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Kaj je komercializacija? 

❖ Viharjenje možganov o komercializaciji, opredelitev in pogled učencev na temo komercializacije

❖ Komercializacija je dajanje novega, izboljšanega ali izpopolnjenega izdelka na različne trge. 

❖ Vključuje trženje, prodajo, distribucijo in podporo inovativne ideje ali izdelka.

❖ Oglejmo si: https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia 

❖ Najpomembnejši del razvoja izdelka je vloga potrošnikov 
(razprava o vrstah potrošnikov) 

❖ Povratne informacije potrošnikov prek raziskav, vprašalnikov, razpoložljivih podatkov 

❖ Informacije, ki jih pogosto potrebujemo od potrošnikov, so njihove 
▪ znanje o izdelku, 
▪ motivi za nakup želenega izdelka ali storitve, 
▪ dejavniki, ki vplivajo na nakupovalno vedenje 
▪ stroškovna učinkovitost izdelka, 
▪ demografsko in socialno ozadje 

❖ Članek o vrstah potrošnikov: https://rockcontent.com/blog/consumer-4-0/ Kreditna slika: https://paranaportal.uol.com.br/patrocinados/publicidade-e-
propaganda-mudancas-mercado-publicitario/

https://www.youtube.com/watch?v=vh3mhD8e8zg&ab_channel=TheAudiopedia
https://rockcontent.com/blog/consumer-4-0/


Razvoj in komercializacija inovativne ideje/izdelka 

• Razvojni proces je sestavljen iz več stopenj

❑Razvoj:
❖ Ustvarjanje zamisli o izdelku

❖ Vrednotenje ideje o izdelku

❖ Razvoj koncepta inovativnega izdelka in testiranje

❖ Analiza poslovnega primera (BCA)

❖ Ustvarjanje izdelka, kot so izdelava, proizvodnja, laboratorijsko testiranje, 

senzorično testiranje itd., odvisno od vrste izdelka. 

❖ Trženje polproizvoda - predhodno testiranje porabe

❑Komercializacija
❖ Tržno testiranje in potrjevanje inovativne ideje/izdelka.

❖ Uvedba novega izdelka 

❖ Vrednotenje novega izdelka

/

Slika: http://habilistech.com/inovacao/open-innovation 



Ustvarjanje in vrednotenje inovativne ideje

Inovativne zamisli imajo malo podatkov in veliko negotovosti 

Pri razvijanju ideje so trije glavni koraki
▪ Kakovost idej

biti mora izvedljiv in učinkovit.

▪ Novost ideje
nova ali izboljšana ideja, ki je boljša od konkurenčnih in 
neobičajno za stranke

▪ Ustvarjalnost idej
zamisel, ki je nova, prinaša koristi za trg in je kakovostna.

Vrednotenje ideje
▪ Izbira ideje
▪ Razvrstitev zamisli na podlagi meril za izbor (čas, viri, prihodki)
▪ Ocenjevanje zamisli na podlagi točk, dodanih merilom za izbor

Spletne platforme za ocenjevanje zasnove in koncepta v zgodnji fazi 
ocenjevanja in osredotočene na individualno prodajo 
(https://www.etsy.com/).

Če želite več: 
https://www.youtube.com/watch?v=eqx-_7z1qXA&ab_channel=IdeaScale

Kreditna slika: https://www.globsyn.edu.in/blog/revamp-your-start-up-idea-with-innovation/ 

https://www.etsy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eqx-_7z1qXA&ab_channel=IdeaScale


Razvoj inovativnega koncepta izdelka

Pri razvoju inovativnega izdelka/ideje je najpomembneje, da ga 
vidimo s strani potrošnikov.

Finančni izračun - sredstva, potrebna za proizvodnjo, trženje, 
oglaševanje, prevoz itd.

fokusne skupine - za ugotavljanje vrzeli in dajanje povratnih 
informacij o tem, kako izboljšati izdelek

Opredelitev končne ciljne stranke - vključite čim več podrobnosti

Kako je izdelek inovativen in kako bo vplival na obstoječi trg ter 
kako se razlikuje od obstoječega izdelka 7konkurenčni izdelki 

Če želite več: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkzpufECpA&t=17s&ab_channel=Learn

WithShopify

https://www.youtube.com/watch?v=ZAkzpufECpA&t=17s&ab_channel=LearnWithShopify


Komercializacija 

❖Tržno testiranje in potrjevanje inovativne ideje/izdelka.
▪ se uporablja za preizkušanje uporabe izdelka v resničnem 

okolju. 
in daje dragocene informacije o izdelku, pomaga 
zagonsko podjetje, da postane znano svojim strankam, da 

vključi 
stranke pri svojem delu. 

▪ To je zadnja faza izboljšav.  

❖Uvedba novega izdelka 
▪ Oglaševanje izdelka prek medijskih kanalov in družbenih 

medijev, 
ponujanje popusta za seznanitev strank s projektom, ponudba 
popust na ceno za dobavno verigo, da bi vizualizirali projekt. 
v trgovinah, na tržnicah

❖Vrednotenje novega izdelka
▪ Zadnja faza razvoja inovativnega izdelka in 

njena vloga je objektivni dostop do vseh faz, zlasti do 
marketinško kampanjo, da bi pridobili vpogled v vrsto 

potrošnikov. 
in analizirati podatke o povratnih informacijah o izdelku, ko je 

Kreditna slika: https://techtalk.gfi.com/webvertising-has-the-commercialization-of-the-
internet-gone-too-far/ 



"Vaja - uporaba inovativne poslovne ideje in razvoj izdelka skupaj s 
komercializacijo"

Uporaba majhnega obsega za zagon zadruge, razmeroma nov izdelek 
na trgu, srednja konkurenca

Kreditna slika: https://plenartech.com/building-a-successful-tech-startup//                                                           



Kaj je finančni načrt?

❖ Pregled trenutnega finančnega stanja podjetja in 
prihodnjih inovativnih idej za nadaljnjo širitev 
poslovnih idej in izdelkov.

❖ Za zagonsko podjetje mora biti poslovanje trajnostno, 
dobičkonosno in predvidljivo.

❖ Finančni načrt daje predstavo o kratkoročnih in 
dolgoročnih finančnih ciljih ter predstavlja izhodišče za 
razvoj strategije. 

❖ zagotavlja realna pričakovanja za uspeh podjetnikovega 
podjetja.

❖ potencialni vlagatelji se bodo ob dobro razviti ideji 
osredotočili na finančni del 

❖ za bančno posojilo kaže, da ima podjetnik dobro 
izdelan načrt za rast podjetja. 

Kreditna slika: https://jstinvestments.com/complete-financial-planning/



Stroški zagona - struktura stroškov

❖ Stroški, ki jih je treba izračunati v postopku ustvarjanja 
novo inovativno poslovanje. 

❖ Struktura stroškov vključuje: 

▪ zagonski stroški pred odprtjem: poslovni načrt, stroški raziskav, 
ter proizvodni in tehnološki stroški 

▪ Dolgoročna sredstva - pisarniška oprema, tehnološka oprema, 
pisarniško pohištvo, vozila (prevozna, osebna)

▪ Stroški zagona po odprtju se lahko razlikujejo glede na trg, ki 
želite umestiti svoj izdelek, pogosto pa vključujejo 
oglaševanje, neposredna in posredna promocija, stroški zaposlenih,
davki, prevoz, komunalne storitve, pravne storitve, zavarovanje, 

bančna posojila,

Če želite več: 
https://www.youtube.com/watch?v=aS8egVdASKk&ab_channel=Startu
pSOS 

Kreditna slika: https://www.iccweb.com/guides/calculate-your-startup-costs 

https://www.youtube.com/watch?v=aS8egVdASKk&ab_channel=StartupSOS


Stroški zagona - modeli prihodkov

Model Ravenue je okvir za zagon podjetja 
Obstaja več vrst modelov start-up ravenue, vsem pa je skupno 
naslednje:
Model je primeren za vaše zagonsko podjetje -

• proizvodnja, zakup, prodaja blaga, oglaševanje
Model je primeren za vaš trg

• tržne raziskave in analize za "izpolnjevanje potreb" strank, 
konkurence

Model mora izraziti vrednost zagona
• razlika v primerjavi z drugimi izdelki/blagovi na trgu, zakaj ste 

boljši od konkurence   
Model je treba dobro razviti za potencialne vlagatelje ali prodajalce in 
distributerje zagonskih izdelkov, ki so tretje osebe.
Ravenue je lahko
• Prehodna - enkratna prodaja izdelka prek spletne strani, v trgovinah 

(primer: podjetja za mobilne telefone, elektronska podjetja itd. 
• Ponavljajoči se - ponavljajoči se nakupi (različne vrste naročnin, 

spletne ali osebne)
Če želite več: 

Kreditna slika: https://bitnary.info/business-transformation/unlock-digital-business-revenue/ 



❖ Pregled poslovnih posojil, zaslužkov, naložb, davkov itd. lahko 
pomaga vlagateljem ali ključnim deležnikom pri hitrem pregledu 
finančnega stanja vašega podjetja.

❖ Bilanca stanja je standardizirana in je sestavljena iz treh vrst 
računov:

❖ Sredstva: viri in blago v lasti zagonskega podjetja, ki lahko 
biti kratkoročni ali nekratkoročni.

❖ Obveznosti: finančne obveznosti in dolgovi zagonskega podjetja do 
njegovih 
upniki in so lahko kratkoročni ali dolgoročni.

❖ Lastniški kapital: neto vrednost zagonskega podjetja in se lahko 
razlikuje glede na to, ali gre za zagonsko podjetje 
lastni kapital ali lastniški kapital delničarjev in je preprosto znesek 
denar, ki ostane po plačilu obveznosti in prodaji sredstev. 

Če želite več: 

Kreditna slika: https://www.thebalance.com/investing-lesson-3-analyzing-a-balance-sheet-357264 

Bilanca stanja



"Vaja - uporabite inovativno poslovno idejo iz prejšnjega "razvojnega procesa 
komercializacije" in ustvarite finančni list z nekaterimi številkami v več 

scenarijih"

Vir slike: https://www.fiverr.com/shlifen1/prepare-your-startup-costs-budget-and-financial-statements/
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