
Канава за въздействие

Проект "Дизайн мислене - построяване на мостове" BG05M9OP001-4.003-0011-C01 е
финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. от МТСП

по линия на Европейския социален фонд.

Всички права за използване на произведението се предоставят
съгласно договор признание-некомерсиално-споделяне на

споделеното 2.5

1.Визия

2.Клиент 3.Решение 4.Конкуренция

5.Ресурси 6.Действия 7.Екип

Как можем да докажем, че има важна
нужда? Защо някой би платил за това?

Как всички клиенти споделят тази важна
нужда? Кога и къде са първите, които
използват нашето решение?

Защо съществуваме? Какво ще пропусне
светът, ако идеята ни не се реализира?

Как действа нашата идея във връзка с
настоящите и/или бъдещите
обществени предизвикателства? Как ще
изглежда нашият утрешен свят?

Как нашето решение на клиентския
проблем се различава от другите
алтернативи? Какво може да научим от
сравняване на алтернативните решения
и/или техните бизнес модели? Как ще се
рзвива конкуренцията в бъдеще?

Кой ще инвестира в нас - сега и в
бъдещето?  Какви са начините да се
възползваме от нашите социални
мрежи? Какви интелектуални свойства,

права на интелектуална собственост
(полезни модели, патенти и др.) са
необходими и / или налични за
използване на нашето решение? Кой е
собственик на правата по интелектуална
собственост?

Какво трябва да направим, за да
достигнем следващото ниво на нашето
решение, вземайки под внимание
клиентската гледна точка? Как да
достигнем/комуникираме с ключовите
заинтересованите страни? Каква е
нашата пътна карта за използване на
резултати?

Кой ни е нужен, за да изпълним
основната си идея? Кои са ключовите ни
партньори? Каква е ролята на всеки член
от екипа?

Как решаваме нуждата? Какво е
текущото ниво на нашето решение?

Какво може да бъде минимален
жизнеспособен продукт/услуга на
нашето решение? Къде е нашето
решение във веригата на стойността?

Какво и кой е необходим, за да
произвежда, доставя, продава и т.н.

решението?
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