
Problém Řešení

Indikátory

Unikátní nabídka 
hodnoty

Neférová výhoda Zákazníci

Čím upoutáte pozornost? V čem jste jiní? 
Jaká je výsledná hodnota pro zákazníka?

Cesty k zákazníkům

Struktura nákladů Cenový model

Jaké jsou 1-3 nejpalčivější problémy 
vašich zákazníků?

Jaké vlastnosti vašeho produktu řeší 
problémy vašich zákazníků?

Co vám nemůže nikdo snadno zkopírovat nebo si to 
koupit? Proč byste to měli dělat zrovna vy? 

Kdo jsou vaši zákazníci, resp. uživatelé?

Co pro vás znamená úspěch a jak jej budete 
měřit? Jaká další čísla jsou pro vás teď důležitá 
(akvizice, aktivace, loajalita, tržby, doporučení)?

Jak se dostanete ke svým zákazníkům?

Za co budete platit a kolik? Jaké jsou vaše fixní a variabilní náklady? Jak naceníte vaše řešení problému?

Lean Canvas
Podnikatelský plán na jedné straně papíru 
Online kurz zdarma na www.leancanvas.cz
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Zkopírujte lepíky 
kamkoliv na canvas

Lean Canvas vytvořil Ash Maurya na základě Business Model Canvasu, je distribuován pod licencí CC BY-SA 3.0. Přeložili Jan Veselý a Petra Hájková.
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Existující alternativy Srozumitelný opis První vlaštovky
Jak zákazníci řeší své problémy dnes? Jak jednoduše opíšete vaše řešení pomocí 

již existujících? 
S kým můžete začít nejdříve?


	Text1: -návštěvníci vinařských akcích-milovníci vína-obchodníci s vínem
	Text5: -znalost materiálu-nápad na výrobní postup-výhoda vinařské oblasti-množství vinařských akcí
	Text7: -recyklace korků-neobvyklý materiál, ale pro tuto tématiku ideální-originální a vkusné pojetí
	Text9: -označení skleniček na víno pomocí rozlišovačů-zavěšení ozdobného hroznu z korků na hrdlo láhve 
	Text11: -záměna skleniček na víno-obyčejný a jednoduchý -neoriginální design Existujících alternativ
	Text12: - rozlišovače z umělé hmoty 
	Text10: -zisk 8000,-- Kč v prvním účetním období fungování firmy-prodává se a lidé o něj mají zájem-dostat se do podvědomí na Znojemsku-postupně proniknou i do domácnosti 
	Text8: -z již použitých korků, vytvoříme nový produkt-rozlišováček drží na skleničce
	Text6: - vinařské akce- přes vinaře a vinařské značky - propagace na soc. sítích a e-shop - zákazníci si nás vyhledají sami 
	Text4: -přátelé na akci ve sklepě-návštěvníci vinařských akcí 
	Text13: -fixní náklady zatím nemáme,(ale v budoucnu budou)-materiál bez korků (použité korky využíváme dále)
	Text14: -Kalkulace vlastních nákladů-Nízké náklady = nižší ceny než existující alternativy -> vysoký zisk
	Text15: Podnikatelský plán LOA creativeteam 
	Text16: Tereza Vašinová + tým LOA
	Text17: 31.12.2019
	Text18: první 


