
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?
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Zkopírujte lepíky 
kamkoliv na canvas
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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: Mladí a příliš zaměstnaní lidé, kteří nemají čas ani chuť se starat o náročnější rostlinky a přitom chtějí pomoci planetě.  
	Text5: Naše spolupráce s firmou Sedum Top, která nám předává zkušenosti se sukulenty a zásobuje nás jejich zbytky sukulentů.    
	Text7: Vyrábíme jedinečné dekorace se sukulenty z recyklovaných nádob. Našimi unikátními produkty jsou zelené obrazy, které mohou být umístěny vertikálně nebo horizontálně. Obraz je možné zhotovit i úpravou rámu, který si zákazník sám přinese.    
	Text9: Výroba kyslíku a spotřeba  oxidu uhličitého. Zadržování vody a ochlazování okolí. Recyklace starých nádob.    
	Text11: Sucho, nedostatek vody a zeleně, přemíra oxidu uhličitého a odpadu.
	Text12: Hodně alternativ rostlin, avšak nebývají v recyklovaných nádobách. Alternativou vertikální zelené výzdoby jsou zelené stěny, které jsou náročnější na údržbu.   
	Text10: Úspěch je pro nás prodej našich výrobků a kladné ohlasy zákazníků. Budeme ho měřit počtem prodaných výrobků a počtem aktivních sledujích na sociálních sítích.    
	Text8: Sukulenty přetváří oxid uhličitý na kyslík. Dokáží také zadržovat vodu, a díky tomu lehce ochlazovat okolí.    
	Text6: Přes sociální sítě jako Facebook či Instagram, kde sdílíme naše produkty. Studenty a učitele naší školy zaujmeme propagačními letáky. Také se budeme účastnit veletrhů, dnů otevřených dveří naší školy a Dne Země.    
	Text4: Studenti a učitelé Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové. 
	Text13: Náklady na naše produkty se mění podle velikosti dekorace a typu sukulentu. Při výrobě malé závěsné dekorace mezi variabilní náklady patří: samostatná nádoba (6 Kč), barva (1 Kč), provázek (1 Kč), substrát (1 Kč), sukulent (20 Kč), ostatní náklady např. lepidlo (5 Kč) a balení produktu (2 Kč). Náš zisk na tuto dekoraci je 14 Kč, přičemž prodejní cena je 50 Kč.
	Text14: Pomocí váženého aritmetického průměru jsme zjistili, že průměrná cena našich výrobků je 120 Kč, přičemž bychom museli prodat 13 výrobků, abychom měli zisk.
	Text15: Succu Decor
	Text16: Matěj Klikar
	Text17: 12.3.2020
	Text18: 3


