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 Резюме 
 
Раздел 5: Правни въпроси, финансиране и работа в мрежа предоставя необходимите знания за 
правните факти и проблеми в страните, свързани с конкретната индустрия. В същото време в тази 
част обучаващият се може да намери информация, полезна при получаване на средства и 
финансова подкрепа от различни източници. Тема, като например работата в мрежа, е 
представена и обяснена по лесен начин. 
 

 Резултати от обучението 
 

 Знания, разбиране и професионални умения: 
1. Запознаване с необходимите правни и финансови аспекти. 
2. Създаваи и ръководене на бизнес въз основа на правни норми 
3. Създаване на успешна работа в мрежа 
 

 Общи и трансферни умения:  
1. Планиране и следване на стъпките за бизнес планиране. 
2. Демонстриране на отлични писмени и устни комуникационни умения. 
3. Умения за работа самостоятелно или в екип и осъществяване на дейности, които водят 
до основната цел. 
4. Разбиране на правните и финансови условия, свързани с европейските страни 

 
Раздел 5: Правни въпроси, финансиране и работа в мрежа 
Преди да започнете да работите с лечебни растения, вече знаете, че трябва да подготвите много 
документи, да направите специални проучвания и да подготвите своя бизнес план. Освен това, 
разбира се, трябва да сте сигурни, че имате право да извършвате бизнеса си в този конкретен 
сектор и на конкретното място (град, държава и т.н.) 

Законодателството на Европейския съюз за лекарствените продукти е много сложно и основата е 
свързана с необходимостта от търговско разрешение, което трябва да се осъществи преди 
пускането на лекарствата на пазара. Основната цел на това е да се защити общественото здраве 
чрез насърчаване на високо качество, ефикасност и безопасност. Всички основни изисквания и 
процедури са представени в регламентите, които се съдържат в "Правила за лечебните продукти в 
Европейския съюз". Включени са много мотиви, които са подпомагани от други публикации, като 

"добри практити в производството" (Good Manufacturing Practice (GMP)). (www.omicsonline.org) 

Лечебните растения се използват от много години по всички части на света от младите хора и по-
възрастното поколение. Въпреки това през 20-ти век беше въведена строга регулация на 
билковите лекарства в правна среда. Регулаторната рамка на ЕС включва специфични изисквания 
за растителните лекарствени продукти (HMP), които са независими от своя правен статут: 
традиционен растителен лекарствен продукт (traditional herbal medicinal product (THMP)) или 
продукти, основани на клинични доказателства - добре установена употреба (well established use 
(WEU)). 

Знаейки колко трудно би могло да бъде за вас, бихме искали да ви представим информация 
относно правните въпроси и финансирането.  
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 Правни въпроси 

Законът за европейската фармацевтична промишленост разпределя растителните продукти като 
"нормални" лекарствени продукти, ако те могат да предотвратяват заболявания или имат за цел 
възстановяване, коригиране или модифициране на физиологичните функции. В зависимост от 
приложението и подготовката на продукта, той може да се използва различно. Например, чайът 
от мента може да се разглежда и като храна, и като лекарство. Друг пример е екстрактът от Сена 
(майчин лист) - продукт, който трябва да бъде обявен за лекарство по силата на 
фармакологичното си действие. 

Съставните части на растителните лекарствени продукти и промените, които се случват 
непрекъснато, оказват влияние върху регулаторната оценка.  

Дълго време билковите лекарствени продукти са били част от културното наследство и това може 
да е една от причините, поради които растителните лекарствени продукти продължават да се 
използват широко в Германия - това е държавата, в която този пазар расте много бързо. 

Последни проучвания показват, че повече от 70% от немското население признава, че е 
използвало натурални билки / лекарства и освен това като първи избор повечето от хората 
използват растителни лекарствени продукти за лечението на незначителни заболявания или 
нарушения.  

Общият европейски пазар е 39%, Германия притежава най-голям дял от стойността, следвана от 
Франция (29%), Италия (7%), Полша (6%) и Обединеното кралство (6%). Билковите лекарствени 
продукти се намират сред първите 200 от 2000-те най-предписвани лекарства, които са били 
възстановени от държавните здравни осигуровки през 2000 година. Като пример можем да 
представим продукт, съставен от захаролитични дрожди, използван за симптоматично лечение на 
диария и притежаващ е на 51-во място с 1,5 милиона предписвания, като най-популярният бранд 
против диария, лоперамид, се нарежда на 145 място с 851 000 предписвания. От друга страна, 
най-важните билки са гинко листа, хиперикум, бръшлян (Hedera helix), имел, глог, палмето и 
конски кестен. 

Представените данни показват, че при създаването на бизнес за растителни лекарствени продукти 
трябва да имате предвид, че са правилно класифицирани като лекарствени продукти, тъй като се 
използват като такива. В същото време е от решаващо значение да се знае, че има билкови 
лекарства, които могат да представляват риск, дори когато са правилно използвани. Такива 
рискове за хората и животните са предимно умерени и могат да бъдат избегнати чрез подходящо 
етикетиране с описание. 

Проблемът, който се наблюдава, е, че съществува потенциално взаимодействие между 
растителните лекарствени продукти и конвенционалните лекарства. Най-видимият пример е 
жълтият кантарион. В този случай рискът трябва да бъде внимателно диагностициран. 
Изключително важно е да се балансират потенциалните ползи и продуктът да се обозначи ясно за 
потребителите и здравните специалисти, за да се защити общественото здраве.    

“ Тези специфични предизвикателства бяха признати на Осмата международна конференция 
на агенциите за регулиране на лекарствата (ICDRA) в Бахрейн през 1996 г. Държавите-членки 
на СЗО (Световната здравна организация) бяха насърчени да създадат групи от експерти по 
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билкови лекарства в собствените си страни и региони и да актуализират националното 
законодателство, за да позволят регистрацията на растителни лекарствени продукти. Това 
беше потвърдено на Деветото заседание на ICDRA в Берлин през 1999 г.”. 
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/) 

Обобщавайки всички факти, европейският опит показва, че растителните лечебни растения се 
разпределят по подходящ начин към групата лекарствени продукти. Това се дължи на факта, че 
използваното е същото като всяко друго лекарство. Рискът, който може да се появи, трябва да 
бъде идентифициран и етикетиран, както при всеки друг лекарствен продукт.  

 Финансиране и работа в мрежа 

Всяка година, Европейският съюз предоставя финансиране под формата на кредити и 

безвъзмездни средства за много различни сектори. Основните области, които могат да бъдат 

покрити от фондовете на ЕС, са: образование, здравеопазване, екосистема, защита на 

потребителите, опазване на околната среда, предприемачество, селско стопанство, социална и 

хуманитарна помощ. Всички програми за финансиране се управляват в съответствие с много 

строги правила и законодателни актове, които помагат да се гарантира наличието на контрол и 

подходяща проверка. Контролът е насочен главно към темата, свързана със средствата - как се 

използват, кой и кога. Средствата трябва да бъдат изразходвани по прозрачен начин - достъпен за 

всеки. Процесът на финансиране от ЕС е много сложен, тъй като съществуват различни видове 

програми, които се ръководят от различни партии. Всеки проект има конкретна целева група, към 

която може да бъде насочен. Проектите са разделени по тема, възраст, специална целева група и 

местоположение.  

Повече от 76% от бюджета на ЕС се управлява от държавите-членки. Това включва структурни 

фондове, които финансират регионалното законодателство, обучения, социална подкрепа, както и 

селскостопанската област (подкрепа за земеделските стопани). 

 

Два основни типа финансиране (www.eubusiness.com) 
 

Безвъзмездни средства – отнасят се за конкретен проект. През повечето време след публично 

обявяване, известно като "покана за представяне на предложения". В този случай част от 

финансирането се изпраща от ЕС, а друга част се получава от друг източник. 

Обществени поръчки – договорите обхващат конкретна област като: техническа помощ и 

обучение, консултации, организиране на конференции, закупуване на ИТ оборудване и др. 

възлагани чрез покани за участие в търгове.  

28-те членове на Комисията имат задължението и отговорността да гарантират, че всички средства 

се изразходват правилно и се използват правилно. Съществуват и много фондове на ЕС, които се 

управляват на ниво държава - те са под контрола на националните правителства за проверки и 

годишен одит.  

http://apps.who.int/medicinedocs/en/)
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Бенефициенти на средствата:  
 

 Малък бизнес 

 Неправителствени и граждански социални организации 

 Хора, които искат да създадат социално предприемачество  

 Групи, които имат идея, но нямат достатъчно финансова подкрепа 

 Млади и възрастни с идеи  

 Start-Ups 

 Подходящи групи 

 Хора с увреждания 
 
 

 Изследователи 
 

В бюджета на ЕС повече от 53 милиарда евро са предоставени за периода 2007 - 2013 г. за научни 

изследвания, главно свързани със Седма рамкова програма (seventh plan programme (FP7)). 

Безвъзмездните средства се предоставят под формата на съфинансиране за научни изследвания, 

свързани със сътрудничеството, идеите, хората, възможностите и същността на изследванията. 

 Фермери 
 

Земеделските производители не са наясно с ползите, които имат. Повечето от тях имат право да 
получават директно плащане, за да подкрепят доходите си. Като всяка друга подкрепа тя изисква 
да се спазват някои правила, които са например: спазване на стандартите, свързани с опазването 
на околната среда, хуманното отношение към животните и безопасността на храните.  

 

Два основни типа на финансиране: 

- Програма за учене през целия живот - възможности за обучение чрез програма "Еразъм", 

подкрепа за студенти, преподаватели / ERASMUS + 

- Програма "Младежта в действие" - възможности за работа в чужбина или доброволчески 

дейности 

Пазарът в Европа е много широк - докосва се до всички видове сектори. Медицинският сектор е 

свързан с растителни лекарствени растения, които са разнообразни и добре документирани. Факт 

е, че в Европа са налице лицензирани и нелицензирани лекарствени планове / билкови продукти 

за клиента. От гледна точка както на хранителните добавки, така и на извънборсовите лекарства 

(OTC drugs), пазарът на продуктите на HMAP се счита за един от водещите сектори в Европа. През 

1994 г. годишният оборот от продажбата на извънборсови билкови лекарства възлиза на 6 

милиарда щатски долара, което се е увеличило до 7,5 милиарда щатски долара, като през 1997 г. 

е нараснало между 10 и 15%. Обемът на продажбите на европейския пазар на лицензирани 



 

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. 

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

растителни лекарства е оценен на 475 милиона щатски долара през 1997 г. с три продукта "гинко" 

(Ginkgo biloba), привличащи най-голям обем продажби. През последните 10 години се наблюдава 

спад в продажбата на продуктите с гинко билоба в Германия, един от най-развитите билкови 

пазари (продажбите са спаднали от 9,9 милиона през 1993 г. до 8,5 милиона през 1997 г.). 

Обратно, някои други билки са претърпели увеличение на продажбите. Пример за това е жълтият 

кантарион (Hypericum perforatum), при който се наблюдава рязко увеличение на продажбите от 

2,6 до 8,5 милиона през периода 1993-1997 г. Водещите билкови продукти, които отчитат най-

високи продажби, са получени от гинго билоба, женшен, чесън, жълт кантарион, вечерна иглика и 

ехинацея. 
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Раздел 6: Интернационализация и иновация на Start-Up бизнеса  
 

 Важни ли са интернационализацията и иновацията? Да, те са много важни, ако искате да 
направите бизнеса си всеизвестен и нарастващ.  
 

Интернационализация - процесът, чрез който една фирма разширява дейността си извън 
националния (родния) пазар. 
Успешната интернационализация изисква внимателна стратегия за влизане и капацитет за 
справяне с различни проблеми. 
Интернационализацията на фирмите може да бъде подкрепена от различни публични и частни 
организации - включително Палати на търговците зад граница (Chambers of Commerce Abroad). 
Прост пример: Bob Marley internationalized reggae, making it known throughout the world. 
 
Защо трябва да станете интернационални?  
 

• за да влезете в нови производствени пазари 
• за да намалите разходите си и да повишите конкурентоспособността 
• за да използвате собствените си основни компетенции в новите пазари 
• за да се възползвате от по-ниските разходи за труд, по-ниското данъчно облагане, по-
евтините природни ресурси 
• понякога, защото вътрешният пазар е твърде малък за растежа на компанията 
 

Фирмите обикновено стават интернационални, като първо изнасят своите продукти / услуги, а 
след това чрез установяване и наемане на търговски представители в чужди страни, а друга стъпка 
се отнася до създаването на производствени съоръжения. 
 
В крайна сметка, интернационален бизнес може да се развие в: 
 
Многонационални корпорации (Multinational corporations(MNC)): компания, която осъществява 
производствената си верига в повече от една страна. Седалището обикновено е на мястото, 
където е създадена компанията (родната страна), и в същото време на място, което е лесно 
достъпно. Също така е възможно управлението да се провежда в повече от една страна. 
 
Транс-национални корпорации (Trans-national corporations(TNC)): многонационална корпорация, 
която не се идентифицира с нито една конкретна нация – отворена за света, но придобива 
истински международни (т.е. независими от държавата) характеристики и висока местна 
отзивчивост. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bob
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reggae
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/known
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/throughout
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world
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2. Къде компаниите стават интернационални?  
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Как да се интернационализирате? 
 
Основните стратегии, които ви позволяват да навлезете в чуждестранните пазари включват: 
 
 Само изнасянето на продуктите на компанията на чуждестранен пазар е възможно с 

подкрепата на търговските посредници 
 

 
 

   Лицензиране на производствения и маркетингов процес на компания или искане на авторски 
и лицензионни възнаграждения, които да бъдат платени за използването на притежавани 
активи и ресурси 

 

  
 

    Франчайзинг   
 

 
 

    Директно предприемане на производство и продажба в чужда страна 
 
               а) Чрез "мултинационален подход" - адаптиране към местните пазари  

 

 
 
б) Чрез "глобален подход" - масово разпространение на един и същ продукт 
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 Какво е иновация?  Нужна ли ми е? Трябва ли ми? Да, и да! 
 

“Заслушайте се” в думите на Стийв Джобс и ще откриете какво разделя истинските иноватори от 
всички други.  
 
Всичко се свежда до точки. 

Стийв Джобс беше американски предприемач, бизнесмен, изобретател и индустриален дизайнер. 
Джобс беше председател, главен изпълнителен директор (CEO) и съосновател на Apple Inc.. Той е 
казал: 

“Не можете да свържете точките гледайки напред; можете да ги свържете само гледайки 
назад. Така че, трябва да имате доверие, че точките по някакъв начин ще се свържат във 
вашето бъдеще. Трябва да се доверите на нещо - на инстинкта, съдбата, живота, кармата, 
каквото и да е. Този подход никога не ме е изоставял и е променил живота ми.”  

Стийв Джобс 

 

Какво е иновация? 

 
Тези други точки, които липсват. Точките, които хората виждат, не са тези, които ние искаме от вас 
да внедрите, точките, които карат света да се движи напред, са тези, които можем да наречем 
"иновация". Продължаването напред е свързано с промени и най-вече с иновационни промени.  
 
Трябва да сте иновативни и да станете глобални. В световен мащаб има над 100 милиона нови 
компании (големи и малки), които стартират всяка година. Като се има предвид статистиката, това 
означава, че има около 11 000 Start-Ups на всеки час, така че ако един ден е само на 24 часа, 
можете да си представите колко идеи се появяват всеки ден ?! В тази динамична среда е от 
съществено значение за стартиращите компании да продължават да правят нововъведения и да 
бъдат различни - оригинални, ако искат да оцелеят и да останат на пазара.  



 

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 

С хиляди нови компании, които се стартират всеки ден, Start-Ups не могат да си позволят да 
почиват и да се възползват от възможността да не експериментират или да правят 
нововъведения. Те трябва да държат очите и ушите си близо до това, което се случва около тях на 
пазара, и да проверяват какво правят техните конкуренти или нови предприемачи. Като се има 
предвид темпото, с което технологията остарява днес, една нова или пробивна технология е 
всичко, което е необходимо, за да се изтрие един цялостен бизнес за една нощ, което води до 
пълно унищожаване на всички ресурси, време и усилия, инвестирани в изграждането на бизнеса. 
Така че, има малък шанс да разчитате на "така наречения" иновативен продукт, за да запазите 
началния си ход, ако не продължавате да правите иновациите си приоритет на ежедневна основа. 
  

Иновациите могат да донесат много предимства на вашия бизнес и да привлекат големи 
компании, които в началото са били считани за Start-Ups.  

Иновация: 

 Дава ви конкурентна и специална кулминационна точка  
 

Иновацията на нещо, което не съществува, дава на Start-Ups предимство сред конкуренцията и им 
помага да станат лидери на пазара. 
 

 Помислете за момент за случая на Apple Inc., който остава лидер в индустрията от началото на 
своето стартиране преди девет години. Apple постоянно въвежда нещо ново, което е различно 
спрямо другите компании за смартфони. Иновациите оставят диря в сектора на комуникацията 
и не само там.  

 
 

 Друг чудесен пример е Uber (поръчване на автомобил с шофьор чрез приложение, където 
пътуването се плаща чрез кредитна карта), което напълно нарушава индустрията на такситата, 
успява да остане лидер на пазара, тъй като непрекъснато прави нововъведения и създава 
нови възможности за клиентите. От споделянето на шофьори до премиум автомобили, 
компанията е грабнала опора във всеки пазар, в който работи. Сега Uber създава и услуга за 
споделяне на самолети - не е ли чудесен пример за новаторство? Много хора, вместо да 
поръчват такси, поръчват Uber чрез заявление и не се притеснявят за плащания в брой, тъй 
като всичко се извършва с кредитна карта.  

  
 

 Прави Start-Ups по-могъщи  
 

Ако иновацията е основният аспект на вашия бизнес, тя улеснява решаването на проблемите, 
както и достигането до големите предизвикателства. 
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Знаехте ли, че компанията на Google възлага специален час или ден във всеки отдел за всеки 
работник като време за иновации - през това време хората експериментират и създават нови 
възможности / идеи. Това не изисква от компанията никакви допълнителни разходи, но поради 
това дава шанс да направи нещо ново и оригинално.  
 
Много от иновационните продукти, като Hangout, Maps и т.н., са част от времето, в което се 
раждат вътрешните идеи. 
 

 
 

 
 Създава бариери за навлизане от конкурентите 
 

Да бъдеш новатор или размирник е най-добрият начин да останеш на върха и да станеш лидер в 
индустрията. Една добра идея може да доведе до хиляди последователи, така че мислете и 
започнете бизнеса си днес. Иновацията е бъдещето.  
 

 Състезава се с по-големи, добре установени компании  
 

Големите компании могат да внедрят нововъведения в Start-Ups, като възприемат систематичен 
подход към иновациите и обучението. За да се конкурират с тях, Start-Ups трябва да бъдат стъпка 
напред и да възприемат новаторска култура. 
 

- ПОМНЕТЕ – 
 

Изследванията показват, че 95% от Start-Ups се провалят в първата си година поради липсата на 
нови идеи - поради липса на иновации. Клиентите изискват ново заявление, нови актуализации и 
нови теми, така че като човек, който го е грижа за техните нужди, трябва да следвате пазара и да 
давате това, което те искат.  
 
Много е очевидно, че всеки Start-Up трябва да направи стъпки, свързани с иновациите като част от 
своята ДНК, ако целта е да се изправи пред конкурентите си и да запази тази позиция.  
 
Представете си, че имате екип от 6 души и ако всеки човек от вашия екип е съсредоточен върху 
иновациите, няма начин някой да ви попречи да стигнете до върха и да останете там възможно 
най-дълго.  
 

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ – НОВИ ПАЗАРИ – НОВИ КЛИЕНТИ – НОВИ КОНКУРЕНТИ 
 
Имам ли проблем или това е моето ново предизвикателство? Мога ли да го направя?  
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Определено трябва да мислите, че имате нови предизвикателства и че ще постигнете целите си. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ?  
 
Днес почти всичко е свързано с технологията, дори и да не осъзнавате, че я използвате всяка 
минута (компютър, часовници, коли, телефони, телевизия, интернет, училище, комуникация, 
готвене и т.н.).  
 
Сега искате да започнете нещо ново и страхотно, свой собствен Start-Up. 
Имайте предвид, че без технология е просто невъзможно. Питате ли се защо? 
 
 Защото трябва да реагирате бързо!  – Имейлите са по-бързи от писмата.  
 Защото ще имате срещи с хора от целия свят – Видео конференциите са по-евтини от полетите 

и може да се присъедините към срещата дори през нощта или рано сутрин.  
 Защото трябва да следите всичките си парични приходи и разходи. Най-лесният начин да го 

правите вече не е калкулатор или лист хартиr – сега използваме Excel.  
 Защото можете да поддържате връзка с вашите колеги от други градове, държави, дори и 

континенти чрез Skype или Hangouts, които са напълно безплатни приложения!  
 Защото сега, всички използваме приложения и хората имат нужда от тях, защото правят техния 

живот по-лесен и могат да си закупят вашия продукт, независимо къде по света се намират.  
o Общият брой изтегляния на мобилни приложения през 2017 - 197 милиарда 
(прогноза) (Statista) 
o Общият брой изтегляния на приложения за iOS от 2016 - 25+ милиарда (Източник: 
App Annie) 
 

Какво е важно да знаете:  
 

 Не започвайте с технология, започнете с хора!  
 

Ако вашите работници разбират голямата картина на бизнеса и неговата визия за бъдещето, те 
могат по-лесно да разберат и подкрепят необходимостта от приемане на нови технологии. Преди 
всичко, обяснете на екипа си каква е новата технология и защо тя е важна за бизнеса, след като 
започнете да я прилагате.  
 

 Разбирайте от технология.  
 

Дайте на себе си и на вашите служители време да изучите нов софтуер, приложение или начин на 
изпълнение на задачите. Това може да отнеме време и в началото ще е скучно или разочароващо, 
но в крайна сметка ще успеете и ще се гордеете, че сте го направили. Tехнологията е тук, за да ни 
помага, а не да прави живота ни по-труден.  
 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – къде да отидете и как да стигнете? Използвайте технологията и излезте от 
вашата зона на комфорт! 
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 Намерете вашите клиенти (може би те се намират в Германия или Италия?) 
 Намерете нишите (може би все още нещо липсва в Испания или Унгария?) 
 Проверете всички икономически предимства и недостатъци на друго място, тъй като може 

да е много по-евтино там (град, държава, континент) 
 

Мисията на глобалността включва правенето на международната търговия по-достъпна, въпреки 
че компанията е твърде млада, за да бъде оценявано нейното въздействие. От гледна точка на 
бизнеса, една от последиците от глобализацията е тази на разширените пазари. Това означава, че 
фирма, която преди това е продавала само своите стоки на вътрешния пазар, може да започне да 
продава продукти на други държави.  
 
Един пример за разширяване на пазарите включва автомобилната индустрия. Мерцедес, 
Фолксваген, Форд са известни навсякъде по целия свят поради глобализацията.  
 
Не се плашете от провал, това е начинът, по който ще успеете! Не се страхувайте и станете 
глобални! 
 
Въздействието на технологиите върху глобализацията е широко преразгледано и ще продължава 
да бъде така поради простата причина, че технологиите се развиват по-бързо от глобализацията. 
Избрахме две леко различни интерпретации на глобализацията: 
 
Глобализацията се отнася до процеси, които увеличават световния обмен на национални и 
културни ресурси. Напредъкът в транспортната и телекомуникационната инфраструктура, 
включително възходът на интернет, са основни фактори за глобализацията, което води до по-
нататъшна взаимозависимост на икономическите и културните дейности. 
Появява се ефект на снежна топка при разширяване на вашата компания в международен мащаб 
– в колкото повече страни се намира вашата компания, толкова повече потенциални клиенти 
имате. След развиване на инфраструктурата си, следва развитие и на вашата фирма. 

Процесът на глобализация е и изключително конкурентна стратегия. Ако сте някъде, където 
вашите конкуренти не са, това е голямо предимство за бизнеса. Просто казано, ако искате вашата 
компания да расте, трябва да разгледате глобализацията като реалистична възможност. 

Разбира се, винаги ще има хора, които ще кажат, че глобализацията не е добра стъпка, но вие сте 
този, който прави избора.  

Например някои поддръжници казват, че глобализацията създава нови пазари и богатство и 
насърчава по-голяма културна и социална интеграция чрез премахване на бариерите; от друга 
страна, някои критици смятат премахването на бариерите като подкопаване на националните 
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политики и култури и дестабилизиране на напредналите пазари на труда в полза на по-евтините 
заплати другаде. По същия начин, някои привърженици сочат към нарастващите икономики на 
бедните страни, които се възползват от фирмите там, за да сведат до минимум разходите си; 
някои критици казват, че подобни мерки биха могли да понижат стандарта на живот в развитите 
страни чрез премахване на работни места. 

МНОГО ВАЖНО!  
 
Познавайте вашите КЛИЕНТИ – без тях не можете да успеете, тъй като те ще са тези, които ще се 
възползват от услугата ви или ще закупят продукта ви!  
От къде са? 
От какво се нуждаят?  
На каква възраст са? 
Какво количество пари могат да похарчат в началото? 
Ще популяризират ли вашия продукт, ако го харесат? 
Ще го използват ли всеки ден, веднъж месечно или веднъж годишно?  
Дали са студенти, работници, семейства, тийнейджъри, възрастни или може би, големи 
компании?  
 
Ако не знаете как да привлечете повече клиенти ще ви дадем няколко идеи:  
 
Излезте от зоната си на комфорт 
Ако имате проблеми с разширяването на клиентската си база, може да сте заглушили по 
невнимание фокуса си - и с това да пропуснете петното с потенциални нови клиенти. Ако 
подготвяте бизнеса си по същия начин, по който винаги сте го правили, няма изненада, че имате 
проблеми при достигането до нови клиенти. 
 
Построете “карта на взаимоотношенията” 
Построяването на „карта на взаимоотношенията”, ще пасне най-силните ви взаимоотношения с 
областите, където има най-голяма нужда от вашия продукт или услуга. Тази карта ще ви помогне 
да ви насочи в посоката - към кого трябва да достигнете, за да се включите в базите на 
потенциалните клиенти. 
 
Дръжте реч на някое събитие или станете домакин на някое индустриално събрание 
Имате много опит във вашата област - защо не се включите в общността? Като споделите своя опит 
и се включите във вашия бранш на местно ниво, ще имате възможност да разширите връзките си, 
както и репутацията си на лидер в индустрията. 
 
Опитайте предагането на безплатни пробни периоди, продукти, обслужване на нови клиенти 
Друга практична тактика за придобиване на нови клиенти? Предложете им безплатен пробен 
период за вашия продукт. "Безплатните пробни периоди са чудесен начин за пазаруване, тъй 
като те привличат нови клиенти и събират добри рецензии и препоръки", казва Суни Уест от 
CHIC Capital.  
 
Могат ли КОНКУРЕНТИТЕ да ви помогнат? Да, могат! Така че, не се страхувайте от тях, но бъдете 
достатъчно силни, за да ги победите! 
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Използвайте конкурентите си, за да научите повече за пазара, клиентите, предложения и 
промени във вашия сектор. 
 
Вникването в кой говори за вашите конкуренти, може да ви даде невероятна представа за това, 
какви типове клиенти използват подобни продукти като вашите. Ако вашият продукт има повече 
стойност, няма причина да не можете да се свържете лично с тези хора и да предложите 
безплатен пробен период. Facebook ви позволява да платите $ 1, за да изпратите съобщение на 
не-приятел, можете да изпратите съобщение на някого, да се свържете с него чрез своя блог или 
ако можете да получите телефонен номер, да му се обадите. 
Конкуренцията в бизнес контекста е пряка или непряка за всяко стартиращо или утвърдено 
дружество. Дори ако имате продукт или бизнес услуга, която е изцяло уникална, е невъзможно да 
не се изправите пред конкуренция. 
 
След като даден бизнес е създал и навлиза в пазара, ключът към успеха ще бъде конкурентното 
предимство. Какво прави бизнеса ви по-добър от бизнеса на други хора и какъв е техният USP? 
Трябва да намерите начин да се диференцирате. Например стартирането на дружество, което ще 
продава сода не трябва да се обезсърчава от компании като Coca Cola, ако имат свои собствени 
USP - ниша на пазара, която Coca Cola няма да задоволи. Малка компания за сода, която предлага 
натурални съставки и специално насочена към децата марка, няма да се изправи пред пряка 
конкуренция от огромна компания, защото има USP. Това е ключът към навлизането в деен пазар - 
какво имате да предложите, което ви отличава от останалите? 
Не се страхувайте от други стартиращи фирми! Защото: 

 Те познават, проверяват и учат точно като вас ... така че бъдете по-бързи! 

 Много от тях се отказват и изчезват … Вие няма да се отказвате! 

 Някои спират да правят нововъведения … Знаете, че ключът е новоторството! 

 Пазарите могат да подкрепят няколко фирми … И вие също участвайте, за да ви подкрепят! 

 Те също имат проблеми … но за теб те са  предизвикателни и мотивиращи!  
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Заключения  
 
Обобщавайки Модул 4, виждаме, че след като научи и анализира всички материали, обучаемият 
ще придобие необходимите знания, свързани с планирането Start-Up и с лечебните растения. 
Структурата на модула е планирана да насочва обучаемия от първите стъпки към последните 
стъпки и действия. От самото начало знанието е свързано със Start-Up средата, която помага да се 
разберат основата и цялата идея за откриване на нов бизнес. Основни теми, които се обсъждат: 
планиране на Start-Up, бизнес модел, маркетинг, интернационализация, глобализация, клиенти, 
конкуренти и мотивация. За да улесним възприемането, прилагаме примери и изображения, 
които са свързани с темата. Модул 4 съдържа отговори на основните въпроси, които могат да 
бъдат зададени по време на подготовката за Start-Up с лечебни растения и в същото време е 
адресиран до всички, които искат да научат повече за бизнес планирането, създаването, 
популяризирането, развитието и иновациите. При анализа и изучаването на модул 4 обучаващият 
се може да получи впечатление, че секторът "Лечебни растения и билки" все още не е добре 
развит и известен, но от друга страна модулът показва, че тази област може да бъде разширена. 
По отношение на факта, че началото на този бизнес може да бъде трудно, този модул също така 
включва съвети за нови предприемачи, което помага и показва как да може да проработи 
бизнесът и да расте в и извън зоната на комфорт. Основният фактор на този модул е, че можем да 
забележим силна връзка между личните умения, отношението, теоретичните и практическите 
знания, без които създаването може да е много трудно и предизвикателно. Целта на този модул е, 
след запознаване и разбиране на представените теми, бенефициентът ще може да превърне 
теоретичната основа в практическо действие.  
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