Kanvas biznesa modelis

Izveidots (kam):

Veidotājs:

Datums:

Versija:

Galvenie partneri

Galvenās aktivitātes

Vērtības piedāvājums

Klientu attiecības

Klientu segmenti

Kas ir mūsu galvenie partneri?
Kas ir mūsu galvenie piegādātāji?
Kādus galvenos resursus mēs iegūstam no
partneriem?
Kādas galvenās darbības veic mūsu partneri?

Kādas galvenās aktivitātes ir nepieciešamas mūsu
vērtības piedāvājuma nodrošināšanai?
Mūsu izplatīšanas kanāli?
Klientu attiecības?
Ieņēmumu plūsmas?

Kādu vērtību mēs piedāvājam klientam?
Kuru no mūsu klientu problēmām mēs palīdzam
risināt?
Kādas produktu un pakalpojumu grupas mēs
piedāvājam katram klientu segmentam?
Kuras klientu vajadzības mēs apmierinām?

Kāda veida attiecību veidošanu un uzturēšanu katrs no
mūsu klientu segmentiem sagaida no mums?
Kādus attiecību veidus mēs esam izveidojuši?
Kā šīs attiecības ir integrētas pārējā mūsu biznesa
modelī?
Cik lielas izmaksas rada klientu attiecību veidošana?

Kam mēs veidojam vērtību?
Kas ir mūsu vērtīgākie klienti?

MOTIVĀCIJA PARTNERĪBAI
Optimizācija un ekonomija
Riska un neskaidrības mazināšana
Noteiktu resursu un aktivitāšu iegūšana

KATEGORIJAS
Ražošana
Problēmu risināšana
Platforma/tīkls

RAKSTUROJUMS
Jaunums
Sniegums
Pielāgošana
Kārtīgi paveikts darbs
Dizains
Zīmols/statuss
Cena
Izmaksu samazināšana
Riska samazināšana
Pieejamība
Ērtība un lietojamība

PIEMĒRI
Individuāla palīdzība
Pastiprināta individuāla palīdzība
Pašapkalpošanās
Automatizēti pakalpojumi
Kopienas
Kopīga radīšana

Galvenie resursi
Kādi galvenie resursi ir nepieciešami mūsu
vērtības piedāvājumam?
Mūsu izplatīšanas kanāli? Klientu attiecības?
Ieņēmumu plūsmas?

Kanāli
Ar kādu kanālu starpniecību mūsu klientu segmenti vēlas
tikt sasniegti?
Caur kādiem kanāliem mēs šobrīd sasniedzam klientus?
Kā mūsu kanāli ir integrēti?
Kuri no tiem darbojas vislabāk?
Kuri no tiem ir rentablākie?
Kā mēs tos integrējam klientu dienas režīmā?

RESURSU VEIDI
Fiziskie
Intelektuālie (zīmolu patenti, autortiesības, dati)
Cilvēku
Finanšu

KANĀLU FĀZES
1. Informētība
Kā mēs ceļam informētību par uzņēmuma
produktiem un pakalpojamiem?
2. Novērtējums
Kā mēs palīdzam klientiem novērtēt mūsu
organizācijas vērtības piedāvājumu?
3. Iepirkumi
Kā mēs palīdzam klientiem iegādāties specifiskus
produktus un pakalpojumus?
4. Piegāde
Kā mēs nogādājam vērtības piedāvājumu līdz
klientiem?
5. Pēcpārdošana
Kā mēs sniedzam klientam pēcpārdošanas atbalstu?

Izmaksu struktūra

Ieņēmumu plūsmas

Kas mūsu biznesa modeļa ietvaros ir būtiskākās raksturīgās izmaksas?
Kuri galvenie resursi ir visdārgākie?
Kuras galvenās aktivitātes ir visdārgākās?

Par kādu vērtību mūsu klienti tiešām ir gatavi maksāt?
Par kādu vērtību viņi maksā šobrīd?
Kā viņi šobrīd maksā?
Kā viņi labprātāk vēlētos maksāt?
Cik lielā mērā katra ieņēmumu plūsma ietekmē kopējos ieņēmumus?

VAI JŪSU BIZNESS IR VAIRĀK
Balstīts uz izmaksām (mazāko izmaksu struktūra, zemu cenu vērtības piedāvājums, maksimāla automatizācija, plašs ārpakalpojumu
pielietojums
Balstīts uz vērtību (uzsvars uz vērtības radīšanu, papildu vērtības piedāvājums
PARAUGA RAKSTUROJUMS
Fiksētās izmaksas (algas, īre, komunālie maksājumi)
Mainīgās izmaksas
Apjoma radīti ietaupījumi
Diversifikācijas radīti ietaupījumi

Masu tirgus
Tirgus niša
Segmentēts
Diversificēts
Daudzpusīga platforma

VEIDI
Aktīvu pārdošana
Lietošanas maksa
Abonēšanas maksa
Aizdevums/Noma/Līzings
Licencēšana
Starpniecības maksa
Reklāma
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FIKSĒTA CENA
Cenrāža cena
Atkarīga no produkta īpašībām
Atkarīga no klientu segmenta
Atkarīga no apjoma

DINAMISKA CENA
Darījuma pārrunas
Ieņēmumu pārvaldība
Reālā laika tirgus

