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Klausimas	Nr.	1	
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Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriausiai apibūdina „inovacijas“? 

 

a)  Naujos produkto pakuotės sukūrimas klientams (fiziniai įrodymai). 

b)  Geresnės apdorojimo sistemos teikimas Jūsų įmonei (procesas). 

c)  Nuolaidų klientams suteikimas, siekiant, kad jie įsigytų konkrečius produktus (kaina). 

d)  Naujo, iki šiol dar neegzistavusio produkto sukūrimas (produktas). 

e)  Esamo paslaugų teikimo modifikavimas (procesas). 

f)  Naujų reklamų modifikavimas visuomenei, siekiant pritraukti daugiau klientų (reklama).	
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Inovacijų pagrindas – tai, kad į rinką būtų įvedami nauji produktai. 
 
Gali būti taikoma visoms „7P“ strategijoms: produktui (angl. product), 
rėmimui (angl. promotion), procesui (angl. process), žmonėms (angl. 
people), kainai (angl. price), vietai (angl. place) ir fiziniams elementams 
(angl. physical evidence). 
 
Tačiau „naujas“ šiame kontekste yra naudojamas kaip santykinis 
terminas; būtinas palyginimas su kitomis bendrovėmis, socialinio verslo 
įmonėmis ir konkurentais. 
 
Geriausias atsakymas yra „Naujo, iki šiol dar neegzistavusio produkto 
sukūrimas (produktas)”. 

Klausimas	Nr.	1:	Siūlomas	atsakymas	
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Kuris iš žemiau išvardytų būdvardžių geriausiai apibūdina inovatorių, kuris, tikėtina, 

pavers socialines įmones tvaresnėmis? 

 

a)  Atsidavęs 

b)  Nuotaikingas 

c)  Nuoseklus 

d)  Išsilavinęs 

e)  Darbštus  

f)  Žingeidus 

Klausimas	Nr.	2	
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Siekiant,	 kad	 socialinio	 verslo	 įmonės	 taptų	 tvaresnės,	 turite	
būti	 atsidavęs	 asmuo,	 kuris	 nuolat	 siektų	 naujovių,	 taip	 pat	
pasižymėtų	 ir	 kitomis	 savybėmis:	 	 turintis	 humoro	 jausmą,	
materialiai	apsirūpinęs,	išsilavinęs	ir	darbštus.	
	
Tačiau	 „žingeidus“	 laikomas	 geriausiu	 atsakymu,	 kadangi	
novatorius	 visada	 kvestionuoja	 tikrovę,	 norėdamas	 tarp	 kitų	
egzistuojančių	dalykų	atrasti	naujoviškus	produktus,	paslaugas	
ir	procesus.	
	
Atsakykite	į	klausimą:	ar	galite	sugalvoti,	ką	nors	ką	galėtumėte	
sukurti	–	prekę	ar	paslaugą,	kurios	dar	nėra	rinkoje?	

Klausimas	Nr.	2:	Siūlomas	atsakymas	
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Ko reikia, kad komercinė įmonė arba socialinio verslo įmonė būtų tvaresnė ilgalaikėje 

perspektyvoje, ypač susidūrus su sunkiosios pramonės konkurencija? 

 

a)   Visada reklamuoti įmonę galutiniams vartotojams. 

b)   Nuolat siūlyti klientams nuolaidas, siekiant skatinti jų lojalumą. 

c)   Dažnai keistis siekiant sukurti geresnes informacijos apdorojimo sistemas. 

d)   Visada atkreipti dėmesį į vartotojų atsiliepimus ir pageidavimus. 

e)   Nuosekliai siekti tobulinti įmonės technologijas. 

f)    Nuolat ieškoti naujų būdų užduotims atlikti ir generuoti naujas idėjas, susijusias su visa 

socialinio verslo įmonės veikla. 

Klausimas	Nr.	3	
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Visi	atsakymo	variantai	yra	itin	geri	rodikliai,	identifikuojantys,	
kad	socialinio	verslo	įmonė	įgyvendina	strategiją	teisingai.	
	
Tačiau	geriausias	atsakymo	variantas	yra	„Nuolat	 ieškoti	naujų	
būdų	užduotims	atlikti	 ir	 generuoti	naujas	 idėjas,	 susijusias	 su	
visa	socialinio	verslo	įmonės	veikla“,	kas	reiškia	nuolatinį	naujų	
idėjų	 generavimą	 ir	 inovatyvių	 būdų,	 susijusių	 su	 visa	 įmonės	
veikla,	ypač	įmonės	„7P“,	paieška.	

Klausimas	Nr.	3:	Siūlomas	atsakymas	
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Kurį „7P“ aspektą socialinio verslo įmonė turėtų įtraukti į savo inovacijų strategiją, siekiant, kad 

įmonė būtų tvari ilguoju laikotarpiu? 

 

a)  Kainodara (angl. Pricing) – nes kuo mažesnė kaina, tuo daugiau pirks galutiniai klientai. 

b)  Reklama (angl. Promotion) – nes reklama skleidžia žinią visuomenei. 

c)  Žmonės (angl. People) – nes visi verslai prasideda nuo žmonių, kadangi, bendraudami su 

klientais, jie yra priešakyje. 

d)  Procesas (angl. Process) – nes visi klientai nori, kad procesas būtų trumpesnis ir 

efektyvesnis, o ne ilgas ir biurokratinis. 

e)  Fiziniai elementai (angl. Physical Evidence) – nes tikslinė grupė visada nori jaustis saugiai ir 

matyti firmos pakuotes bei veiklos įrodymus. 

f)  Produktas (angl. Product) – nes produktai ir paslaugos yra bet kurio verslo esmė arba verslo 

egzistavimo priežastis. 

g)  Tai priklauso nuo pagrindinių socialinio verslo įmonės veiklų ir padalinių. 

Klausimas	Nr.	4	
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Šis	klausimas,	su	keliais	pasirenkamais	atsakymo	variantais,	yra	susijęs	su	antruoju	
mokymosi	rezultatu.	
	
Nėra	 vieno	 geriausio	 atsakymo;	 atsakymas	 priklauso	 nuo	 socialinio	 verslo	 įmonės	
vykdomos	pagrindinės	veiklos	ir	esamų	padalinių.	
	
Kiekviena	socialinio	verslo	įmonė	turi	savo	savybes,	susijusias	su	„7P“.	Pavyzdžiui,	kai	
kurios	socialinio	verslo	įmonės	siūlo	konsultavimo	ir	teisines	paslaugas.	Šios	įmonės,	
kur	 kas	 labiau	 nei	 kitoms	 strategijoms,	 daugiausia	 dėmesio	 turi	 skirti	 žmonių	 ir	
proceso	 strategijai,	 kadangi	 čia	 kiekvieną	 dieną	 bendraujama	 su	 klientais,	 o	
konsultacijos	 yra	 teikiamos	 pasitelkiant	 darbuotojus	 (žmonių	 strategija)	 ir	 pildant	
dokumentus	(proceso	strategija).	
	
Kitos	 socialinio	 verslo	 įmonės	 parduoda	meno	 ir	 amatininkų	 dirbinius,	moko,	 kaip	
juos	kurti,	todėl	jų	inovacijų	dėmėsio	centre	turėtų	būti	produktų	ir	paslaugų	kokybės	
užtikrinimas	(produkto	strategija).	

Klausimas	Nr.	4:	Siūlomas	atsakymas	


