
01.01 Ideja 1.0 & razumijevanje kupaca

IN SITU, STEP RI PP8, Boris Golob

D.T3.1.1 IN SITU SOCIAL INNOVATION HUB (SIH) PROGRAM





Kakva je naša 
ponuda?

Što „to” mi „njima” nudimo? 

Kako „to” omogućava rješavanje „njihovih problema”?

Što je uspjeh? I zašto će naša ideja biti uspješna?



!
Ideja 1.0

1Ime

3Opis 4Uspjeh



Besplatna (Free)
internet tražilica

Free-as-in-freedom 
online enciklopedija



Uspjeh ćemo postići…

• Niskim troškovima…

• Najboljim…

• Poznavanjem kupaca...



Uspjeh će omogućiti

• Niski troškovi

• Mudrost i znanje mase

• Uzajamna „Peer to peer”
kontrola kvalitete



Uspjeh će omogućiti

• Efikasnost troškova

• Rezultati & transparentnost

• Brzo djelovanje
88% Programs

1% Management & general

11% Fundraising



Stvaranje nije linearan proces!



Kako zaista razumjeti svoje kupce?

Problem kupaca ili posao koji moraju obaviti

Što žele 
kupci i korisnici?



Vi niste važni…



Ni tehnologija nije važna…



Ni vaša misija nije važna…



Oni su važni!



!
Osoba 1.0

CKada DKoliko





Morate znati, 
poznavati i 
razumjeti svoje 
kupce, korisnike, 
potrošače…!



Posao kupca
Problem kupca

Job(s) to Be Done



Job(s) to be done

Posao koji kupac treba obaviti i radi toga „unajmljuje” naš 
proizvod ili uslugu. 



Funkcionalni poslovi



Emocionalni poslovi



Društveni poslovi



Zašto je važno

razumjeti posao kupca



Ideja Idea



Komunicirati na daljinu





Svjetlo

Toplina

Dim

Zagrijati vodu za juhu
Osvijetliti pećinu
Dimom istjerati medvjeda

Osjećaj sigurnosti
Osjećaj doma
Osjećati se snažniji

Priče uz vatru
Društveni status
Zabave i ples



!
Okolnosti 

kupnje, korištenja, sudjelovanja, 
konzumiranja…





!
Broj čini razliku

Svi ljudi u okolnostima kada imaju 
problem ili posao kupca



ATko BZašto CKada DKoliko*( )* =

„Kupci” s 
problemom Okolnosti kada je 

problem važan

Potencijalna veličina „tržišta”







Ako vam se bude činilo da znate manje…



Ono što znate da ne znate

Ono što znate

Ono što ne znate da ne znate



… znači da ste nešto naučili.



Pitanja?
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bgolob@uniri.hr

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci

https://www.step.uniri.hr/

HVALA NA PAŽNJI!

https://www.step.uniri.hr/

