Nosaukums: Biznesa idejas izstrāde
Anotācija:
Bizness sākas ar ideju. Laba biznesa ideja balstās uz to, ka tiek izprastas cilvēku vajadzības un
izstrādāti risinājumi, kuri šīm vajadzībām atbilst. To produktu, pakalpojumu un situāciju
identificēšana, kuras varētu tikt veidotas vienkāršākā, draudzīgākā vai efektīvākā veidā un šo
atradumu piefiksēšana ir labs veids kā radīt idejas, cenšoties atrisināt konkrētu problēmu.
Galvenā kompetence:
→ Spēja izprast uzņēmējdarbības pamatus un principus
→ Spēja identificēt iespējas
Sagaidāmais rezultāts:
→ Biznesa idejas
Atslēgvārdi:
Biznesa ideja, radošums
Mērķi:
Pamudināt jaunus cilvēkus izzināt uzņēmējdarbības pamatus un sniegt ieteikumus, kurus ņemt vērā,
uzsākot biznesu.
Ilgums: 50 min.;

Izdales materiāls

Teorētiskā daļa – satura skaidrojums:
Pirmie soļi uzsākot biznesu:
Veiksmīgā biznesa uzsākšanā ir vairāki soļi . Parasti tev ir ideja. Iesākumā ir svarīgi novērtēt biznesa
ideju, tāpēc, ka ne katra ideja pati par sevi ir arī laba biznesa ideja. Dažkārt jau eksistē kaut kas
tavam konceptam līdzīgs un nav nepieciešamības pēc tava produkta vai pakalpojuma. Līdz at to
biznesa idejas izstrāde un novērtēšana tiek rekomendētas kā pirmie soļi. 1
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Noderīgas tīmekļa vietnes (angļu val.):
“Beer Distribution Game”: http://www.beergame.org/the-game
Aplikācija (bezmaksas): https://beergameapp.firebaseapp.com/
Kurss mārketingā: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-marketing-v2.0/index.html
Vērtīga tīmekļa vietne par uzņēmējdarbību: http://youthbusinesseurope.org
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