




Што представува бизнис планот?

Бизнис планот претставува

суштински карта за

успех во бизнисот. 

Бизнис планот е

документ во кој

генерално се врши

проектирање на

бизнисот за 3-5 години

понапред и се утврдува

патот според кој

компанијата треба да се

движи.



Компоненти на бизнис планот



Извршно резиме

Извршното резиме ќе им
обезбеди на читателите и
потенцијалните инвеститори
краток и динамичен опис на
клучните компоненти на
бизнис планот. Резимето
биде напишано во насока и
читателите кои се среќаваат
по прв пат со бизнис план
преку читањето на резимето
да им биде јасно за што
станува збор,за кои
активности се однесува
вашиот бизнис и која е
вашата идеја



Опис на бизнисот

Овој дел започнува со краток опис
на бизнисот. Првиот параграф
треба да претставувава вовед
во она што треба да го
работиме и каде истото ќе се
работи. Преку овој дел
инвеститорот мора да биде
уверен во уникатноста на
бизнисот, и да добие јасна идеа
за пазарот на кој компанијата
ќе работи

• Каква форма на бизнис
е нашата компанија?

• За каков вид на бизнис
станува збор (на
пример, производство, 
консалтинг, продаване, 
услуги)?

• Дали се работи за нов
бизнис, преземање или
франшиза?

• Што е вашиот производ
или услуга?



Точки кои треба да ги

опфатите во делот за опис

на вашиот бизнис

1. Преглед на

индустријата

2. Опис на компанијата

3. Историја и

моментален статус на

компанијата

4. Цели и задачи

5. Критични фактори за

успех

6. Сопственост на

компанијата

7. Излезна стратегија



Мисија:

Мисијата е краток опис на

основните цели на

компанијата. Тоа дава

одговори на прашањето: 

"Зошто компанијата

постои?". Мисијата ја

изразува целта на

компанијата и за

внатрешното и за

надворешното

окружување на фирмата

Визија

Дали имате визија за тоа каде
вашата компанија ќе биде по
три години, пет или можеби 10? 
Еден сигурен начин да се добие
јасна слика за иднината што ја
сакаме е да се креира визијата
на компанијата. Што
претставува визијата? Визијата
е аспиративен опис на
организацијата за тоа што таа
сака да го постигне на среден
или долг рок. Визијата е јасен
водич за изборот на сегашните
и идните правци според кои
треба да се движи компанијата.



Производи и услуги

Овој дел треба да вклучува многу
краток преглед и опис на вашите
производи и услуги, со акцент на
особени одлики кои ги прават
уникатни. 

Овој дел од извршното резиме дава
одговор на следните прашања за
инвеститорот:

Како ќе бидат направени
производите или како ќе се
извршуваат услугите?

Што ќе придонесат тие за
купувачите?

Што е различно кај вашите
производи/услуги во однос на
конкуренцијата?

Што ја прави вашата компанија
посебна?

Дали вашиот производ или услугa е
патент, авторско право или
комерцијален?



Производи

Општи концепти?

Специфични

карактеристики?

Трошоците и трудот на

методите за

производство?

Во која фаза на развој се

производите?

Услуги

Кои се услугите кои ги

нудите?

Која е вашата ценовна

стратегија?

Зошто е уникатна вашата

услуга?

Дали вашата услуга ќе

создаде конкурентска

предност?



Опис на пазарот

Се дава краток опис за пазарот на кој вашата

компанија ќе се натпреварува. Тука се дефинира

вашиот пазар, големината на пазарот и колкав

удел од тој пазар очекувате да опфатите. 



Анализа на индустријата

1. Генерални информации за индустријата

2. Големина, стапка на раст и тренд на

индустријата

3. Чувствителност на економските циклуси

4. Правни, политички и економски фактори

5. Технолошки фактори



Анализа на пазарот
Критериум Податоци

Демографски

- возраст, приход, пол, занимање

- брачна состојба

- големината на семејството

- етнички групи

- образование.

Географски

- површина, град, регион

- густина на населеност

- природа на локацијата (центар)

- транспорт до локацијата

Животен стил

- семеен статус

- хоби, забава, интерес

- политичка или друга организациска припадност

Фактори кои влијаат врз купувањето и чувствителност

- Цена, квалитет, името на брендот, услуги

- Специјални функции на производот, рекламирање, 

пакување

- Локација, продавница дизајн, амбиент



Конкуренција

Анализата на конкуренцијата е
една од клучните работи за
успех на бизнис планот. Да
се знаат предностите и
слабостите на
конкуренцијата е особено
пожелно за секој бизнис со
цел да се намалат ризиците
од работењето. За
инвеститорот е особено
значајно да му се прикаже
вистинската слика со
конкуренцијата на пазарот.
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Производство и дистрибуција

Производството и дистрибуцијата ги вклучуваат следните

активности: производство, транспорт, логистика, печатење, 

консалтинг, продажбата и останатите активности неопходни за

производот или услугата да се донесе на продажното место. Во

овој дел накратко се објаснуваат сите претходно наведени

активности и капиталот неопходен за нивна реализација како и

организациската структура.



Развој

Овој дел служи со цел да докажете како планирате да го

подобрувате вашиот бизнис во иднина. Оваа секција

служи како мапа за местото на кое се наоѓа вашиот бизнис

во моментот и местото каде што сакате вашиот бизнис да

се наоѓа во иднина.



Менаџмент

тим

Квалитетот на менаџерскиот тим на

компанијата е еден од најдобрите

показатели на успех. Инвеститорите

многу внимателно ги разгледуваат

лицата кои ќе менаџираат со

бизнисот. Идеално сценарио е кога

менаџерите на високо ниво веќе

имаат успешно искуство зад себе со

водењето на бизниси со сличен

профил.





Ризици и можности

Ризици се дел од секој бизнис, особено на новите бизниси. Во овој дел, важно е да се

покажат потенцијалните инвеститори и кредитни анализи кои ќе го земaт во предвид

ризикот вклучен во почетната фаза или фазата на проширување на бизнисот. 

Илустрирајте го пазарот, цените, производот и управување со ризици, како и

решенијата како планирате да се надминат овие ризици.

Бидете сигурни да одговорите на следниве

прашања кои обично се поставени од страна

на потенцијалните инвеститори:

Дали сте ги пресметале сите ризици?

Кое е најлошото можно сценарио што може

да му се случи на вашиот бизнис?

Дали имате резервен план како да ги

пребродите укажаните ризици?



СВОТ – Анализа



Финансискиот

преглед ќе ви

помогне

потенцијалните

инвеститори и

кредитори да

проценат колку пари

ви се потребни и

колкав ќе биде

профитот и

продажбата кои ќе ги

генерира вашиот

бизнис.



Финансиски преглед




