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Az üzleti modell vászon kitöltésénél két kiindulópont közül választhatunk. Indulhatunk a bevételi oldalon és indulhatunk a kiadási 
oldalon. Célszerűbb a bevételi oldalon indulni. Először is meg kell nézni azt, hogy kik azok az érintettek, akik befolyással vannak 
a szervezet működésére, azaz akik bármely módon a mi üzletünkhöz kapcsolhatók. Kik ők? Mi az ő érdekük az üzletünk működé-
sében? Ez lehet érdek is és ellenérdek is, azaz egy konkurens ugyanúgy lehet érintett a téma kifejtésénél. Megkülönböztetjük azt, 
hogy ki az, aki minket kifejezetten hátráltat, hiszen ezzel foglalkoznunk kell a jövőben. Ez lehet csak egy versenytárs a sok közül, 
vagy egy olyan piaci fél, akivel meg kell állapodnunk, mert különben nem fogunk tudni életképesen működni. Azaz a „kiemelt 
partner” meghatározás nem feltétlenül csak pozitív töltetű lehet a modellben. Ő az, akinek bármi módon az érték oldalon van ha-
tása. Meg kell határoznunk azt, hogy a cég alapvetően kikkel foglalkozik. Értelemszerűen a kiemelt partnerek túlnyomó többsége 
az, akinek szolgáltatok, eladok valamit. A vevőkön kívül itt kell felsorolni a beszállítókat, ahonnan a nyersanyagokat szerezzük be, 
valamint az esetleges közvetítőket is. 

Következő lépésként meg kell nézni, hogy ezekhez kapcsolódóan milyen kiemelt tevékenységeink vannak, mert valószínűleg 
több tevékenység is van, amit űzünk. Kiemelt tevékenységnek számít ebből a szempontból mindaz, ami az értékteremtésről, 
hozamról, bevételről szól. Tehát amivel azt az értéket állítom elő, amit meg tudok fizettetni. Itt kell megfogalmaznunk cégünk igazi 
versenyelőnyét. A helyes pozicionálás nagyban meghatározza a vállalkozás sikereit, mint ahogy azt John Warrillow is javasolja 
a vállalkozás működését segítő munkájában. „Szakosodj. Ha arra koncentrálsz, hogy egy dolgot csinálj nagyon jól, és ehhez a 
területhez szerződtetsz szakembereket, javul a munkád minősége, és kiemelkedsz versenytársaid közül.”

Ezt követően meg kell határoznunk a kiemelt erőforrásainkat. Minden olyan erőforrás, melyek az értékteremtésnek a kulcs elemei, 
azaz ami nélkül nem megy az üzlet. Itt kell felsorolnunk a tőkét, emberi erőforrást, fizikai és szellemi termékeket, információkat. 

A következő feladat azt tisztázni, hogy valójában mit adunk el. Valójában mi az az érték a partnernek, amit ő meg akar venni? 
Miért hajlandó fizetni? Általában ez klasszikus hiba a vállalkozók esetében, hogy ezer dolgot el tudnak mondani a termékéről, de 
senkit sem érdekel. A vevő nem érti, hogy mégis miért kellene ezt neki megvennie. Ezért igazán nagy kihívás rájönni, hogy való-
jában mire van szüksége a vevőnek. Értékajánlat alatt minden terméket és szolgáltatást fel kell sorolnunk, amelyek kiszolgálják 
a célcsoportunk igényét. Igazán ez különböztet meg minket a versenytársainktól. Ilyen tényezők lehetnek például a teljesítmény, 
személyre szabhatóság, dizájn, márka, ár, költségcsökkentés, elérhetőség, felhasználhatóság. Ezen tényezők ismerete után lesz 
igazán érdekes, hogy az ügyfélkapcsolat, csatorna, ügyfélcsoport hogyan alakul, kinek és mi módon. 

Ez innentől már igazából egy marketingtervezés (szegmentálás, csatornaelemzés). 

Az ügyfélcsoport azt a vevőkört takarja, aki a termékünket vagy szolgáltatásunkat megveszi. A vevőket csoportosítani kell, nem 
felelhet meg a termékünk mindenkinek ugyanolyan formában. Először is homogén, hasonló tulajdonságú csoportokat kell ké-
pezni, majd össze kell gyűjteni ezeket a tulajdonságokat és hozzá tartozóan kiemelve, hogy melyik csoportnak mivel teremtünk 
értéket. Elsőként a legfontosabb vevőkre kell koncentrálni, őket külön ki kell emelni, majd rangsorolni hozzá a többi csoportot. 

Az ügyfélkapcsolatok témakörnél azt kell meghatároznunk, hogy milyen típusú kapcsolatot várnak el az egyes ügyfélszegmensek 
tőlünk, azaz mi hogyan képzeljük el a kapcsolatunkat a vevőkkel. Ezen kívül meg kell határoznunk, hogy ez a kapcsolat hogyan 
azonosul az üzleti tervünkkel, milyen anyagi hátrányai és előnyei vannak. Ez a kapcsolat lehet személyes segítség, önkiszolgáló, 
automata kiszolgálás vagy közösségen alapuló. 

Az értékesítési csatornák meghatározásánál azt kell figyelembe vennünk, hogy a vevőink mit néznek rendszeresen, milyen csator-
nán tudjuk őket a leghatékonyabban elérni, valamint hogy ezeken a csatornákon hogyan tudjuk őket elérni, milyen eszközökkel. 
Figyelni kell arra is, hogy melyek a legköltséghatékonyabbak, és ellenőrizni kell folyamatosan, hogy melyek működnek a legha-
tékonyabban. 

A kommunikációs felület meghatározása után a tevékenységeink pénzügyi következményeinek az összefoglalása következik, 
azaz a „költségstruktúrák”. Itt definiálni kell, hogy mire és milyen formában adunk ki pénzt, azaz milyen változó és fix költségeink 
lesznek, melyek a legköltségesebb nyersanyagjaink, valamint melyik fő tevékenységünkhöz szükséges a legtöbb pénz. Ezen túl 
tartalmaznia kell azt, hogy árazásnál a költségeket vagy az értéket helyezzük a középpontba. Az árképzés meghatározásán kívül 
még azt is meg kell állapítanunk, hogy tudunk-e méretgazdaságosságra építeni. 

A bevételi források összeállításakor azt kell megnéznünk, hogy hogyan szerzünk bevételt a különböző csoportjainktól. Meg kell 
vizsgálnunk, hogy jelenleg miért fizetnek az ügyfelek és miért szeretnének a jövőben fizetni, mit tudunk változtatni, hogy még na-
gyobb bevételhez jussunk, valamint hogy az egyes bevételi forrásaink mennyit adnak az összbevételhez. Bevételszerzési lehető-
ségek többek között maga az értékesítés, kölcsönzés, bérbeadás, licenc díj, közvetítői díjak, valamint a reklámbevételek, például 
ha a vállalkozás honlapján reklámfelületet értékesítünk. Forrás: Kesztyűs Dóra Krisztina szakdolgozat: Üzleti tervezés az ötlettől 
az üzleti tervig - Az üzleti tervezés legújabb módszerei, 2015 január, BKF
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