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Prezes na godziny 

Weryfikacja pomysłu na biznes! 
Współczesna rzeczywistość prawno-ekonomiczna składa się z wielu szczegółów, a im 

więcej elementów weźmiesz pod uwagę, tym większe masz szanse powodzenia.   

„Dobry pomysł to połowa sukcesu” – mawiają ludzie, którzy ponoszą porażki. Jak jest 

naprawdę? Biznesy upadają z dwóch powodów: 

 Niewłaściwy model biznesowy (pomysł niedostosowany do rzeczywistości, 

błędnie określona grupa docelowa klientów, niedopasowany do potencjalnych 

odbiorców język komunikacji, brak jasno określonych wartości i korzyści płynących 

z danego produktu lub usługi, niedopasowane kanały komunikacji, itp.)  

 Niewłaściwi ludzie pomysł realizujący (pomysłodawcy bez determinacji w 

działaniu lub o niskiej świadomości prawno-ekonomicznej, kiepsko dobrany 

zespół: ludzie o różnych wartościach, wyjątkowo różnych osobowościach, 

odmiennych zasobach, których nie sposób zrównoważyć, itp.) 

Dlatego zanim zainwestujesz swoje zaangażowanie emocjonalne, a także znaczną ilość 

czasu i pieniędzy w realizację swojego pomysłu sprawdź czy naprawdę warto! Pomagam 

osobom, które mają pomysł na biznes i chcą realnie ocenić swoje szanse powodzenia.  

O co chodzi?  

Oferuję Ci pomoc w ocenie szans powodzenia Twojego pomysłu poprzez: 

 Wypracowanie indywidualnego modelu biznesowego w oparciu o rozbudowany 

przeze mnie Model Canvas (oferta wartości), 

 Weryfikację swoich możliwości oraz sprawdzenie czy w zespole, który chcesz 

powołać do jego realizacji, Wasza współpraca będzie trwała pomimo 

pojawiających się na każdym etapie trudności do rozwiązania, 

 (opcjonalnie) Stworzenie biznesplanu z określeniem przepływów pieniężnych, 

które pozwolą Ci określić cennik usług i sposób zarządzania kapitałem. 

Co zyskasz?  

 Stworzysz strategię rozwoju swojego biznesu w świecie cyfrowym, która będzie 

miała realne szanse powodzenia, 

 Lepiej poznasz i realnie ocenisz siebie, pogłębisz znajomość swoich uwarunkowań 

oraz Twojego sposobu myślenia i działania,  

 Lepiej poznasz swoich wspólników lub pracowników, Waszą relację osobistą 

i zawodową, Wasze kompetencje i kwalifikacje, a także potencjalne płaszczyzny 

konfliktów, wynikające z ustalonych odmienności w wyznawanych wartościach 

i dominujących cechach osobowości. 
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Przebieg współpracy 

Formę współpracy każdorazowo dostosowuję do wspólnie ustalonych celów. Poniżej 

przedstawiam najczęściej stosowany przeze mnie model działania: 

 

 Etap I – Praca indywidualna – wszystkie osoby zaangażowane w projekt otrzymują 

zestawy pytań do pracy indywidualnej, dotyczące pomysłu i modelu biznesowego 

oraz ich cech charakteru i  wyznawanych wartości  

 Etap II – Rozmowy indywidualne – wszystkie osoby zaangażowane w projekt 

odbywają ze mną rozmowy indywidualne dotyczące informacji udzielonych na 

I etapie 

 Etap III – Warsztat synchronizacyjny – wszystkie osoby zaangażowanie w projekt 

spotykają się ze mną na warsztatach (lub online), których efektem jest 

wypracowanie fundamentów do stworzenia indywidualnego modelu 

biznesowego w oparciu o rozszerzony Model Canvas oraz pogłębienie relacji 

osobistych i zawodowych w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji 

pomysłu 

 (opcjonalnie) Etap IV – Wspólna praca nad modelem biznesowym – istnieje 

możliwość kontynuowania współpracy nad modelem biznesowym w ramach 

usługi Prezes na godziny. 

 

Dlaczego ja? Jestem life mentorem i doradcą biznesowym. Każdego dnia spotykam się 

z szefami firm i daję wskazówki dotyczące rozwoju osobistego i rozwoju biznesu. Wiem, 

jakie czynniki decydują o powodzeniu pomysłu i mogę podzielić się z Tobą moim 

doświadczeniem. 

 

Zapraszam do współpracy! 

 

Ewa Błońska 


