FairShares Canvass V3.0 - Tervező kérdőív
CQ = Canvass Question/ Canvass kérdés, KQ = Key Question/ Kulcskérdés
Relevancia, alapvető jelentőség (az Ötlet
workshopokhoz )
Mi az Ön ötlete?
(Az értékek általános számbavétele)
(CQ1.1 / KQ2)
Mi(k) kell(enek) az ötlete
teljesüléséhez? (Mi az elsődleges cél)
(CQ1.2 / KQ2)

Mi teszi az ötletét vonzóvá:
(Értékek a vállalkozásban résztvevők
számára)
●

●

●

●

Megvalósíthatóság (az Inkubációs workshopokhoz)

Hogyan írná le (címkézve) az Ön elsődleges érdekeltjeit?
(Kapcsolódás az elsődleges érdekeltekről való tanulási
tevékenységhez)

Fenntarthatóság (a Tervező workshopokhoz)

Milyen termékeket/szolgáltatásokat tud kínálni annak
érdekében, hogy elérje az elsődleges céljait?
(Kulcstevékenységek)
(CQ2.10 / KQ3)

Alapítók:
(CQ2.1 / KQs 1 and 4)
Munkavállaló tagok:
(CQ2.2 / KQs 1 and 4)
Felhasználó tagok:
(CQ2.3 / KQs 1 and 4)
Befektető tagok:
(CQ2.4 / KQs 1 and 4)

(Kapcsolódás a piacról/piaci
szegmensekről való tanulási
tevékenységekhez)

Azok számára, akik a vállalkozást
indítják (Alapító tagok)? (CQ1.4 /
KQ2)
Azok számára, akik a vállalkozás
által kínált
termékeket/szolgáltatásokat
nyújtják (Munkavállaló tagok)?
(CQ1.5 / KQ2)
Azok számára, akik
használni/vásárolni akarják a
vállalkozás
szolgáltatásait/termékeit
(Felhasználó tagok)? (CQ1.6 /
KQ2)

Hogyan fogja
szegmentálni/elkülöníteni a
felhasználókat (vagyis a
klienseket/fogyasztókat) ?
(Piaci szegmensek)
(CQ3.3/ KQ5)

Hogyan kívánja elérni az egyes
szegmenseket?
(Elosztási csatornák)
Hogyan működhetnek együtt az elsődleges érdekeltek az
ellátási lánc létrehozása érdekében?
(Termeléstől > Fogyasztásig,
Nyersanyagtól a késztermékig/végfelhasználóig)

Milyen erőforrásokra/vagyonra van szüksége ezekhez?
(Kulcsfontosságú eszközök)
(CQ3.1 / KQ5)

Hogyan akarják felülvizsgálni az
elsődleges érintettek az alábbi típusú
hatásokat:
(Társadalmi ellenőrzés)
A vállalkozás tagjaira gyakorolt
társadalmi hatások
(CQ3.6 / KQ6)

A tagokra és a közvetlen közösségre
gyakorolt gazdasági hatások
(CQ3.7 / KQ6)

Közvetlenül
(CQ3.4 / KQ5)

Közvetlenül
(CQ2.11 / KQs 1 and 4)
Partnereken/Közvetítőkön keresztül
(CQ3.5 / KQ5)

Környezeti hatások
(CQ3.8 / KQ6)

Partnereken/Közvetítőkön keresztül
(CQ2.12 / KQ4)

Azok számára, akik anyagiakkal
járulnak hozzá (Befektető tagok)?
(CQ1.7 / KQ2)

Hogyan teremt lehetőségeket az Ön ötlete a hatalom és
vagyon megosztására?
(CQ1.3 / KQ1)
Többlet % a tartalék képzéshez (CQ2.5 / KQ1):

Milyen vagyont kíván felhasználni (természeti, emberi, társadalmi, szellemi, gyárilag előállított,
pénzügyi tőke) ?
(Költség struktúra / Társadalmi-környezeti költségek)
(CQ3.2 / KQs 3 és 5)

Milyen vagyont kíván létrehozni (természeti, emberi, társadalmi, szellemi, gyárilag
előállított, pénzügyi tőke) ?
(Bevételi források / Társadalmi-környezeti vagyon)
(CQ3.9 / KQ6)

(Kapcsolódás a különböző típusú tőkéről való tanulási tevékenységhez)

(Kapcsolódás a különböző típusú tőkéről való tanulási tevékenységhez)

Fennmaradó többlet / hatalommegosztás %
Alapítók: (CQ2.6 / KQ1)
Munkavállalók: (CQ2.7 / KQ1)
Felhasználók: (CQ2.8 / KQ1)
Befektetők: (CQ2.9 / KQ1)

2018, Rory Ridley-Duff, Cliff Southcombe, Andrew Picken, Frank Wende, David Wren, Stefanie Trzecinski, Jumbo Klercq,,
Creative Commons 4.0, BY-ND, Creative Commons 4.0.
Szerkesztési és fordítási jogok a FairShares Labs Project Partners engedélyével. (Elismerjük az Osterwalder és munkatársai korábbi hasonló munkáját.).
(Project 2016-1-DE02-KA204-003397).

FairShares Canvass V3.0
Végső kérdések
CQ4.1 - Vannak további kérdések melyeket a tervező workshopok alatt meg kell kérdeznünk/válaszolnunk?

CQ4.2 - Vannak-e olyan adótörvények, amelyek befolyásolhatják a vállalkozás jogi formájának megválasztását?

CQ4.3 - Léteznek-e olyan kulturális/jogi akadályok a cég, szövetkezet, partnerség vagy egyesületként való regisztráláshoz?

CQ4.4 - Milyen munkaerő hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy Munkaerő tagként elfogadott legyen a résztvevő? (milyen minősítés szükséges ahhoz, hogy Munkaerőként vehessen részt valaki a vállalkozásban?)

CQ4.5 - Milyen felhasználó hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy Felhasználóként elfogadott legyen a résztvevő? (Milyen a vállalkozás termékeiből/szolgáltatásaiból történő felhasználás/vásárlás elegendő ahhoz,
hogy Felhasználóként elfogadott legyen valaki?)

CQ4.6 - Közzétehető ez a FaiShares terv?
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