolnoma iskreni, da bi se
izognil težavam, na katere sem naletel v drugi fazi testiranja.
Z njimi sem želel prediskutirati predvsem problem komuniciranja (akcijskih) ponudb
gostinskim obratom. Tokrat pa obstoj tega problema s strani grosistov ni bil zaznan. Povedali
so mi, da je priprava oglasov oz. letakov, ki jih grosisti dostavljajo na naslove gostinskih
obratov, kar jim hkrati predstavlja tudi trenuten glaven komunikacijski kanal za predstavitev
ponudbe, v domeni principalov. Prav tako niso izrazili zanimanja oz. željo po pripravi video
vsebin, ki bi prikazovale pravilno uporabo in pripravo izdelkov in storitev, ki jih ponujajo.
Preko njihovih odgovorov sem tako lahko zavrnil peto in šesto hipotezo vezano na
poslovanje dobaviteljev.
Šeste in sedme hipoteze pa preko intervjujev s trgovskimi potniki nisem želel preveriti.
Nanašata se namreč neposredno na njihovo delo. Pri njiju domnevam, da si dobavitelji želijo
boljšega nadzora nad odnosom trgovskih potnikov z gostinskimi obrati ter želijo uvesti boljši
nadzor nad promocijskim materialom, ki jim ga predajo. Sklepal sem namreč, da njihovi
odgovori potencialno ne bi bili iskreni. Sem pa preko intervjujev uspel pridobiti informacije,
da vsaj polovica trgovskih potnikov opravlja svoje delo brezbrižno in da promocijski
material pogosto zaide v napačne roke.
Lastnika manjših gostinskih obratov
Ker sem se z dvema trgovskima potnikoma dobil v manjših gostinskih obratih (manjši
gostinski sem definiral kot obrat, ki naj bi zaposloval največ dve osebi), sem izkoristil
priložnost in ju prosil, da me predstavita lastnikoma teh dveh obratov, da bi tudi z njima
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opravil intervju. Pri tem sem izkoristil že narejen MVP, ki sem jima ga predstavil in ponudil
v uporabo.
Na podlagi njunih odgovorov pa je pri mojem testiranju hipotez prišlo do velikega obrata.
Edina hipoteza, ki je ostala potrjena tudi z njihove strani, je bila le tretja hipoteza, vezana na
pregled nad (akcijskimi) ponudbami dobaviteljev, kateri tudi pri njima trenutno ni bil
učinkovit. Po novem pa bi moral tako prvo kot drugo poslovno hipotezo vezano na delovanje
gostinskih obratov popolnoma zavrniti. Lastnika manjših gostinskih obratov zaradi nizkega
števila zaposlenih namreč interne komunikacije, usklajevanja urnikov in sestankov ter
izobraževanja sploh nista videla kot problem in zato nista potrebovala oz. iskala nobene
rešitve. V spodnji sliki 15 pa je prikazano, da je v Sloveniji, v letu 2016, poslovalo kar 50,3
% gostinskih obratov, ki so zaposlovali največ enega zaposlenega. Četrte hipoteze v tej fazi
še nisem testiral.
Slika 15: Odstotek gostinskih obratov glede na število zaposlenih v Sloveniji, v letu 2016
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Vir: SURS, 2018.

Nauči se
Principali so torej potrdili, da se srečujejo s predhodno zaznanimi problemi, da aktivno zanje
iščejo rešitve, a do sedaj še niso naleteli na takšno, ki bi te probleme v celoti in sistematično
odpravila. Izrazili so torej željo po uporabi: 1) komunikacijskega kanala, preko katerega bi
na enem mestu predstavljali svojo (akcijsko) ponudbo vsem gostinskim obratom, ki
poslujejo v panogi; 2) pridobivanja povratnih informacij s strani gostinskih obratov o odnosu
in delu trgovskih potnikov; 3) boljšega nadzora nad promocijskim materialom po tem, ko ga
predajo trgovskim potnikom in; 4) izkazali so pripravljenost za pripravo izobraževalne video
vsebine o pravilni uporabi njihovih izdelkov. S tem so tudi potrdili vse štiri navedene
hipoteze naslovljene na poslovanje dobaviteljev.
Eno ključnih ugotovitev šeste faze testiranja pa so prinesli intervjuji s trgovskimi potniki
grosistov. Opažena je bila namreč pomembna razlika med njihovim načinom poslovanja in
poslovanja principalov, zaradi katere obstaja možnost, da postavitev komunikacijskega
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kanala, ki bi povečal sistemiziranost in preglednost nad njihovo (akcijsko) ponudbo, za njih
ne predstavljajo nikakršne dodane vrednosti. Namreč, na eni strani se principal zavzema za
to, da bi prodal svojo znamko izdelka (npr. sok), pri čemer mu ni pomembno, preko koga ga
kupi gostinski obrat. Na drugi strani pa grosistu ni pomembno, katero znamko izdelka (npr.
soka) proda, le da ga proda on in ne kateri od konkurenčnih podjetij. Ker nisem imel
odgovora, kako izmeriti izboljšanje poslovanja zaradi boljšega zadovoljstva oz. zaradi
nadzora nad promocijskim materialom, sem se odločil, da v tem trenutku še ne stopim v stik
z vodstvenimi oddelki grosistov, pač pa da dodatno raziščem trg in poiščem nove probleme
in rešitve, ki bi jim prinesle več dodane vrednosti.
Preko intervjujev z lastniki manjših gostinskih obratov sem uvidel napako, ki sem jo storil
pri testiranju hipotez in kasnejšem testiranju MVP v prvih treh fazah. Zaradi nepazljivosti
pri izbiri sogovornikov, sem se do te faze namreč fokusiral le na intervjuje z lastniki srednje
velikih in velikih gostinskih obratov (katere sem sam definiral kot obrate, ki zaposlujejo vsaj
tri osebe). Ko je govora o manjšem gostinskem obratu, kjer je zaposlen lastnik in potencialno
še nekdo, pa je jasno, da komunikacija ne more predstavljati večjega problema. Prav tako se
največ dvema zaposlenima ni težko uskladiti glede urnika dela ter termina sestankov. Iz tega
je sledila odločitev, da moram ponovno testirati vse postavljene hipoteze pri lastnikih malih
gostinskih obratov in iskati nove probleme, s katerimi se srečujejo oni. V Sloveniji je namreč
v letu 2016 polovica vseh gostinskih obratov zaposlovala do največ enega zaposlenega. To
pa pomeni, da trenutna predlagana rešitev potencialno ne bi predstavlja donosne poslovne
priložnosti za zagonsko podjetje OptiBar.
9.7

Šesta faza

Izgradi
Zaradi ključne ugotovitve v prejšnji fazi, ki govori o tem, da se lastniki manjših gostinskih
obratov potencialno ne srečujejo z večino predhodno zaznanih problemov, na podlagi katerih
sloni donosnost poslovne priložnosti za zagonsko podjetje OptiBar, sem se odločil za
ponovno izvedbo testiranja prvotno zastavljenih poslovnih hipotez. V tokratni fazi sem tako
intervjuje izvedel z osmimi lastniki manjših gostinskih obratov, ki jih predhodno osebno
nisem poznal. Ker je bil MVP zagonskega podjetja OptiBar že razvit, sem testiranje izvedel
kar s pomočjo le-tega, saj sem tako najhitreje in direktno naslovil probleme in rešitve.
Izmeri
Spodnja tabela 5 prikazuje odgovore osmih lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na
zaznavanje problemov pri njihovem poslovanju. Vseh osem lastnikov manjših gostinskih
obratov mi je potrdilo, da za njih interna komunikacija ter usklajevanje urnikov dela ne
predstavljata nikakršnih problemov. MVP s to rešitvijo zato niti niso želeli podrobno
pogledati, saj niso videli smisla, da bi pri svojem poslovanju uvajali rešitev za problem, ki
za njih ne obstaja. Odgovori na hipotezo, da si ti lastniki želijo izobraževanj, nisem mogel
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potrditi z večjo gotovostjo. Med njihovimi navedenimi razlogi, zakaj jim izobraževanje za
delo v panogi ne predstavlja problema, se je namreč največkrat pojavil ta, da so za njih
izobraževanja sicer dobrodošla, a da ne verjamejo, da se bodo naučili kaj novega, saj v tej
panogi poslujejo že vrsto let, preko česar so si nabrali dovolj izkušenj. Nadalje sem preverjal
problem slabih nabavnih pogojev ter jim pri tem pokazal rešitev, kjer bi po novem imeli
(akcijske) ponudbe vseh dobaviteljev zbrane na enem mestu. Tu sem dobil bolj pozitivno
naravnane odgovore, zato sem jih uspel prepričati, da skupaj testiramo vsaj ta del MVP.
Tabela 5: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na zaznavanje obstoja
problemov pri njihovem poslovanju
Tip problema / Obstoj problema

Predstavlja
problem

Se ne morem
opredeliti

Ne
predstavlja
problema

Skupaj

Usklajevanje urnikov dela in sestankov

/

/

8

8

Interna komunikacija

/

1

7

8

Akcijske ponudbe

5

1

2

8

Izobraževanje

2

1

5

8

Vir: Lastno delo.

Ker sem moral tako prvo, drugo, kot deloma tudi četrto poslovno hipotezo zavrniti in ker je
na njih slonela donosnost poslovne priložnosti zagonskega podjetja OptiBar, sem moral
poiskati nove probleme, s katerimi se srečujejo lastniki manjših gostinskih obratov. V
primeru, da bi uspel definirati te probleme ter na njih odgovoriti z ustrezno rešitvijo, bi to
potencialno ponovno zasukalo donosnost poslovne priložnosti v pozitivno smer. To je
pomenilo, da sem moral z njimi opraviti nestrukturirane intervjuje, ki niso bili vezani na
predstavljen MVP.
Problemi, ki so jih med intervjuji največkrat izpostavili, so prikazani v spodnji tabeli 6. Kot
lahko vidimo, so njihovi ključni izpostavljeni problemi: 1) da imajo opravka s preveč
administracije pri vodenju gostinskega obrata; 2) da se jim zdijo zunanje storitve (npr.
računovodstvo) drage ter; 3) da plačujejo drage inšpekcijske kazni v primeru storjenih napak
pri opravljanju administrativnega dela.
Tabela 6: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na njihove tri največkrat
izpostavljanje probleme, s katerimi se srečujejo pri poslovanju
Tip problema / Obstoj problema

Preveč dela

Predstavlja
problem

Se ne morem
opredeliti

Ne
predstavlja
problema

Skupaj

4

2

2

8
se nadaljuje
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Tabela 6: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov vezanih na njihove tri največkrat
izpostavljanje probleme, s katerimi se srečujejo pri poslovanju (nad.)
Tip problema / Obstoj
problema

Predstavlja
problem

Se ne morem
opredeliti

Ne predstavlja
problema

Skupaj

Preveč administracije

8

/

/

8

Drage zunanje storitve
(računovodstvo)

6

/

2

8

Drage inšpekcijske kazni za
napake pri administraciji

7

1

/

8

Vir: Lastno delo.

Nauči se
Preko nestrukturiranih intervjujev z lastniki manjših gostinskih obratov sem lahko definiral
nove tri skupne probleme, vezane predvsem na opravljanje administrativnih del pri vodenju
gostinskega obrata, katerih predhodno nisem videl. Razlog, zakaj jih lastniki srednje velikih
oz. velikih gostinskih obratov niso zaznali ali navedli je morda v tem, da sami teh
administrativnih del ne opravljajo, pač pa jih opravljajo vodje njihovih gostinskih obratov.
Razlika med lastnikom manjšega in srednje velikega oz. velikega gostinskega obrata pa je v
tem, da lastnik manjšega obrata po večini sam prevzame tudi vlogo vodje le- tega.
Na tej točki sem torej sklepal, da se vodje srednje velikih oz. velikih gostinskih obratov prav
tako srečujejo s podobnimi problemi kot lastniki malih gostinskih obratov. V kolikor bi bila
ta domneva potrjena, bi na podlagi ugotovitev zagonsko podjetje OptiBar moralo začeti
razmišljati o potencialnem zasuku poslovne ideje.
9.8

Sedma faza

Izgradi
Pred končno odločitvijo ali bi bil za izgradnjo donosne poslovne priložnosti potreben zasuk
poslovne ideje ali ne, pa sem se odločil, da nove identificirane probleme pretvorim v
poslovne hipoteze in opravim nov krog testiranj – tokrat preko intervjujev z lastniki manjših
gostinskih obratov in vodjami srednje velikih oz. velikih gostinskih obratov ter s principali
in grosisti. Nov sklop hipotez je predstavljen spodaj, kjer so spremembe, v primerjavi s
hipotezami predstavljenimi pred prvo fazo testiranja, prikaze z odebeljeno pisavo.
Poslovne hipoteze vezane na poslovanje gostinskih obratov:
H1: Komunikacija med zaposlenimi ter usklajevanje urnikov dela v srednje velikih oz.
velikih gostinskih obratih sta neučinkovita.
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H2: Vodje gostinskih obratov ter ostali zaposleni niso izpostavljeni dovršenemu sistemu
izobraževanja za delo v gostinstvu.
H3: Lastniki in vodje gostinskih obratov imajo slab pregled nad (akcijskimi) ponudbami
različnih proizvajalcev in dobaviteljev prisotnih na trgu ter tako ne dosegajo optimalnih
nabavnih pogojev.
H4: Vodje gostinskih obratov izgubijo preveč časa za urejanje administracije
(predvsem dobavnic).
H5: Gostinski obrati imajo visoke stroške zunanjih storitev (predvsem računovodstva,
zaradi slabe organiziranosti administracije).
Poslovne hipoteze vezane na poslovanje dobaviteljev gostinskim obratom:
H6: Dobavitelji si želijo pospeševati prodajo preko predstavitve svojih (akcijskih) ponudb
na komunikacijskem kanalu dostopnem vsem gostinskim obratom.
H7: Dobavitelji si želijo uporabe komunikacijskega kanala z gostinskimi obrati, ki bi
letem omogočal podajanje povratnih informacij o odnosu in načinu dela trgovskih potnikov,
ki zastopajo posamezne dobavitelje.
H8: Dobavitelji si želijo boljšega nadzora nad promocijskim materialom po tem, ko ga
predajo trgovskim potnikom, ki jih zastopajo.
H9: Principali si želijo pripravljati izobraževalno video vsebino o pravilni uporabi njihovih
izdelkov in storitev, ki bi bila dostopna vsem zaposlenim v gostinskih obratih.
H10: Grosisti si želijo gostinske obrate razbremeniti administracije.
Izmeri
Manjši ter srednje veliki oz. veliki gostinski obrati
Testiranja sem se ponovno lotil preko usmerjenih intervjujev. Tokrat sem ga opravil v 35
gostinskih obratih, od tega 20 manjših in 15 srednje velikih oz. velikih gostinskih obratih. V
primeru manjših gostinskih obratov sem se pogovarjal z njihovimi lastniki, v primeru srednje
velikih oz. velikih gostinskih obratov pa sem v stik stopil z njihovimi vodjami. V spodnji
tabeli 7 so prikazani njihovi odgovori o pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi jih ponujala
kot rešitev na zaznane probleme spletno mobilna platforma OptiBar.
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Tabela 7: Odgovori lastnikov manjših gostinskih obratov in vodij srednje velikih oz. velikih
gostinskih obratov o pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi jih ponujala spletno mobilna
platforma OptiBar
Zagotovo
bi
uporabljal

Bi
uporabljal

Se ne
morem
opredelili

Ne bi
uporabljal

Sploh ne bi
uporabljal

Skupaj

Usklajevanje
urnikov in
sestankov

11

5

4

7

8

35

Interna
komunikacija

8

6

7

10

4

35

Izobraževanje
zaposlenih

10

8

6

7

4

35

Akcijske ponudbe
na enem mestu

17

12

5

/

1

35

Avtomatsko
urejanje dobavnic

28

4

1

2

/

35

Poenostavitev in
sistematiziranje
računovodstva

19

6

4

6

/

35

Funkcija / Želja po
uporabi

Vir: Lastno delo.

Potem ko vzorec vprašanih preoblikujem na način, da vanj vključim tako manjše kot srednje
velike oz. velike gostinske obrate, pa lahko vidim bolj jasno sliko o potencialnem
povpraševanju po uporabi rešitev, ki bi jih na trg uvedlo zagonsko podjetje OptiBar. Največ
vprašanih (28 lastnikov oz. vodij gostinskih obratov) bi torej zagotovo uporabljalo funkcijo,
ki bi avtomatizirala in sistematizirala urejanje dobavnic. Relativno močno povpraševanje je
moč zaznati tudi za uporabo funkcije, ki bi poenostavila vodenje računovodstva, katero bi
zagotovo uporabljalo 19 vprašanih ter za uporabo kanala, preko katerega bi na enem mestu
spremljali (akcijske) ponudbe predstavljene s strani dobaviteljev, tega bi zagotovo
uporabljalo 17 vprašanih.
Zaradi pozitivnih in zelo konkretnih odgovorov sem v tej fazi, poleg potrditve problema,
uspel že dokaj dobro definirati tudi rešitve. Praktično je MVP, ki ga je postavilo zagonsko
podjetje OptiBar, ostal enak, dodanih je bilo zgolj nekaj funkcionalnosti, ki so odgovarjale
na probleme, s katerimi so se srečevali vsi, tudi mali gostinski obrati.
Dobavitelji
Temu je sledilo testiranje na novo zastavljenih poslovnih hipotez, ki se vežejo na poslovanje
dobaviteljev gostinskim obratom. Ponovno sem opravil intervjuje z istimi tremi osebami
zaposlenimi na prodajnem in z dvema osebama zaposlenima na marketinškem oddelku pri
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treh različnih podjetjih, ki poslujejo kot principali, kot v šesti fazi testiranja. Prav tako sem
za ponovni krog intervjujev prosil iste tri trgovske potnike zaposlene pri dveh različnih
podjetjih, ki poslujejo kot grosisti. V spodnji tabeli 8 so prikazani njihovi odgovori, ki
izražajo stopnjo pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi jih kot rešitev uvedla spletno mobilna
platforma OptiBar.
Gotovo gre izpostaviti močno željo po uporabi dveh funkcij: 1) vseh osem vprašanih je
odgovorilo, da bi zagotovo uporabljalo komunikacijski kanal, preko katerega bi lahko na
enem mestu predstavljali svojo (akcijsko) ponudbo vsem gostinskim obratom, ki poslujejo
na trgu in; 2) prav tako pa je vseh osem vprašanih odgovorilo, da bi zagotovo uporabljali
funkicjo, ki bi omogočalo avtomatsko urejanje dobavnic pri poslovanju med dobavitelji in
gostinskimi obrati.
Tabela 8: Odgovori dobaviteljev gostinskih obratov o pripravljenosti uporabe funkcij, ki bi
jih ponujala spletno mobilna platforma OptiBar
Funkcija/Želja po
uporabi

Zagotovo
bi
uporabljal

Bi
uporabljal

Se ne
morem
opredelili

Ne bi
uporabljal

Sploh ne bi
uporabljal

Skupaj

Komunikacijski
kanal za (akcijske)
ponudbe

8

/

/

/

/

8

Boljši nadzor nad
terenskimi delavci

5

3

/

/

/

8

Povratne
informacije o delu
na terenu

4

3

1

/

/

8

Avtomatsko
urejanje dobavnic

8

/

/

/

/

8

Vir: Lastno delo.

Nauči se
Tokratno testiranje pa je vendarle pokazalo, da obstajajo problemi, s katerimi se soočajo tako
manjši kot srednje velikih oz. veliki gostinski obrati. Pregled nad (akcijskimi) ponudbami
ostaja za njih nesistematičen in neučinkovit, administrativna dela povezana z vodenjem
gostinskih obratov so časovno zamudna, veliki stroški pa jim nastajajo tudi pri najemanju
zunanjih storitev, zlasti računovodstva. Ker je bila prva težava vezana na pregled nad
(akcijskimi) ponudbami predstavljenih s strani dobaviteljev v MVP zagonskega podjetja
OptiBar že rešena, sem se usmeril predvsem na preučevanje in iskanje rešitve za preostale
dva na novo potrjena problema v panogi.
Lastniki in vodje gostinskih obratov so dali jasno vedeti, da si želijo uporabljati sistem, ki bi
omogočal avtomatsko in sistematično urejanje administrativnih del povezanih z vodenjem
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gostinskega obrata (predvsem dobavnic). Ugotovil sem, da se preko razvoja željenega
sistema, hkrati vpliva tudi na zmanjšanje stroškov nastalih pri najemanju zunanjega
izvajalca, ki opravlja računovodske storitve. Po tem, ko se del najbolj zamudnih
administrativnih del (ročnega vnosa dobavnic v sistem) prenese v elektronsko obliko, se
hkrati tudi sistematizira urejenost in preglednost nad poslovanjem gostinskega obrata in s
tem zniža stroške vezane za najem zunanjega izvajalca računovodskih storitev. Le-ti pogosto
strankam zaračunajo višje cene storitev, v kolikor le-ta vodi svoje poslovanje na nepregleden
in nesistematičen način.
Da bi zamišljen sistem spletno mobilne platforme zagonskega podjetja OptiBar deloval in
predstavljal donosno poslovno priložnost, pa je bilo potrebno potrditi še poslovne hipoteze
na strani dobaviteljev. Tako principali kot grosisti so sistem avtomatske administracije
označili kot odličen, saj jim prinaša hitrejše in učinkovitejše delo na terenu, boljši nadzor
nad poslovanjem in manj ročnega poslovanja, preko česar pa naj bi dosegli tudi večjo
produktivnost. Hkrati sem preko intervjujev z grosisti ugotovil, da v primerjavi z drugimi
grosisti, ki poslujejo na trgu, dosegajo trenutno konkurenčno prednost predvsem preko
postavljanja (nižjih) cen ponujenih izdelkov. V kolikor pa bi le-ti začeli pri njihovem
poslovanju gostinskim obratom ponujati možnost uporabe sistema za avtomatizacijo
urejanja dobavnic, pa bi to lahko predstavili kot dodano vrednost, ki bi jim jo zagotavljali,
preko česar bi dosegli večjo diferenciacijo v primerjavi z grosisti, ki uporabe omenjenega
sistema ne bi ponujali.

10 VITKI OKVIR ZA ZAGONSKO PODJETJE OPTIBAR PO
TESTIRANJU PRVOTNO ZASTAVLJENIH POSLOVNIH
HIPOTEZ
Po hitro in uspešno opravljenih testiranjih poslovnih hipotez in ustreznosti delovanja
predstavljenega MVP s strani zagonskega podjetja OptiBar, ki je bilo izvedeno preko sedmih
povratnih zankah izgradi-izmeri-nauči se, sem dobil pravi vpogled v poslovanje gostinskih
obratov, principalov in grosistov. Kljub prepričanju, da je, zaradi izkušenj, moje poznavanje
panoge odlično, se po opravljenih fazah testiranj jasno vidi, da bi v primeru izgradnje rešitve,
ki bi odgovarjala na prvotno zastavljene poslovne hipoteze, podjetje zelo hitro naletelo na
težave. V kolikor bi veliko investiral v sam razvoj prvotne rešitve, je velika verjetnost, da
podjetje ne bi preživelo.
Po končanem testiranju sem postavil nov vitki okvir, ki je prikazan na sliki 16, kjer so z
rdečo barvo označene spremembe v primerjavi s prvotno zasnovanim vitkim okvirjem,
predstavljenim v sliki 14. Razvidno je, da so se spremenile ene ključnih točk, kar je vodilo
(predvsem zaradi sprememb navedenih pod problemom in rešitvami) do zasuka poslovne
ideje, ki naj bi jo skušalo, kot svojo poslovno priložnost za vstop na trg, izkoristiti zagonsko
podjetje OptiBar.
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Slika 16: Vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar po testiranju prvotno zastavljenih poslovnih hipotez

Vir: Lastno delo.
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10.1 Problem
Eden ključnih razlogov za zasuk pri poslovni ideji zagonskega podjetja OptiBar so bile ravno
spremembe pri določanju ključnih problemov, s katerimi se pri svojem poslovanju srečujejo
gostinski obrati in njihovi dobavitelji. Le-ti so bili tokrat potrjeni oz. na novo definirani na
podlagi analize intervjujev z lastniki manjših ter lastniki in vodjami srednje velikih oz.
velikih gostinskih obratov.
Pri svojem poslovanju naj bi se tako manjši kot srednje veliki oz. veliki gostinski obrati
srečevali z dvema problemoma, katerih predhodno nisem predvidel, in sicer:
1. Preobremenjenost in časovno zamudno urejanje administrativnih del vodenja
gostinskega obrata. Trenutni način poslovanja oz. vodenja administrativnih del
gostinskih obratov je namreč ne avtomatiziran, nesistematičen in posledično ne
transparenten (primer ročnega vnašanja dobavnic ob vsakem prejetem naročilu v
elektronski sistem). Poleg tega, da gre za časovno zamudne procese, pa lahko med
njihovim izvajanjem prihaja do pogostih napak, ki so lahko ob inšpekcijskem pregledu
podvržene tudi visokim kaznim.
2. Plačevanje dragih zunanjih storitev. Zaradi pogostokrat nesistematičnega in ne
transparentnega načina vodenja administracije gostinskih obratov, so le-ti lahko
podvrženi plačevanju višjih računovodskih storitev.
Preko intervjujev z lastniki in vodjami manjših in srednje velikih oz. velikih podjetij pa sem
lahko potrdil obstoj problema, s katerim se pri svojem poslovanju soočajo oboji in sem ga
predvidel že predhodno. Oboji so potrdili, da se soočajo s slabim pregledom nad (akcijskimi)
ponudbami, pripravljenimi s strani njihovih dobaviteljev. Kar pa se tiče problema
neučinkovitega usklajevanja urnikov in sestankov med zaposlenimi, pa sem preko testiranj
poslovnih hipotez ugotovil, da gre za problem, s katerim se soočajo le lastniki, vodje in ostali
zaposleni v srednje velikih oz. velikih gostinskih obratih, ki zaposlujejo najmanj tri osebe.
Kar se tiče problemov, ki se pojavljajo na strani dobaviteljev, pa sem preko opravljenih
intervjujev in testiranj z njimi prav tako odkril problem, ki ga predhodno nisem predvidel.
Problem je aktualen predvsem za podjetja, ki na trgu poslujejo kot grosisti. Ti so izpostavili,
da si med seboj trenutno lahko konkurirajo le s ceno. Večjo diferenciacijo med njihovimi
ponujenimi storitvami gostinskim obratom je težko zagotoviti. Tako pricipali kot dobavitelji
pa so potrdili prvotna dva zaznana problema v panogi, in sicer: 1) da se oboji soočajo z
neučinkovitim komunikacijskim kanalom z gostinskimi obrati, preko katerih prikazujejo
svojo (akcijsko) ponudbo ter; 2) da nimajo zadostnih oz. ustreznih povratnih informacij s
strani gostinskih obratov o delu in odnosu njihovih trgovskih potnikov.

64

10.2 Rešitev
Na podlagi na novo zaznanih problemih, s katerimi se pri svojem poslovanju soočajo
gostinski obrati ter njihovi dobavitelji, pa je bilo potrebno ustrezno zasukati tudi poslovno
rešitev, ki bi predstavljala odgovor na te probleme. Rešitev zagonskega podjetja OptiBar naj
bi bila še vedno predstavljena v obliki spletno mobilne platforme, le da bo ta prepletena z
nudenjem drugačnih oz. bolj dodelanih funkcij v primerjavi s prvotno zamišljeno obliko.
Funkciji, ki sta bili dodani po opravljenem testiranju poslovnih hipotez, sta:
1. Avtomatizacija urejanja administrativnih del, ki nastajajo pri vsakokratnem
naročanju izdelkov oz. storitev. Gre predvsem za odpravo trenutnih težav, ki se
pojavljajo na področju ročnega vnašanja prejetih dobavnic v sistem, saj bi se ta korak
preselil v elektronsko obliko. S tem bi bil proces poenostavljen, sistematiziran,
transparenten, hkrati pa bi tudi vodil v manjše število potencialno storjenih
administrativnih napak.
2. Sistem za elektronsko izmenjavo podatkov med gostinskimi obrati in njihovimi
dobavitelji. Sistem za avtomatizacijo urejanja administrativnih del bi bil povezan s
ponudniki računovodskih storitev.
Poleg zgoraj omenjenih funkcij pa bo velik poudarek posvečen nadaljnjemu izpopolnjevanju
funkcij za: 1) izboljšano interno komunikacijo med zaposlenimi v gostinskih obratih ter
njihovo učinkovitejše usklajevanje dela in sestankov; 2) poenostavitev pregleda nad
(akcijskimi) celotno ponudbo vseh dobaviteljev gostinskim obratov in; 3) vzpostavitev
dvosmernega komunikacijskega kanala med gostinskimi obrati in njihovimi dobavitelji.
10.3 Segmenti uporabnikov
Po opravljenem testiranju poslovnih hipotez sem ugotovil, da bo potrebno segmente
uporabnikov rešitve na strani gostinskih obratov prav tako prilagoditi. Problemi, s katerimi
se pri svojem delu soočajo lastniki manjših gostinskih obratov, se razlikujejo od problemov,
ki so jih izpostavili lastniki srednje velikih oz. velikih gostinskih obratov, zato se ta segment
uporabnikov ne bi smel enačiti, pač pa ga je potrebno razčleniti. Segmenti uporabnikov na
strani gostinskih obratov se tako po novem ločijo na: 1) vodje, lastnike in ostale zaposlene
v srednje velikih oz. velikih gostinskih obratih ter; 2) lastnike manjših gostinskih obratov.
Še vedno pa fokus, tako kot pri prvotno zamišljeni poslovni priložnosti, ostaja tako na
principalih kot grosistih.
10.4 Edinstvena ponujena vrednost
Edinstvena ponujena vrednost, ki naj bi jo spletno mobilna platforma zagonskega podjetja
OptiBar zagotavljala gostinskim obratom, je možnost avtomatskega urejanja administracije
vezane na naročanje in prejemanje izdelkov in storitev. S tem jim bodo omogočeni veliki
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časovni prihranki, zmanjšanje možnosti napak ter s tem manjša verjetnost prejemanja
inšpekcijskih kazni.
Edinstvena ponujena vrednost, ki naj bi jo spletno mobilna platforma zagonskega podjetja
OptiBar zagotavljala dobaviteljem gostinskih obratov, je možnost učinkovitejše
komunikacije svoje (akcijske) ponudbe za pospeševanje prodaje, enostavnejši nadzor nad
svojo prodajno in distribucijsko mrežo ter možnost diferenciacije na podlagi omočanja
uporabe platforme v primerjavi s preostalimi dobavitelji, ki uporabe le-te ne bodo
omogočali.
10.5 Neulovljiva prednost
Neulovljiva prednost, ki jo bo poskušalo pridobiti zagonsko podjetje OptiBar, bo ostala
enaka kot pri prvotem vitkem okvirju, le da je bila na podlagi novih problemov in rešitev
definirana še ena potencialno neulovljiva prednost. To je možnost sklepanja ekskluzivnih
partnerskih pogodb z grosisti, za elektronsko urejanje administracije za gostinske obrate, kar
bi pomenilo, da bi postal vstop na trg potencialnim konkurentom močno otežen.
10.6 Toki prihodkov
V novem vitkem okvirju so toki prihodkov bolj definirani, in sicer na način, da se jasno vidi,
za kaj bi plačevali principali in gostinski obrati na mesečni ravni. Sprememba se odraža
predvsem v vrednosti, ki jo bo zagonsko podjetje OptiBar zaračunalo gostinskim obratom.
To ne bo usklajevanje urnikov ali interna komunikacija, pač pa bo sistem za avtomatsko
urejanje administracije.
10.7 Kanali, ključni kazalniki in struktura stroškov
Tako kanali, preko katerih se bo dostopalo do uporabnikov, kot ključni kazalniki, preko
katerih se bo merila uspešnost ponujene rešitve in stroški, ki bodo nastajali skozi celoten
proces, naj bi tudi po prenovljenem poslovnem modelu ostali enaki.

SKLEP
Pri zagonskih podjetjih, še posebej pa tistih, ki se ukvarjajo z ICT, je uporaba metodologije
vitkega zagonskega podjetništva pri preveritvi potenciala poslovne ideje, ki bi vodila do
uresničitve donosne poslovne priložnosti, v zadnjih nekaj letih postala močno popularna
(Ries, 2011a). Namreč, še v času internetnega oz. t. i. dot-com mehurčka, je večina ICT
podjetij svoj proizvod oz. storitev postavljala na način, da le ta ni bil viden nikomur izven
podjetja, v želji, da bi se izognila opozarjanju potencialnim konkurentom na tržne
priložnosti. Prav tako so prototip svoje ideje razkrili potencialnim uporabnikom šele, ko je
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bil le-ta že skoraj povsem dovršen. S tem pristopom so gradili svoje poslovne modele na
osnovi poslovne ideje, za katero so mislili, da si jo kupci želijo. Metodologija vitkega
podjetništva pa ta pristop označi za zastarel ter raje stavi na miselnost, da so v večini industrij
stalne povratne informacije, pridobljene s strani potencialnih strank, vredne veliko več in
prinašajo boljše poslovne rezultate kot gradnja poslovne priložnosti v popolni tajnosti
(Blank, 2013).
V kolikor pri zasnovi svojega poslovnega modela podjetja sledijo pristopu povratne zanke
izgradi-izmeri-nauči se, morajo le ta svoj MVP čim hitreje spraviti v roke potencialnih
kupcev oz. uporabnikov. Z njimi nato vzpostavijo interakcijo ter opravijo več krogov
testiranj v obliki pogovorov, preko česar pridobijo vredne povratne informacije. Cilj
povratne zanke pa ni v tem, da se podjetja čim manjkrat zavrtijo v njenem krogu, pač pa da
te kroge opravijo čim hitreje in čim večkrat. Na podlagi analize povratnih informacij lahko
nato ves čas sproti prilagajajo MVP ter uvidijo možnost za potencialni zasuk v njihovem
poslovnem modelu, ki ga predhodno niso zaznali, kar pa jih lahko vodi do uresničitve še
donosnejše poslovne priložnosti (Ries, 2011a).
Prav tako se zagonska podjetja na začetku svoje poti vse večkrat izogibajo pisanju
tradicionalnih poslovnih načrtov ter se raje poslužujejo drugih metod, ki vodijo do
učinkovite predstavitve poslovnih priložnosti. Ena od teh metod je priprava vitkega okvirja,
ki temelji na omenjeni metodologiji vitkega zagonskega podjetništva. Njegova izdelava je v
primerjavi z izdelavo tradicionalnega poslovnega načrta hitrejša, njegove informacije so
bolje jedernate, hkrati pa je okvir tudi lažje prenosen. Le-ta se nato po opravljenih testiranjih
preko povratne zanke izgradi-izmeri-nauči se sproti prilagaja in spreminja (Maurya, 2012).
Učinkovitost metodologije vitkega zagonskega podjetništva pa sem sam nato preveril tudi
na praktičnem primeru zagonskega podjetja OptiBar. Za čim bolj sistematičen pristop k
preučitvi njene učinkovitosti sem na podlagi lastnih izkušenj, pridobljenih z večletnim delom
v panogi, v katero naj bi zagonsko podjetje vstopilo, ter preko analize sekundarnih virov,
najprej zanj izdelal prvoten vitek okvir. Postopna in sistematična razčlenitev poslovne ideje
mi je omogočila postavitev začetnih poslovnih hipotez. Testiranje le-teh sem razdelil v
sedem faz, pri čemer sem v vsaki fazi izvedel povratno zanko izgradi-izmeri-nauči se.
Interakcija in pogovori s ključnimi potencialnimi segmenti uporabnikov zagonskega
podjetja, tako o zaznanih problemih poslovanja v panogi kot o sami ustreznosti
predstavljenega MVP, so mi omogočili dostop in vpodgled do informacij, ki mi predhodno
niso bile znane.
Upoštevanje načel metodologije vitkega zagonskega podjetništva me je privedlo do
spoznanja, da vseh začetnih postavljenih poslovnih hipotez o problemih in predlaganih
rešitvah ne morem potrditi. Prišel sem do ugotovitve, da prvotno zaznani problemi dejansko
za uporabnike niso obstajali, potencialne rešitve zato za njih niso predstavljale dodane
vrednosti. Nekatere poslovne hipoteze sem tako moral popolnoma zavrniti, nekatere
prilagoditi, spet druge pa postaviti na novo. Le-te so upoštevale uviden potreben zasuk v
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postavitvi poslovnega modela za zagonsko podjetje OptiBar. Preko nadaljnih testiranj,
izvedenih intervjujev in analiziranja povratnih informacij, sem tako le prišel do identifikacije
tistih ključnih problemov, s katerimi se soočajo uporabniki pri svojem poslovanju ter
oblikovanju rešitev, ki bi jim prinesle iskano dodano vrednost. Na podlagi ugotovitev in
zasuka poslovnega modela sem nato izdelal nov vitek okvir za zagonsko podjetje OptiBar.
Zaključim lahko, da v kolikor bi se zagonsko podjetje OptiBar odločilo za zastarel
tradicionalen pristop k uresničevanju zaznane poslovne priložnosti, kjer bi razvijali rešitev
za zastavljen problem brez predhodnega stika s potencialnimi uporabniki, bi to lahko
podjetje vodilo do velikih časovnih in finančnih izgub ter posledično do potencialnega
propada. Preko omenjenega pristopa bi podjetje šele po daljšem pretečenem časovnem
obdobju razvoja ter lansiranja produkta na trg ugotovilo, da le-ta za ciljni segment
uporabnikov ne prinaša dovolj velike vrednosti. V kolikor pa stranke v predlagani rešitvi ne
vidijo dovolj velike dodane vrednosti, pa zanjo niso pripravljene plačati, na podlagi česar
podjetje ne more razviti donosne poslovne priložnosti.
Preko sledenja načelom metodologije vitkega zagonskega podjetništva, pa je bilo zagonsko
podjetje OptiBar že pred prvo fazo razvoja MVP seznanjeno o resničnosti obstoja predhodno
zaznanih problemov, s katerimi naj bi se srečevali segmenti uporabnikov v dotični panogi.
To je podjetju omogočilo, da so preko nizkih nastalih časovnih in finančnih stroškov razvili
proizvod, ki je odgovarjal na točne in preverjene probleme uporabnikov ter s tem na trg
lansirali rešitev, v kateri so potencialni uporabniki tudi videli potrebno dodano vrednost. S
tem so uresničili poslovno priložnost, ki jim lahko omogoči uspešno nadaljne poslovanje ter
hitro rast.
Po mojem vedenju na Ekonomski fakulteti in širše v slovenskem univerzitetnem okolju še
ni bilo napisane in predstavljene naloge, ki bi tako sistematično uporabila metodologijo
vitkega zagonskega podjetništva ter metodologijo vitkega okvirja. Ta naloga lahko zato služi
tudi kot primer, ki kaže ostalim kandidatom, kako se lahko ta pristop učinkovito uporabi za
preveritev donosnosti poslovne priložnosti. Seveda pa je odprtih še nekaj vprašanj oz.
priložnosti raziskovanja na tem področju, ki bi se jih bilo potrebno lotiti v naslednjih korakih.
Da bi opisane ugotovitve dodatno podkrepil, bi bilo tako smiselno preveriti uporabnost
metodologije vitkega zagonskega podjetništva tudi v drugih panogah, morda v tistih, ki niso
fokusirane zgolj na iskanje ICT rešitev. Prav tako pa bi bilo morda smotrno testirati
delovanje in učinke omenjene metodologije v primeru internacionalizacije zagonskih
podjetij ali pa v primeru že uveljavljenih podjetij, ki so v fazi razvoja novega proizvoda oz.
storitve.
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