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 Резюме 
 
Раздел 3: Изграждане на бизнес модел за сектора на лечебните растения включва информация за 
бизнес модела по отношение на билковата индустрия. Най-важните данни са включени в модула 
по разбираем начин, заедно с добре известни примери. Придобиването на това знание ще улесни 
процеса на създаване на бизнес Start-Up компании. 
 

 Резултати от обучението 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Определяне на следните термини: Бизнес модел, канава на бизнес модел  
2. Запознаване с термини като: Стратегия, Бизнес, Планиране 
3. Подготвяне на канава на бизнес модел, свързан с индустрията с билки и лечебни 
растения 
4. Свърване на знанията по отношение на бизнес модела с растителната индустрия. 
 

 Общи и трансферни умения:  
1. Създаване на бизнес модел. 
2. Демонстриране на знания, свързани с бизнес речника. 
3. Планиране и следване на стъпките за бизнес планиране. 

 

Раздел 3: Изграждане на бизнес модел за сектора на лечебните растения 

Какво е бизнес модел? 

Бизнес моделът позволява да се опише базата, използвана от Start-Up компания, за да се създаде, 
събере и предостави стойност. Това е етажът, който се използва за управление на компанията; 
много полезно стратегическо управление и предприемачески инструмент. Бизнес моделът е 
базиран на мястото, където се създават големите неща. 
Бизнес моделът е основен инструмент във всяко стартиращо / функциониращо предприятие. Той 
ви позволява да настроите карта, в която да посочите как функционира вашият бизнес. Чрез 
бизнес модела компанията създава план с окончателността на печалбите чрез своите действия, 
като взема предвид направените разходи. 
Няма фиксиран формат, който да следва; бизнес моделът може да бъде толкова прост или 
сложен, колкото компанията иска в зависимост от техните нужди и характеристики. 
 
Бизнес моделът може да бъде създаден днес и да се промени всеки друг ден, но основната 
структура трябва да бъде следвана. Много важно за създаването на бизнес модел е да имате 
предвид, че този документ трябва да ви даде отговор на въпроса "От гледна точка на клиента, 
защо трябва да съществува този бизнес?". Създаването на бизнес модел е от решаващо значение 
да се вземат предвид всички части на бизнеса: хора, продукт, услуга, клиент, план, цели, 
предизвикателства и т.н. 
 
Процесът на създаване на бизнес модел е по-скоро много лично действие, но от друга страна е 
възможно и е необходимо да се следват някои структури, които са по-често срещани и да 
направят тази работа по-лесна.  
 
Преди да започнете да работите - трябва да имате предвид вашия бизнес план за следващите 
няколко месеца.  
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Създаването на бизнес план може да започне от стартовия бизнес план, който ще бъде използван 
за вътрешна цел и отразява главно нуждите на всеки член на компанията. Този вид план, който 
може да се нарече "проект", е за създателя на бизнеса и неговите колеги. Препоръчваме ви да не 
показвате този вид "работещ бизнес план" на банката или на друга организация, от която желаете 
да получите финансова подкрепа. В плана трябва да включите растежа или разширяването на 
компанията и кои са приоритетите. 
Това е друг план, който може да бъде споменат тук като Стратегически план - план, който ще 
включва вашата стратегия, отговорности, дейности, срокове, бюджет и финансов план. 
Всеки план ще бъде полезен по време на целия процес на подготовка и по-нататък, което 
започнете да управлявате вашия бизнес. 
 
Обобщение - всичко се нуждае от план, но планът може да се промени. Според промените, които 
ще се появят при създаването на бизнеса, планът ще бъде променен и адаптиран към нуждите. В 
резултат на планът имате път, който следвате, и основа, от която можете да започнете.  

Как бизнес моделът се отнася до бизнес стратегията и конкурентното предимство? 

Независимо от това, бизнес моделите са относително общи модели, които лесно могат да бъдат 
имитирани. Следователно, бизнес стратегията допълва модела, като проектира и защитава 
конкурентно предимство на несъвършените пазари. Това означава, че бизнес стратегията 
разкрива изолиране на механизми, които пречат на бизнес моделите да бъдат имитирани от 
конкуренти. 

Целта на рамката VRIN (Ценност, редност, неподатливост и незаменимост) е инструмент за 
проучване на (потенциалното) конкурентно предимство на бизнеса. Когато използват 
диференцираща стратегия, фирмите могат да осигурят по-висока възвращаемост и да поддържат 
конкурентно предимство. 

Предложени са четири стъпки за стратегически анализ за постигане на устойчиви бизнес модели: 

1. Сегментирайте пазара 
2. Създайте и представете предложение за стойност въз основа на нуждите на клиентите за 

всеки следван дял - тъй като клиентите са вашето бъдеще 
3. Проектирайте и внедрете механизми за улавяне на стойността от вашите клиенти - 

специални дялове 
4. Разберете и приложете механизми за изолиране, за да възпрепятствате имитацията от 

конкурентите ви - те ще се опитат да ви преборят 

Три фактора, които трябва да следва всеки човек, за да предотвратят имитацията от конкуренти: 

1. Да се направи трудно да се възпроизвеждат системи, процеси, услуги, структура, 
бизнес модел. 

2. Несигурност на имитирането - то се отнася до действието, което създава трудности 
за аутсайдерът да разбере как се изпълнява бизнес моделът. 

3. Прекъсване на съществуващите продажби и печалби или нарушаване на бизнес 
отношенията. 
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Каква е ролята на откриването, ученето и адаптирането към иновациите на бизнес модела? 

Процесът на въвеждане на нови методи и създаване на бизнес модел изисква творчество и 
прозрение. Вникнете в информация относно клиенти, доставчици и конкуренти - 3 аспекта, които 
ще ви следват през цялото бизнес пътуване. Творчеството върви със завладяваща стойност от 
дълбоките истини на клиентите с налични източници и в същото време защитава модела от 
имитация. Това преди всичко е процес на учене, изучаване и адаптиране стъпка по стъпка на 
всичко, което се основава на експерименти. Един от начините да го направите е да тествате 
модела срещу настоящия бизнес и да разберете как може да се развие. 

Въпросите, които може да си зададете за временния модел, включват: 

 Как ще се използва продукта и какъв проблем на клиента решава той? Решава ли някакъв 
проблем? Улеснява ли ви живота? 

 Колко могат да платят клиентите за представената стойност? 
 Колко голяма е целевата група? Каква е целевата група? 
 Какви конкурентни оферти познавате? 
 Как трябва да бъде представено решението за продукта и къде? 
 Какви са разходите за представяне, доставка и продажба на този продукт / услуга?  

Бизнес моделите са важна част от управлението на компания. Един от най-популярните и добре 
познати е Канвас бизнес моделът (Business Model Canvas (BMC)). 

BMC е стратегическо управление и предприемачески инструмент. Той ви позволява да опишете, 
проектирате, оспорвате, измисляте и ориентирате вашия бизнес модел. Това е визуална диаграма 
с елементи, които описват предложение за стойност, инфраструктура, клиенти и финанси на 
фирмата или на продукта. Инструментът е много полезен за проектиране, тестване и обновяване 
на бизнес модела на нашите проекти. Този практичен подход ви позволява да подчертаете 
динамиката на бизнес модела и да служите като вдъхновение за опознаването на нови 
възможности. Като пример AMAZON е компания, която използва BMC. 
 

Amazon е широко използван интернет търговец на дребно, който предлага 
голямо разнообразие от продукти (от книги до бижута и храни) и произвежда 
електронни продукти (като електронната книга Kindle или Fire таблетите). 
 
Бизнес моделът на Amazon може да бъде анализиран с помощта на BMC; 
визуална графика, която позволява да се изучат елементите, които съставят 
фирмата. 

 
 
 
Моля, отделете няколко минути на това уводно видео, което обяснява структурата на Канвас 
бизнес моделът (BMC): 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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BMC се използва от различни по типове и размери фирми. Също така, е и много важен инструмент 
за предприемачи и Start-Ups за иновации в бизнес моделите. Той отразява систематично вашия 
бизнес модел, тъй като позволява да картографирате всеки от елементите на вашия проект или 
бизнес компонентите. Тази форма на бизнес дизайн, която дава ясна и проста опция за познаване 
на всяка важна част от вашия бизнес, ви помага да я анализирате правилно и да разберете как 
отделните части се свързват помежду си. Ако сте готови да превърнете новаторските идеи в 
действие, този инструмент определено ви е необходим. 
 
В наши дни Business Model Canvas (BMC) е един от най-популярните. Той се използва като бизнес 
модел от много компании. Позволява ви да опишете, проектирате, оспорвате, измисляте, 
представяте и ориентирате своя бизнес модел. Това е визуална графика с елементи, описващи 
стойностни предложения, фирма, инфраструктура, клиенти и финанси - всички сектори, свързани с 
бизнеса. За да разберем по-добре какъв е Канвас бизнес моделът, е необходимо да разберем 
различните елементи, които той събира в едно. Поради тази причина нека разделим концепцията 
на различни етапи, който ще изградят пълната картина на концепцията.  
 
 

Компонент Дефиниция 

Сектор на 
клиентите 

Клиентският сектор се счита като група от хора, към които компанията има намерение да се 
обърне; може да е една група, но може и да са няколко групи. Тъй като цялата дейност на 
компанията ще се основава на избрания сектор на клиентите, това трябва да бъде първото 
решение, което трябва да се вземе, за да се изгради бизнес моделът въз основа на избора. 
Когато решаваме кой сектор на клиентите ще изберем / отхвърлим, трябва да имаме 
предвид, че всеки сектор има няколко характеристики. 

Стойностно 
предложение 
 

Това е предложението на компанията, с което трябва да реши проблем или искане от 
страна на потребителя. Това е комбинация от продукти и услуги, които компанията 
предлага, за да реши проблема с конкретния сектор, към който се отнася. Има много 
видове ползи, които една компания може да предложи чрез своите продукти / услуги. 

Канали Каналът може да бъде считан като точката за контакти между компанията и адресирания 
пазарен дял. Пазрните канали имат няколко функции като:  
представяне на продукта на нови клиенти, помагане на клиентите да достигнат до продукта, 
позволяване на клиентите да усвоят стойностното предложение и да предложи 
следпродажбена услуга. 
 

Взаимоотношения 
с клиентите 

Една компания може да прецени типа хора за всеки сектор, в зависимост от резултата, 
който иска да постигне: лоялност, достигане до нови клиенти, увеличаващи се продажби … в 
зависимост от взаимоотношенията съгласувани със самите тях, клиентите ще имат различно 
мнение за компанията.  

Приходи от 
подбраните групи 
(потоците) 

Те се събират според взаимоотношението със секторите. Има два типа: 

 Приходи, идващи от конкретни плащания направени от потребителя. 

 Текущи приходи идващи от периодични плащания в замяна на стойностното 
предложение направено от компанията и насочено към потребителя..  

Ключови ресурси Те са най-важните приноси на компанията, които позволяват на бизнеса да създаде 
стойностното си предложение, предлагано на потребителя. Всеки бизнес модел ще изисква 
различни типове и размери на тези ресурси. 

Ключови 
дейности 

Те са най-важните дейности нужни на модела, за да проработи и както в предишната стъпка 
, според бизнес модела ще са ви нужни различни дейности.  
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Ключови 
партньори 

С други думи, става въпрос за мрежата, направена от компанията с други партньори, за да 
подобрят техните бизнес модели. Причините за изграждане на партньорство са най-
различни, например като възползващи се от икономии на мащаба, намаляващи рисковете 
или имащи достъп до определени дейности / ресурси. 

Структура на 
разходите 

Създаването на бизнес модел изисква много разходи, а в зависимост от типа те ще бъдат 
по-високи или по-ниски. Можем да ги разделим на два основни типа: според разходите или 
според ползата. Първият е по-фокусиран върху намаляването на разходите, а вторият - 
добавя стойност на потребителя преди всичко. 

 
 
 
Като пример, погледнете Канвас бизнес моделът използван от  Apple и Google. 
 
APPLE: 
 
Един от най-релевантните продукти на Apple е, без съмнение, iPod. Стартирана през 2001 г., 
машината спечелила преди всички останали mp3-та благодарение на възможността да се свързва 
с платформата iTunes, позволявайки на потребителите да прехвърлят съдържание от компютъра 
си към iPod, както и да купуват съдържание чрез магазина на Apple. 
 
 

 
 
 
 

Ключови 
партньори 
 
Звукозаписни 
студия 
Оригинал 
Екипировка 
Производители 
 

Ключови 
дейности 
 
Хардуер 
Дизайн 
Маркетинг 

Стойностно 
предложение 
 
Музика без 
прекъсвания 

Взаимоотношения 
с клиентите 
 
Обич към марката 
Разходи за 
промяна 

Сектор на 
клиентите 
 
Масовият 
пазар 

Ключови 
източници 
 
Хора 
Съдържание и 
съгласия 
Apple марката 
iPod дизайн 

Канали 
 
Магазини на 
дребно 
Apple магазини 
Apple.com 
iTunes магазини 

Структура на разходите Приходи от подбраните групи 
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Хора 
Производство 
Маркетинг и продажби 

 
Високи приходи от хардуерът (продажба на iPods) 
Някои приходи от музиката (продажба на музика) 

 
 
Гугъл 
 
Първата и най-известна услуга на Google е нейната търсачка, която позволява да се търсят 
желаните резултати в интернет. Освен това, компанията предлага безплатни услуги като Gmail или 
други приложения (Google Календар, Google Документи ...), правейки пари от рекламата в 
интернет. Въпреки това, дори ако компанията има други продукти (като собствените си мобилни 
телефони и таблети), най-високи приходи все още се получават чрез рекламата, която се купува в 
интернет. 
 

 
 
 
 

Ключови 
партньори 
 
Партньори за 
разпространение 
Отворени 
телефонни 
линии 
Съюзи 
Оригинал 
Екипировка 
Производители 
 

Ключови 
дейности 
 
R&D (проучване 
и развитие): 
нови продукти, 
усъвършенстване 
на продуктите 
IT 
инфраструктура 

Стойностно 
предложение 
 
Уеб търсачка 
(браузър) 
Gmail 
Google+ 
Целенасочена 
реклама 
Android 
Google Chrome 
Google Apps 
Продукти на 
Nexus  

Сектор на 
клиентите  
 
Автоматизация 
(когато е 
възможно) 
Специализирани 
продажби 
(големи сметки) 

Сектор на 
клиентите 
 
Интернет 
потребители 
Фирми, които 
искат да 
рекламират 
Google+ 
потребители 
Производители 
на мобилни 
устройства 
Предприемачи 
Предприятия 
Потребители 
на мобилни 
телефони 

Ключови 
източници 
 
Център за данни 
Google марката 

Канали 
 
Google Play Store 
Глобални 
продажби 
(подкрепящи 
екипи) 
Сила в 
многоцелеви 
продажби 
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Структура на разходите 
 
Разходи за придобиване на 
търговския обмен 
Разходи за проучване и 
развитие(R&D) 
Операции на центровете за данни 
Маркетинг и продажби 

Приходи от подбраните групи 
 
Приходи от реклама в уеб сайтове 
Продукти за предприятия 
Nexus мобилни телефони/таблети 

 
 

 

ИЗТОЧНИК: Peter J Thomson, Цифрова стратегия за марка 

 
ПРИМЕР 
 

http://www.peterjthomson.com/
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Образец и пример за бизнес модела на лечебните растения  

 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 

10 МОДУЛ 4: Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения 

 
 
 

 
 
Литература 

1. http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-
20077.html 

2. https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe 

http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 

информация. 

11 МОДУЛ 4: Стартиране на бизнес в сферата на лечебните растения 

3. https://medium.com/superhi/how-to-start-a-startup-without-ruining-your-life-af45eec09406 
4. https://www.forbes.com/sites/thesba/2014/01/21/7-big-things-a-start-up-must-have-to-

succeed/#6555851877e0  
5. http://articles.bplans.com/business-ideas/7-steps-to-starting-your-own-business/ 
6. https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp 

7. Chiappelli F, Prolo P, Rosenblum M, Edgerton M, Cajulis OS. Evidence-based research in 
complementary and alternative medicine II: the process of evidence-based research. Evid Based 
Complement Alternat Med. 2006;3:3–12.  

8. https://www.profitableplants.com/how-to-make-money-growing-medicinal-herbs/ 
9. https://odyb.net/discoveries/medicinal-plants/ 
10. https://www.entrepreneur.com/businessideas/herb-farm 
11. https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0046-

guide-to-good-distribution-practice-of-medicinal-products-for-human-use-v2.pdf?sfvrsn=8 
12. https://www.profitableplants.com/how-to-make-money-growing-medicinal-herbs/ 
13. http://businessacademy.network/business-models-business-strategy-innovation/ 
14. http://www.dummies.com/education/college/examples-of-business-models/ 

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp 

https://medium.com/superhi/how-to-start-a-startup-without-ruining-your-life-af45eec09406
https://www.forbes.com/sites/thesba/2014/01/21/7-big-things-a-start-up-must-have-to-succeed/#6555851877e0
https://www.forbes.com/sites/thesba/2014/01/21/7-big-things-a-start-up-must-have-to-succeed/#6555851877e0
http://articles.bplans.com/business-ideas/7-steps-to-starting-your-own-business/
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp
https://www.profitableplants.com/how-to-make-money-growing-medicinal-herbs/
https://odyb.net/discoveries/medicinal-plants/
https://www.entrepreneur.com/businessideas/herb-farm
https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0046-guide-to-good-distribution-practice-of-medicinal-products-for-human-use-v2.pdf?sfvrsn=8
https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/ia-g0046-guide-to-good-distribution-practice-of-medicinal-products-for-human-use-v2.pdf?sfvrsn=8
https://www.profitableplants.com/how-to-make-money-growing-medicinal-herbs/
http://businessacademy.network/business-models-business-strategy-innovation/
http://www.dummies.com/education/college/examples-of-business-models/
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

