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INNOCreative

V skladu s poročili o potrebah trga po usposabljanju na področju ustvarjalnosti in inova-
tivnosti  iz Madžarske, Italije in Slovenije, je poslovna šola IESE Business School (Španija) 
pripravila program usposabljanja na prej navedenih področjih.  Priročnik vsebuje metode 
in orodja za učinkovito posredovanje znanja udeležencem. 

Glavni cilj projekta INNOCreative je izboljšati kakovost obstoječe ponudbe poklicnega 
usposabljanja za programe ustvarjalnosti in inovativnosti na Madžarskem, v Italiji in Slov-
enji, in sicer s prenosom obstoječega in preverjenega programa usposabljanja, ki ga je 
razvila poslovna šola IESE, ter z usposabljanjem predavateljev/trainerjev, ki bodo pro-
gram posredovali slušateljem. 

Poslovna šola IESE ima obsežne izkušnje s posredovanjem znanja na različnih seminar-
jih in usposabljanjih za zaposlene na univerzah, ki imajo potencial povečanja sposobnosti 
na ključnih področjih, kot so zasnova vsebin in razvoj izobraževanj, zasnova metodologij 
in prilagoditev primernosti različnim ciljnim skupinam. Pri tem programi pokrivajo bistvene 
vidike poučevanja poslovnega upravljanja.

Glavni cilj teh programov je udeležencem (predavateljem) predstaviti učinkovite pris-
tope k poučevanju, jim pomagati ugotoviti njihove prednosti in določiti področja, ki jih 
lahko še izboljšajo. Programi IESE predavatelje usposobijo, da lahko ustanovam, v katerih 
so zaposleni,  zagotovijo izjemne prispevke na področju posredovanja znanj slušateljem in 
na področju vodenja (leadership). 

Učni načrt usposabljanja InnoCreative je sestavljen iz uvodne lekcije o metodologiji 
uporabe primerov iz prakse (študije primerov), ki je temeljna za vse tri države (Madžarska, 
Italija, Slovenija), ki prevzemajo program. Deset programskih modulov je zasnovanih kot 
odgovor na izobraževalne potrebe na področju ustvarjalnosti in inovativnosti, ugotovljene 
z analizo v vseh treh državah skupaj. V vsaki državi bo lahko nosilna inštitucija z izbiro 
modulov sestavila specifičen program, ki bo odgovoril na dejanske potrebe na trgu.

UVOD
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VKLJUČENI SUBJEKTI

CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA

Posredovalec programa (Transferor)

Poslovna šola IESE (Španija) je organizacija, ki je razvila program usposabljanja InnoCre-
ative. Odgovorna je za prenos programa izobraževanja (vse vsebine) ter znanja, izkušenj in 
spretnosti pri snovanju novih izobraževalnih programov na partnerske inštitucije.

Prevzemniki programa (Trensfereers)

Partnerji projekta, Semmelweis in MMO za Madžarsko, META Group za Italijo in GEA 
College za Slovenijo, so organizacije, ki bodo prejemnice v procesu prenosa oziroma 
bodo prenos omogočile na regionalni ravni, poleg tega pa so odgovorne:

•za opredelitev ciljnih skupin usposabljanja
•za vključitev ciljnih skupin usposabljanja

Ena pomembnih ciljnih skupin so regionalne organizacije, ki naj bi uporabile program 
usposabljanja za dvig ravni kakovosti svojih storitev ali razširitev portfelja le teh.  

Eden od ciljev projekta je tudi širša promocija in širitev zavedanja o pomenu ustvarjal-
nosti in inovativnosti, pri kateri lahko sodelujejo različne podporne podjetniške inštitucije, 
agencije za razvoj,  univerze in poslovne šole. Tako bo prenos informacij na končne upo-
rabnike - zaposlene v malih in srednje velikih podjetjih ter poslovnih inkubatorjih, mlade 
diplomirance in raziskovalce ter potencialne podjetnike, hitrejši in učinkovitejši.

Cilj programa je razviti in izboljšati spretnosti udeležencev na naslednjih področjih:

• razumevanju ključnih vsebin podjetniškega procesa in značilnih izzivov, s katerimi 
se srečujejo družbe v fazi ustanavljanja in začetne rasti;
• konceptov in tehnik analize, vrednotenja priložnosti in pregled poslovnih modelov;
• najboljših praks, ki so prilagojene vsaki fazi razvoja družbe, in upravljanje človeških 
virov na podlagi operativnih potreb;
• ocenjevanja glavnih strateških izzivov rasti;
• snovanja strategij za inovativnost;
• prenosa rezultatov raziskav in razvoja na trg;
• analiziranja procesa zbiranja sredstev in analiziranja vlog, ki jih imajo različni 
finančni subjekti;
• primerjanja različnih okolij z namenom izbire pravih orodij, ki vodijo v optimizacijo 
poslovne komunikacije;
• razvijanje strategij za razvoj mednarodnega poslovanja družbe (internacionalizacijo);

Usposabljanje bo udeležencem pomagalo, da se naučijo obvladovati situacije, v katerih 
se rešujejo težave v ustvarjalnem procesu, in značilne izzive v družbah, v katerih delujejo.
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CILJNE SKUPINE USPOSABLJANJA

METODE POSREDOVANJA ZNANJA

Zainteresirane skupine v državah, ki prevzemajo program, lahko razdelimo v dve skupini:
• Predavatelje/Trainerje, ki bodo izvajali program usposabljanja;
• »Končni uporabniki«, slušatelji, ki bodo udeleženci na programu usposabljanja 
    (zaposleni v MSP, direktorji RRA, inkubatorjev, tehnoloških parkov…).

Program usposabljanja je zasnovan za podjetnike, podjetniške svetovalce in podjetniške 
time, ki vodijo poslovne projekte v različnih fazah razvoja, pri čemer se posebna pozornost 
namenja potrebam in izzivom, povezanim z zgodnjimi fazami življenjskega cikla projekta.

Osredotoča se na različne faze podjetništva: ocena priložnosti, razvoj poslovnega mod-
ela, predstavitev vlagateljem, pogajanja za zagotovitev financiranja, upravljanje inova-
tivnosti, začetno pridobivanje strank in rast.

Metode posredovanja znanj so mešanica predavanj, študij primerov iz prakse, vaj in delavnic.

Informativni seznam primerov (prevzemniki programa lahko izberejo druge primere, pri 
čemer morajo izbrani primeri obravnavati iste teme):

• Business idea vs. Business Opportunity (Poslovna zamisel v primerjavi s poslovno 
priložnostjo): Luis Canto/Privalia;
• Business Opportunity vs. Investment Opportunity (Poslovna priložnost v primerjavi s 
priložnostjo za vlaganje): Nova Capital;
• Entrepreneurial Team (Podjetniški tim): Vermeer A & A1;
• Entrepreneurial Growth (Podjetniška rast): ATH Microtechnologies;
• Innovative Business Model (Inovativni poslovni model): Zipcar;
• Structure/process to unleash innovation (Struktura procesov za spodbujanje inova-
tivnosti): Logitech;
• Company valuation and introduction to negotiation (Vrednotenje podjetja in uvod v 
pogajanja): BuyVIP.

Zahtevana znanja izvajalcev programa – predavateljev/trainerjev

Da bi izpolnjevali pogoje za izvajanje programa usposabljanja InnoCrea, morajo imeti 
predavateljski kandidati naslednje izkušnje, oziroma ozadje:

• izčrpno poznavanje stanja na področju inovativnosti in podjetništva v svojih državah 
in večletne izkušnje s poučevanjem na tem področju;
• znanje angleškega jezika na visoki ravni;
• velik potencial za poučevanje in podjetniški razvoj;
• prednost bodo imeli udeleženci z izkušnjami na področju podjetništva, inovativnosti 
in ustvarjalnosti, in sicer bodisi poklicnimi, bodisi akademskimi oziroma teoretičnimi;
• trdno predanost podjetništvu in visoko stopnjo zavedanja pomena ustanavljanja 
novih podjemov za rast evropskega gospodarstva.

Najboljša metoda 
posredovanja znanj 
je obravnavanje 
primerov iz prakse. 
Udeleženci morajo 
pri tem svoje 
teoretično znanje 
povezati s praktičnimi 
izkušnjami, pri čemer 
je stopnja pomnenja 
zelo visoka.
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Učni načrt usposabljanja za izvajalce in vsebina

1. Predstavitev metod poučevanja, ki temeljijo na praktičnih primerih (case study)
2. Elevator Pitch Academy - Akademija za hitro predstavitev poslovne zamisli 
     potencialnemu vlagatelju
3. Ali je poslovna zamisel = Poslovna priložnost? (primerjava) 
4. Razvoj inovativnih podjetniških timov
5. Spletni marketing
6. Nadzor rasti
7. Pripravljenost na vlaganja in komunikacija s potencialnimi vlagatelji
8. Inovativni poslovni modeli za »startup« podjetja
9. Struktura procesov, ki sproščajo inovativnost v podjetjih
10. Akademija tveganega kapitala
11. Vrednotenje podjetja in uvod v pogajanja

od invencije 
do invencije

OD PROBLEMA DO REALIZACIJE

KREIRANJE 
IDEJ

VREDNOTENJE
 IZBORA

ZAŠČITA IDEJE -
REŠITVE

RAZVOJ TRŽNEGA
 PROIZVODA

UVAJANJE 
TRŽNEGA 

PROIZVODA

KORISTNOST

IZZIV
DEFINICIJA 
PROBLEMA

vir: www.imamidejo.si
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1. Modul: Uvod v metodo poučevanja s primeri

Uvodni modul slušateljem predstavi podroben pregled metode poučevanja z uporabo 
študije primerov. Udeleženci pridobijo poglobljeno razumevanje te metode in se naučijo 
seminarje oziroma učne predmete razvijati na osnovi študije primerov iz prakse.

Ključni koncepti/vsebina:

• Slušatelje pripeljati do tega, da so aktivni udeleženci v učni izkušnji, in jih spodbu-
diti, da črpajo iz lastnega znanja in izkušenj.
• Učenje postane kolektivna izkušnja.
• Slušatelje spodbudimo, da podvomijo o lastnih modelih in odnosih, s tem da raz-
mislijo o pogledih drugih ljudi.
• Primeri so dejanske poslovne situacije, ki se uporabijo za obravnavo specifičnih 
vidikov poslovanja podjetja.
• Slušateljem bi se moralo po zaključenem procesu poroditi več vprašanj kot odgov-
orov, povečati pa bi se morala tudi njihova sposobnost zastavljanja relevantnih 
vprašanj in oblikovanja odgovorov nanje. 
• Predavatelj povezuje in spodbuja razpravo, tako da se udeleženci začnejo spraševati 
o pravilnosti svojega načina razmišljanja in se njihov način razmišljanja obogati.
• Predstavitev primera je edinstvena priložnost za udeležence, da na novo naučene spretnos-
ti uporabijo v praksi, učitelj pa skozi poučevanje s primeri razvija lasten slog poučevanja.

2. Modul: »Elevator Pitch« Akademija - akademija za hitro pred-
stavitev poslovne zamisli potencialnemu vlagatelju

Modul slušateljem ponudi priložnost, da pridobijo razumevanje vseh korakov in tehnik 
pri poučevanju o hitri predstavitvi poslovne zamisli potencialnemu vlagatelju (Elevator 
Pitch). Akademija za hitro predstavitev poslovne zamisli potencialnemu vlagatelju je ena 
odličnih začetnih lekcij, ki:

• vsakemu udeležencu omogoči, da celotni skupini predstavi sebe in svoj projekt;
• predavatelju omogoči, da predstavi koncepte, ki se nanašajo na pomen komu-
niciranja v procesu ustvarjanja inovacij in zbiranja sredstev, ter osnovna načela in 
pomen ustvarjalnosti ter diferenciacije. 

Ključni koncepti/vsebina:

•Osnove hitre predstavitve poslovne zamisli potencialnemu vlagatelju.
•Hitra predstavitev poslovne zamisli potencialnemu vlagatelju je prvo pomembno 
orodje komuniciranja za vzpostavitev razmerja s katero koli zainteresirano osebo,  v 
mladem (start-up) ali rastočem podjetju.
•Edini cilj predstavitve v tej fazi je, v občinstvu vzbuditi dovolj zanimanja za podjetniški 
projekt, da lahko dosežemo dogovor za kasnejši, bolj izčrpen sestanek. 

STRUKTURA: UČNI NAČRT 
USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE IN VSEBINE

»Če podjetnik/inova-
tor prednosti svoje 
poslovne zamisli ne 
zna predstaviti v pol 
minute, potem mora 
ponovno razmis-
liti o diferenciaciji 
svojega produkta/
storitve od ponudbe 
na trgu, ali celo o 
razvoju novih idej.«
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3. Modul: Je poslovna zamisel = poslovna priložnost?

Namen tretjega modula je slušateljem zagotoviti veščine, spretnosti in orodja, potrebna 
za spodbujanje analize osnovnih ekonomskih postavk in poslovnega modela njihovega 
podjema ter odkrivanje, kako te predpostavke vzdržijo preizkus ustanovitve in začetka 
poslovanja podjetja.

Študiji primera, ki sta predlagani za ta modul, sta primera Luisa Canto (IESE Busi-
ness School, E-131-E) in Privalia (IESE Business School, E132-E). Prvi primer opisuje smer 
razmišljanja Luisa Canta, ko se mora odločati med različnimi podjetniškimi priložnostmi. 
Do nesreče (ko ga je med vožnjo s kolesom zbil avtomobil) je šest let uspešno deloval kot 
svetovalec pri družbi Benson & Company. Po nesreči in dveh operacijah pa je imel Luis 
Canto veliko prostega časa. Nesreča ga je prisilila, da je znova razmislil o tem, kako živi 
svoje življenje, in skoraj v trenutku je vedel, da se ne bo vrnil v družbo Benson.

Cilji so analizirati ozadje podjetnika in njegove priložnosti  ter razumeti ključna 
vprašanja pri uresničitvi le teh. Sekundarni cilj pa je prikaz uporabe različnih mrež za 
podporo podjetniški odločitvi.

Primer je bil izbran z namenom prikaza podjetništva kot zanimive možnosti za kariero. 
V njem je jasno prikazana še razlika med poslovnimi zamislimi in poslovnimi priložnostmi. 
Nadalje je jasno začrtan okvir za izbiro priložnosti in njegova učinkovitost.

Ključni koncepti/vsebina:

•Podjetniška odločitev.
•Vloga preteklih izkušenj.
•Sistematično iskanje. 
•Ključna vprašanja pri uresničitvi priložnosti.
•Uporaba mrež.
•Ocena privlačnosti poslovne priložnosti.
•Ocena priložnosti.
•Učinkovitost okvira.

4. Modul: Razvoj inovativnih podjetniških timov

Četrti modul temelji na seriji primerov Vermeer Technologies (A & A1) (HBS Case 9-397-
078, HBS Case 9-397-079).

Serija primerov Vermeer opisuje zgodovino mladega (start-up) podjetja v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja, ki ustvarja standardizirano, cenovno dostopno in za uporabo pre-
prosto programsko opremo, ki bi vsakomur omogočila razvoj in upravljanje spletnih storitev 
brez učenja kompleksnega programskega jezika. Družbo je sčasoma kupila družba Mi-
crosoft, programska oprema pa je postala izdelek z imenom FrontPage.

Vermeer Technologies Incorporated je bila družba za programsko opremo, ki sta jo leta 
1994 ustanovila Charles H. Ferguson in Randy Forgaard. Izdelka družbe sta bila orodje 
za razvoj spletnih strani z imenom FrontPage in spletni strežnik, ki je zagotavljal podporo 

STRUKTURA: UČNI NAČRT 
USPOSABLJANJA ZA IZVAJALCE IN VSEBINE

V osnovi je vsaka ideja 
odlična- Zavedati pa 
se moramo, da so v 
resnici dobre poslovne 
priložnosti samo v 
idejah, za katere imamo 
kupce in trg na dolgi rok.

Za uspeh timov je pred-
pogoj zdrav individual-
izem – suvereno zavze-
manje za lastna stališča, 
odkrita komunikacija, 
obvladovanje konfliktov, 
razumevanje koncepta 
moči in avtoritete.
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razvoju s programskim orodjem FrontPage in se je imenoval Personal Web Server (osebni 
spletni strežnik). Prvo različico programa FrontPage sta začela prodajati 2. oktobra 1995.

Družbo Vermeer so financirale družbe Matrix Partners, Sigma Partners in Atlas Venture.
Družbo je januarja 1996 kupila družba Microsoft za 133 milijonov ameriških dolarjev (vred-

nost bi bila danes 197 milijonov), in sicer zato, da bi kupila program FrontPage, ki naj bi postal 
novo orožje v vojnah na trgu strežnikov. Charlesu Fergusonu so se ravno oglasili iz konzorcija za 
tvegani kapital (VC), ki je bil pripravljen financirati družbo Vermeer Technologies, katere sous-
tanovitelj je bil Ferguson in katere namen je bil razvoj internetne programske opreme. Družba je 
takrat nujno potrebovala finančna sredstva, a je družba VC postavila določene težke pogoje, 
vključno z zahtevo, da bo prvi izvršni direktor družbe Vermeer postavljen od zunaj.

Ključni koncepti/vsebina:

• Podjetniška rast.
• Izbira talentiranih sodelavcev.
• Zaposlovanje poceni delovne sile.
• Podjetniško zaposlovanje.

                                        

5. Modul: Spletni marketing

Internet je najhitreje rastoči trženjski medij v zadnjih letih. Z razvojem internetne teh-
nologije in rastjo števila uporabnikov, ki jih dosegajo širokopasovne storitve, je nastalo 
veliko priložnosti, ki jih želi izkoristiti vse več podjetij.

Modul o spletnem marketingu (IESE Business School, MN-370-E) opisuje različne vidike splet-
nega trženja. Vsak razdelek modula je lahko samostojen del in obravnava določeno temo:

Razdelek z naslovom »The Internet audience« (Spletno občinstvo) razlaga, kako 
se internet uporablja danes in kako razširjena je njegova uporaba. Medij je uporaben za 
namene trženja le, če prodajalcem omogoča, da dosežejo potencialne kupce. Ta razdelek 
obravnava spletne nakupovalce in njihovo pripravljenost raziskovanja prodajne ponudbe 
na spletu in same izvedbe nakupa prek spleta.

Razdelek »Particularities of the Internet« (Posebnosti interneta) primerja internet 
z drugimi mediji. Internet se v določenih pogledih razlikuje od drugih medijev, vendar se 
pri njem ni treba ničesar bati. Izziv je izkoristiti te posebnosti, da dosežete največji možen 
donos na svojo naložbo.

Razdelek »Potential of Internet marketing« (Potenciali spletnega trženja) kaže, 
kako je lahko internet orodje za trženjske aktivnosti v vseh fazah nakupovalnega procesa. 
Ne glede na to, ali je namen vzbuditi zanimanje potrošnikov za prodajni artikel, razložiti 
argumente za nakup ali dejansko izvesti prodajo, internet za to ponuja ustrezno orodje.

Razdelek »Options for Internet marketing« (Možnosti za spletno trženje) opisuje 
najbolj uporabljana orodja za spletno trženje.

Končno pa razdelek »The Internet marketing market« (Trg spletnega trženja) pred-
stavlja igralce na trgu. Da bi našli pravega ponudnika storitev ob predpostavki, da smo se 
odločili, kaj pričakujemo od naše spletne kampanje in kako ji želimo pristopiti, moramo 
poznati vrsto družb, ki obstajajo, in storitve, ki jih ponujajo. 

»Razširjenost uporabe 
elektronskih medijev 
ponuja podjetjem 
praktično neomejene 
možnosti oglaševanja, 
ki je mnogokrat nizko-
cenovno in prinaša 
podjetju visoke 
donose.«
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6. Modul: Nadzor rasti

Primer, ki ga pripravljalci programa usposabljanja predlagajo za šesti modul je serija 
primerov o družbi ATH Microtechnologies, Inc. (Harvard Business School), katere namen 
je predstaviti vsebino in teme o merjenju uspešnosti in nadzornih sistemih samih v času 
intenzivne rasti podjetja.

Primer opisuje evolucijo družbe ATH Microtechnologies, ki deluje v panogi medicinskih 
pripomočkov, in sicer od njene ustanovitve do trenutka zamenjave njene prvotne uprave. V 
tem obdobju se je družba srečala z različnimi upravljavskimi težavami pri vzdrževanju rasti 
in poskusih reševanja teh težav z nenehnimi menjavami sistemov.

Ključni koncepti/vsebina:

• Cilji uspešnosti.
• Nadzorni sistemi za podjetja.
• Finančni ukrepi za oceno uspešnosti.
• Usklajevanje med dobičkom, rastjo in nadzorom.
• Nadziranje inovativnosti in podjetniške aktivnosti.
• Izbira ukrepov za ocenjevanje nadzora in uspešnosti.
• Razvijanje interaktivnih sistemov za prilagoditev tržnim razmeram.
• Spremljanje izvajanja in strategije.

7. Modul: Poslovna priložnost v primerjavi s priložnostjo za vlaganje

Namen primera družbe Nova Capital (IESE Business School, E-68-E) je podjetnikom 
omogočiti, da spoznajo, kaj iščejo zasebni vlagatelji in družbe tveganega kapitala.

André Payard, ki je bil na novo zaposlen pri Nova Capital, je moral razviti pristop za 
izvedbo izhodiščne ocene velikega števila poslovnih načrtov, ki jih je prejemala nizozemska 
družba s tveganim kapitalom. Zavedal se je, da se njegov tim ne bo mogel sestati z vodstven-
imi timi vseh podjetij, zato je bilo ključno, da pred določanjem terminov najbolj obetajočih 
poslovnih zamisli kreira sistem, ki bo te poslovne zamisli dejansko privedel v ospredje.

Ključni koncepti/vsebina:

Osredotočili se bomo na merila za oceno priložnosti za vlaganje.
• Skalabilnost (možnost prilagajanja).
• Trg
• Časovno sosledje
• Vzdržna konkurenčna prednost
• Ljudje
• Odhod iz podjetja
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8. Modul: Inovativni poslovni model

Zipcar je zagonsko podjetje, organizirano na podlagi ideje o »skupni uporabi« avtomo-
bila prek članstva v organizaciji. Ta primer (HBS 9-803-096) opisuje več izvedb poslovnega 
modela in poslovnega načrta Zipcar. Te izvedbe vključujejo zgodnjo različico in različico, 
ki je bila razvita malo pred začetkom poslovanja podjetja, kakor tudi podatke iz prvih 
nekaj mesecev poslovanja. Slušatelji imajo nalogo, da analizirajo osnovne ekonomske 
postavke in poslovni model podjema ter odkrijejo, kako te predpostavke vzdržijo preizkus 
ustanovitve in začetka poslovanja podjetja.

Ključni koncepti/vsebina:

• Analiziranje podjema/priložnosti z vidika priložnosti, konteksta, opreme in pogodb.
• Razlikovanje med poslovnim in ekonomskim modelom.
• Razumevanje ekonomskega modela olajša odločitve za izboljšanje uspešnosti podjetja.
• Prilagoditev modela, ko so osnovne predpostavke potrjene pri sestavi poslovnega
  načrta.

9. Modul: Struktura procesov, ki sproščajo inovativnost

Logitech; Passing the Baton to an External CEO (Predaja štafetne palice zunanjemu 
izvršnemu direktorju) (Stanford, A-175) je primer, ki je predlagan za obravnavanje v devetem 
modulu. Slušatelji se bodo pridobili vpogled v organizacijska načela upravljanja inovacij.

Družba Logitech International je bila vodilni izdelovalec računalniških mišk in drugih 
naprav za upravljanje računalnikov, vključno s kamerami za osebne računalnike. Leta 
1998 je novi izvršni direktor izvedel, da je poslovna enota Quickcam družbe Connectix 
naprodaj. Ustanovitelji podjetja Logitech so nakup zavrnili, ker QuickCamova tehnologija 
ni bila tako dobra kot tehnologija spletne kamere družbe Logitech, ki so jo razvili sami. 
Nakup izdelka in tehnologije jim v tem primeru ne bi predstavljal nobene prednosti. Izvršni 
direktor je menil, da je ponovna ocena takega nakupa dober način za oceno poslovanja 
in organizacijskega modela družbe Logitech, kakor tudi strateških priložnosti za družbo. 
Logitech je bila družba, ki se je osredotočala na proizvodnjo originalne opreme in v kateri 
je bil glavnega pomena inženiring. Moč je bila skoncentrirana v poslovnih enotah, ki so 
razvijale tehnologijo in maloprodajno strategijo za izdelke. Družba pa se je spopadala 
z resno konkurenco na maloprodajnem trgu izdelkov, ki so se prodajali pod blagovno 
znamko. Novi izvršni direktor se je spraševal, ali bi lahko prepoznavnost znamke, ki je bila 
povezana z imenom QuickCam, izkoristil kot prednost v družbi Logitech. Primer za namene 
razprave predstavlja strateški vpliv pravic iz priznane blagovne znamke na tržni položaj in 
organizacijsko strukturo družbe Logitech.

Inovativna podjetja 
za svoje delovanje 
uporabljajo 
drugačne poslovne 
modele in principe 
delovanja od drugih 
podjetij.
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Ključni koncepti/vsebina:

• Izzivi za družbo, ki ima težave z iskanjem platforme za novo rast.
• Ustvarjanje inovativnega podjetja zahteva dobre organizacijske temelje.
   Brez teh proces ustvarjanja inovacij verjetno ne bo uspel.
• Gradnja inovativnega podjetja zahteva razmislek o vseh vidikih upravljanja od 
   vodenja do strukture, strategije, spodbud, informacijskih sistemov, strateškega 
  procesa, stila itd. Le če so ti temelji dobro zastavljeni, lahko družba na njih gradi
  učinkovit proces ustvarjanja inovacij.
 

10. Modul: Akademija tveganega kapitala

Akademija tveganega kapitala je zelo interaktiven del usposabljanja, sestavljen iz treh 
do štirih lekcij, ki se osredotočajo na podjetnike in jih pripravijo na sestanke ter pogajanja 
z vlagatelji tveganega kapitala in  komunikacijo z družbami, ki vlagajo v druge družbe, 
pogovore s svetovalci in s podjetniškimi partnerji.

Akademija tveganega kapitala zlasti pomaga inovativnim podjetnikom, da:
• dobijo neposredne povratne informacije o svojih strateških prednostih, slabostih 
   in ciljih tveganega kapitala;
• pridobijo vpogled v to, kako vlagatelji tveganega kapitala in drugi vlagatelji 
   dojemajo njihove predstavitve podjetja in predloge za vlaganje;
• lažje zgradijo razmerja z drugimi podjetniki, vodji projektov in svetovalci;
• izpopolnijo osnovno predstavitev podjetja za potencialne vlagatelje in partnerje;
• vadijo spretnosti in metode podajanja predstavitev. 

Interaktivni način dela predvideva, da udeleženi podjetniki predstavijo  ključne strateške 
informacije in prejmejo povratno informacijo o svoji ideji v varnem, nekonkurenčnem okolju 
(drug od drugega). Gre za resnično zelo intenziven dogodek, ki pa je obenem zabaven 
za podjetnike in vodje usposabljanja. Navadno se delavnica izvede v sodelovanju štirih 
vodij usposabljanja, ki imajo ustrezno strokovno znanje in izkušnje. Udeležencem progra-
ma z vidika hipotetičnega delničarja oziroma družbenika podajo povratne informacije 
(primer – Shark Tank).

Ključni koncepti/vsebina:

• Komunikacija in izmenjava z zasebnimi vlagatelji.
• Značilna merila glede vlaganja, ki jih uporabljajo vlagatelji.
• Komunikacijska orodja: Hitra predstavitev poslovne zamisli potencialnemu 
   vlagatelju, kratek povzetek, uradna predstavitev … kdo, kje, kdaj, zakaj in kako?
• Dinamika procesa zbiranja finančnih sredstev.
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11. Modul: Vrednotenje podjetja in uvod v pogajanja

Vrednotenje podjetij je bolj umetnost kot znanost. Gre za osebno presojo, in ne me-
hansko uporabo matematičnih formul. Po mnenju profesorja Roberta Johnsona je spretnost 
vrednotenja v oceni relativne ustreznosti različnih meril uspešnosti v določeni situaciji.

Primer družbe BuyVIP (IESE Business School, E-120-E) obravnava proces vrednotenja, 
izbire in pogajanja z novim partnerjem za tvegano kapitalsko naložbo v poslovni projekt 
začetni fazi njegove rasti. Poslovni projekt BUYVIP, ki je novo podjetje, ponuja inovativni 
koncept prodaje kakovostnih blagovnih znamk, ki se ves čas borijo z odvečnimi zalogami. 
Prodaja poteka prek interneta, s kampanjami z omejenim rokom trajanja in po zmernih 
cenah. Cilj družbe je izvesti drugo rundo finančnih injekcij, da bi lahko začeli izvajati svojo 
strategijo rasti, ki bi bila v osnovi osredotočena na krepitev načrtov trženja in prodaje v 
Španiji, ter začeli prodajo na novem trgu v EU.

Ključni koncepti/vsebina:

• Zakaj se družba vrednoti?
• Kdo jo vrednoti?
• Finančni vlagatelj v primerjavi s strateškim vlagateljem.
• Kako se pogajati o poslih financiranja?
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Med orodja za uspešno izvedbo usposabljanja sodi zbirka gradiv, priporočena s strani 
pripravljalca programa, IESE Business School iz Barcelone.  Gradiva so bila posebej zas-
novana za izvedbo usposabljanja, na voljo pa so v angleškem, jeziku. Uporabljeni primeri 
iz prakse (case study) so le priporočilo, kakšne vrste študijskih primerov naj se uporablja 
na delavnici s podjetniki.   

Priporočilo zagotavlja do uporabnika prijazne elemente usposabljanja, ki jih je mogoče 
prilagoditi posameznim univerzam, visokim ali poslovnim šolam.

ORODJA IN METODE ZA USPEŠNO 
IZVAJANJE USPOSABLJANJA

Lekcija Tema Ključni elementi Gradiva

Uvod v
metodo 
primerov

Metode 
poučevanja

Slušatelje pripeljati do tega, 
da so aktivni udeleženci v učni 
izkušnji. Primeri so dejanske 
poslovne situacije, ki so ob-
likovane tako, da obravnavajo 
določene vidike in slušateljem 
pomagajo, da pokažejo svoje 
znanje in poglede.

Beležka za poučevanje: The Case 
Method and the Development of Ca-
pacities for action (Metoda primerov 
in razvoj sposobnosti za ukrepanje) 
(IESE Business School, ASNN-1-E)

Predstavitev v PowerPointu

Smernica za posredovanje znanja 
po metodi primerov

Besednjak projekta Innocreative

Akademija 
za hitro 
predstavitev 
poslovne 
zamisli po-
tencialnemu 
vlagatelju – 
Elevator Pitch 
Academy

Podjetniška 
komunikacija

Hitra predstavitev poslovne 
zamisli potencialnemu vla-
gatelju je prvo pomembno 
orodje komuniciranja za vz-
postavitev razmerja s katerim 
koli deležnikom v zagonski 
fazi podjetja ali kasnejši rasti.
Edini cilj je v občinstvu vzbu-
diti dovolj zanimanja za vaš 
podjetniški projekt, da lahko 
dosežete dogovor za kasnejši, 
bolj izčrpen sestanek.

Predstavitev v PowerPointu 
• Elevator Pitch Ante (Pred hitro pred-
stavitvijo ponudbe potencialnemu 
vlagatelju)
• Elevator Pitch Post (Po hitri pred-
stavitvi poslovne zamisli potencial-
nemu vlagatelju)

Izroček za razred

Smernica za posredovanje znanja o 
hitri predstavitvi poslovne zamisli po-
tencialnemu vlagatelju

Video: Hitra predstavitev poslovne 
zamisli potencialnemu vlagatelju

Poslovna 
zamisel v 
primerjavi 
s poslovno 
priložnostjo

Ocena 
poslovne
priložnosti

Proces sistematičnega 
ocenjevanja priložnosti
Okvir za analizo priložnosti 
Začetni seznam meril za 
ocenjevanje
Podjetniška odločitev
Vloga predhodnih izkušenj 
Sistematično iskanje v primerjavi 
z naključno najdbo
Ključna vprašanja pri uresničitvi 
priložnosti
Uporaba mrež

Primeri:
Luis Canto 
((IESE Business School, E-131-E))
Privalia 
(IESE Business School, E-132- E)

Predstavitev v PowerPointu

Smernica za posredovanje znanja 
na primerih Luis Canto/Privalia

Vprašalnik o priložnosti
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Lekcija Tema Ključni elementi Gradiva

Kreiranje 
inovativnih 
podjetniških 
timov

Izziv zaposlitve 
talentiranih 
strokovnjakov 
za nove pro-
jekte

Spodbude za različne profile 
strokovnjakov
Spremembe v vodstvu tekom 
rasti 
Stroški, ko najamemo talenti-
rane strokovnjake v primerjavi 
s siceršnjim poslovanjem

Primer: Vermeer Technologies (A & 
A1) (HBS Case 9-397-078, HBS 
Casen 9-397-079).
Beležka za poučevanje na primeru 
Vermeer
Serija (HBS 5-806-176) 
Predstavitev v PowerPointu Smernica 
za posredovanje znanja na primeru 
Vermeer
Vermeer Technologies 
Zaposlitev izvršnega direktorja

Spletni 
marketing

Kako tržiti svoj 
novi podjem 
z novimi 
tehnologijami in 
zakaj?

Spletno občinstvo
Posebnosti interneta
Potencial spletnega 
marketinga
Možnosti za spletni marketing
Trg spletnega marketinga

Tehnična beležka: Internet Market-
ing (Spletni marekting)
(IESE Business School, MN-370-E) 
Predstavitev v PowerPointu
Smernica za posredovanje znanja o 
spletnem marketingu

Nadzor 
rasti

Merjenje 
uspešnosti 
podjetja in nad-
zorni sistemi

Cilji uspešnosti
Nadzorni sistemi za podjetja 
Finančni ukrepi za oceno 
uspešnosti
Usklajevanje med dobičkom, 
rastjo in nadzorom
Nadziranje inovativnosti in 
podjetniške aktivnosti
Izbira ukrepov za ocenjevanje 
nadzora in uspešnosti
Razvijanje interaktivnih siste-
mov za prilagoditev tržnim 
razmeram
Spremljanje izvajanja in 
strategije

Serija primerov družbe ATH 
Microtechnologies, Inc.
(Harvard Business School) 
Predstavitev v PowerPointu

Poslovna 
priložnost v 
primerjavi s 
priložnostjo 
za vlaganje

Ocena 
privlačnosti 
poslovne 
priložnosti za 
vlagatelje
Učinkovitost 
okvira šestih 
meril

Skalabilnost (možnost 
prilagajanja)
Trg
Časovno sosledje
Vzdržna konkurenčna 
prednost
Ljudje
Odhod iz podjetja

Primer: Nova Capital (IESE, E-68-E) 
Predstavitev v PowerPointu
Smernica za posredovanje znanja 
na primeru Nova Capital

Vprašalnik

Inovativni 
poslovni
modeli

Model prihod-
kov v primerjavi 
s poslovnim 
modelom

Novi poslovni 
modeli: skupna 
uporaba, 
skupni razvoj 
itd.

Analiziranje podjema z vidika 
priložnosti, konteksta, opreme 
in pogodb
Razlikovanje med poslovnim 
in ekonomskim modelom 
Prilagoditev modela, ko so 
osnovne predpostavke 
potrjene pri sestavi
poslovnega načrta

Primer: Zipcar (HBS 9-803-096), 
Beležka za poučevanje na primeru 
Zipcar (HBS 5-804-060)

Predstavitev v PowerPointu

Smernica za posredovanja znanja 
na primeru Zipcar
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Lekcija Tema Ključni elementi Gradiva

Struktura 
procesov, ki 
sproščajo 
inovativne 
procese v 
podjetju

Inovativnost Izzivi za izvršnega direktorja, 
ko prevzame družbo, ki ima 
težave z iskanjem platforme 
za novo rast.
Ustvarjanje inovativnega pod-
jetja zahteva dobre organiza-
cijske temelje. Brez teh proces 
ustvarjanja inovacij verjetno 
ne bo uspel.

Primer: Logitech: Passing the 
Baton to an External CEO (Predaja 
štafetne palice zunanjemu izvršnemu 
direktorju) (Stanford, A-175)
List za priprave na lekcijo na primeru 
Logitech (IESE Business School 
7-108-025)

Predstavitev v PowerPointu 
Smernica za posredovanje znanja 
na primeru Logitech 
Video posnetki

Akademija 
tveganega 
kapitala

Proces zbiranja 
finančnih sred-
stev in orodja 
procesa za 
komuniciranje

Komunikacija in izmenjava z 
zasebnimi vlagatelji
Značilna merila glede vlagan-
ja, ki jih uporabljajo vlagatelji
Komunikacijska orodja: Hitra 
predstavitev poslovne zamisli 
potencialnemu vlagatelju, 
kratek povzetek, uradna pred-
stavitev … kdo, kje, kdaj, zakaj 
in kako?
Dinamika procesa zbiranja 
finančnih sredstev

Predstavitve v PowerPointu:
• Venture Academy 
  (Akademija tveganega kapitala)
• 12 diapozitivov za uspeh
•Kako uspešno nastopiti pri 
  poslovnih angelih
• Viri financiranja

Smernica za posredovanje znanja o 
Akademiji tveganega kapitala

Splošne smernice za
Akademijo tveganega kapitala

Opis poslovnega projekta

Predstavitev poslovne zamisli profe-
sionalnemu vlagatelju

Vrednotenje 
podjetja in 
uvod v 
pogajanja

Koliko je vreden 
vaš projekt? 
Koliko je vreden 
vam? 
Koliko je vreden 
investitorjem?

Vrednost podjetja v primerjavi 
s tržno ceno
Simulacija pogajanja

Primer: BuyVip (IESE Business School, 
E-120-E / E-121-E)

Predstavitve v PowerPointu:
• BuyVIP
• Vrednotenje zagonskega podjetja

Smernica za posredovanja znanja 
na primeru BuyVIP

Na usposabljanju udeleženci pridobijo gradivo v elektronski obliki, v obliki CDRoma. 
Gradiva so namenjena samo izvajanju izobraževanja. Prosta distribucija gradiv zaradi 
varovanja avtorskih pravic ni dovoljena.

Tako je razumljivo in dostopno širši ciljni publiki. Vsak predavatelj si z upoštevanjem 
priročnika in gradiv lahko oblikuje učinkovita lastna orodja in primere za poučevanje. 
Gradivo za udeležence naj sestavljajo:

• Teoretična izhodišča – lahko v obliki predstavitve Power Point, teksta, 
    ali kombinacija obeh
• Primeri iz prakse z izhodiščnimi vprašanji za diskusijo
• Vaje in primeri za preverjanje razumevanja pri slušateljih
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