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3 klasické metódy na rozvoj
podnikateľského nápadu



BMC vyvinul v roku 2008 švajčiarsky
podnikateľ Alexander Osterwalder a
dnes si už bez neho nevieme predstaviť
sektor start-upov.

BMC sa využíva vtedy, keď  už máte
podnikateľský nápad, ale ešte nie je
úplne rozvinutý. Pomáha vám utriediť si
myšlienky a urobiť nápad
zrozumiteľným aj pre ostatných. 

BMC je založený na vopred definovanej
štruktúre s konkrétnymi otázkami,
ktoré usmerňujú proces: Veľkou
výhodou BMC je, že pomáha
prezentovať váš nápad na jednom
hárku papiera. 

BMC - Štruktúrovanie
podnikateľského nápadu 



BMC sa štandardne skladá z 9 prvkov. 
Každý z nich obsahuje kľúčové otázky, na ktoré je potrebné

odpovedať, aby sa získal úplný obraz o podnikateľskom
nápade a jeho štádiu vývoja.

Anatómia BMC

Segment zákazníkov

Vzťah so zákazníkmi Zdroje príjmov

Kľúčoví partneri

Návrh hodnoty

Kľúčové aktivity Štruktúra nákladov

Kľúčové zdroje

Kanály



BMC - Štruktúrovanie
podnikateľského nápadu 

Inšpirované: The Business Model Foundry (www.businessmodelgeneration.com/canvas). 
Implementácia slov podľa: Neos Chronos Limited (https://neoschronos.com). Licencia: CC BY-SA 3.0



Výhody používania BMC

Má jednoduchú štruktúru, jednotlivci, ale aj tímy 
môžu s BMC rýchlo a produktívne pracovať.

Daná šablóna núti zamerať sa na najdôležitejšie informácie a
presne ich formulovať.

Obchodný model je zmapovaný na jednom hárku papiera. 

Závislosti v obchodnom modeli sa stávajú viditeľnými. 

Členovia tímu, ako aj externé strany (napr. finančníci) získavajú
prehľad o dôležitosti jednotlivých zložiek obchodného modelu.



Tipy na prácu s BMC

Začnite s premýšľaním o svojom cieli 
- Vždy musíte mať na pamäti svoj cieľ. 

.

Od začiatku myslite na zákazníka a najprv sa 
zamerajte na neho a hodnoty, ktoré ponúkate.

Buďte čo najkonkrétnejší. 
Ak chcete preukázať, že váš výrobok/služba má 
mimoriadnu kvalitu, jasne uveďte, ako to dosiahnete 
a či prípadné vyššie náklady zodpovedajú ochote 
zákazníka zaplatiť.

 
Zameranie na strategické faktory a vyhýbajte sa úplnej

dokončenosti. V prípade výdavkov uveďte len 3 najdôležitejšie
prvky.



Možno ste si všimli, že v klasickom Business Model Canvas
chýba zmienka o udržateľných inováciách produktov.

Z tohto dôvodu spoločnosť GTL vyvinula rozšírený model BMC 
- "GreenTecLab Sustainable Business Model Canvas".

GTL SBMC vás nabáda, aby ste premýšľali o všetkých
aspektoch relevantných pre holistický návrh obchodného
modelu.

Vplyvy na udržateľnosť možno od začiatku maximalizovať a
prispieť k udržateľným a inovatívnym obchodným modelom.

GTL BMC - Udržateľný BMC



Udržateľná misia a vízia (ekonomické, environmentálne a
spoločenské ciele udržateľnosti; zásady udržateľnosti)
Predĺžený životný cyklus výrobku (napr. prostredníctvom
recyklácie, upcyklácie, prenájmu namiesto vlastníctva)
Ekologicko-spoločenské prínosy (výhody dosiahnuté
prostredníctvom zásad udržateľnosti)
Ekologicko-spoločenské náklady (spôsobené náklady,
minimalizácia environmentálne kritických výrobných
faktorov)

Rozšírená verzia s 13 základnými prvkami a usmerňujúcimi
otázkami

Doplňujúce aspekty:

Ako vyzerá GTL SBMC?



Ako vyzerá GTL SBMC?



Máte ďalšie otázky?
 

Navštívte našu webstránku a staňte
sa budúcim lídrom zmeny.

https://digitaleneuordnung.de/blog/business-model-canvas-
erklaerung/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-
finden/how-to-startup/business-model-canvas/infografik

https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php
https://www.info-privatwald.de/funktionen-des-waldes.php

