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Описание на бизнес идеята за създаване на брайлов бастун

Нашата основна идея е да разработим проект за създаване на бастун за
незрящи, слепи хора. Основната ни цел е да окажем съдействие,
разбиране и подкрепа към тях като улесним живота им. Бастунът ще бъде
изработен от алуминий, в бял цвят, с кожена дръжка, като се предвижда в
него да бъде вградена GPS навигация. С помоща на бутон ще се задава
желание от страна на използващия го за намиране на определен маршрут,
като на глас изкаже, коя е неговата дестинация. Предвижда се още за
улеснение на човек да има място за поставяне на слушалки с микрофон
като по микрофона да каже коя е неговата точка за достигане, а по
слушалки да получи обратен отговор. Брайловият бастун ще се зарежда
чрез батерия, която се предвижда да издържа до 7 часа. Бастунът ще има
и вграден скенер за предмети и хора и ще сигнализира на незрящия чрез
звуков сигнал, че трябва да заобиколи съответния обект.

Нашата идея. Проучване на пазара
Предимството на нашата идея е, че досега няма създаден такъв бастун за
незрящи. След като проучихме пазара, установихме, че има голям набор
от продукти за слепи хора, като подмишечни патерици, подлакътни
патерици, бастуни регулируеми, с фиксирани височини, дървени и друго
медицинско оборудване и принадлежности. Досега на пазара не е
изработена технология като нашата идея, която да замества досега
познатите домашни любимци- кучета, обучени да помагат на незрящи.
Ние решихме да заместим кучето с бастун, който да помага на хората, а
кучето да остане просто домашен любимец, за когото хората да се грижат.
Както вече споменахме, бастунът е предвиден да помага с указанието при
задаване на желана дестинация, а също така и да сигнализира при обекти
пред слепия човек, които той трябва да заобиколи. Това е една
иновативна идея, за която много незрящи хора ще останат доволни, но за
да сме сигурни от приложението и ефективността на продукта ще
направим експеримент и така ще разберем дали планът ни ще заработи и
ще бъде успешен. Както знаем всички незрящи хора са затруднени при
своете движение. Бастунът ще бъде удобен и лек за употреба и няма да
създава дискомфорт на използващият го. Основната функция на
инструмента отново ще е осезателната, както и при другите средства за
подпомагане на слепите хора, но този път идетя се състои в това, че чрез
бастуна лицето няма да опипва и разучава настилката и предметите пред
себе си, а ще получава гласова команда за случващото се пред него, както
и за посоката, по която трябва да поеме. По този начин незрящия
осигурява известна безопасност при придвижването си особено в градска
среда. Белият цвят, в който е оцветен бастуна придобива и друга основна
функция. С него се подава информация към другите участници в
движението, че ползвателят на бял бастун е с нарушено или напълно
липсващо зрение. Благодарение на гласовите команди, които с помощта
на GPS навигацията ще стигат до лицетп, същият няма да се налага да

преминава през специален курс на рехабилитация и да прибягва до
специално подготвен за целта учител по ориентиране и мобилност, който
да подготвя бъдещите му ползватели за надеждно и ефективно
използване. Така ще бъдат спестени средства, които за хора в
неравностойно положение имат огромно значение. В началото ще се
направи по-голяма инвестиция, като бастунът ще бъде малко по-скъп от
обикновените, но ще намали много други техни разходи след време.
Решението за тази идея взехме след като се допитахме до няколко хора в
подобно положение, като въпросите ни бяха свързани с това какво не им
достига и какво ги затруднява все още след като имат бастуни и кучета,
които да им помагат при придвижването им. Някои от тях споделиха, че
се притесняват да прибягват до употребата на кучета, защото все пак те
са живи същества, които също имат нужда от грижи и понякога се
чувстват неприятно от факта, че може би „тормозят“ животните. Относно
другите принадлежности, помагащи им за придвижване, те споделиха, че
е трудно в тяхното положение да свикнат с идеята, че бастунът ще
замести очите им и споменаха, че „ ако имаше глас, който постоянно да
им казва накъде да тръгнат или какво има пред тях“ биха се чувствали покомфортно. И така ние се замислихме какво може да се направи по този
въпрос и проучихме какви са възможностите на GPS навигациите и след
като събрахме 2 и 2 решихме, че „бастун с гласови команди“ ще бъде
техният нов най-добър приятел. Така те няма да се страхуват от войната
по пътищата и ще излизат спокойно навън като всеки нормален човек.
Нашият основен конкурент са кучетата – водачи и обикновените бастуни
за незрящи, тъй като в началото малко хора ще се осмелят да си го
позволят, защото твърде много са се привързали към досегашните
средства. Затова предвиждаме за всеки желаещ да осигурим
възможността за безплатен тест на подобен бастун и така сам да прецени
след като го е пробвал какви са неговите предимства спрямо другите
продукти досега. Смятаме, че с този уред ще осигурим повече комфорт и
сигурност и това са плюсовете ни засега на пазара спрямо конкурентите.

Преди да вземем решение за тази идея, проучихме от какво трябва да
бъде направен подобен бастун и стигнахме до извода, че ще са ни
необходими финансови средства и ресурс като време и енергия за
направата му. Но въпреки всичко ние не се отказахме и след дългите
опити и допитвания със специалисти, както и влагане на много средства и
заетост на много персонал успяхме да изработим такъв , като за
направата му бяха нужни 6 месеца, но резултатите вече са налице.
Подложихме няколко хора на експеримент като поканихме някои
незрящи хора чрез реклами до Съюза на слепите в България, като много
от тях се отзоваха щастливи от факта, че е създадено нещо ново за тях и
могат да го изпробват безплатно. Предоставихме им брайлови бастуни в
срок от 2 седмици и след това проведохме запитване относно какво се
промени в живота им през тези две седмици. Отговорът беше „ВСИЧКО!“.
Поискахме да ни обеснят каква е разликата между досегашните средства
за незрящи и нашата нова технология. И отговорите бяха много прости :
благодарение на гласовите команди те са се чувствали така сякаш „не са
сами през целия им път навън и с човек до тях, който да им оказва
съдействие при намиране на желаната от тях посока“. Бяха останали
доволни и от факта, че с помощта на вградения сензор за предмети и хора,
те не са усещали страх, че ще се сблъскат с нещо докато се разхождат. Не
можеха да повярват, че най-накрая има уред, който работи и те се
справят сами без да се притеснения.

Изработка на средството
Белият бастун е доста по-дълъг от обикновения бастун и може да варира
от височината на ползващото го лице. Обикновено той трябва да достига
до гръдната кост на невиждащия. Много важно е материалът от който е
изграден белия бастун да бъде лек. По-голямата дължина осигурява
адекватна реакция на ползващия го в случай на препятствие. Също така
се осигурява еднаква сигурност от лявата и дясната страна и по-бърза
скорост на придвижване. Бастунът, който ние ще предлагаме се
предвижда да бъде изработен от алуминий и естествена кожа. Залягаме
на идетя за алуминий, както досегашните бастуни, тъй като е изпробван
ефекта и се забелязва, че те са леки и удобни за употреба от лицата,
което ще спомогне още повече за техния комфорт. Относно кожата,
смятаме, че в студено време тя ще бъде по-приятна на допир от алуминия
за незрящия. Освен това смятаме, че с кожата, ще създадем по- изискван
вид на средството. Освен с белия си цвят, с който както казахме се
сигнализира за сляп човек на пътя, бастунът ще бъде пригоден през ноща
да е неонов , за да може да се забелязва по-добре човекът, който го
употребява. Както по-рано беше споменато от нас бастуните, които
искаме да изработим ще бъдат с вграден GPS приемник, който ще
получава гласова команда от използващият го посредством слушалка с
микрофон прикрепени към бастуна и ще му връщат отговор за желаната
посока. Относно GPS приемниците се допитахме до специалисти, които се
занимават с подобни технологии и ни помогнаха със създаването на
бастун с вграден такъв приемник. Първият таккъв бастун бе тестван от
човек, който не е сляп, но целта беше да проверим доколко работи
гласовата способност на GPS приемника.

Резултати от маркетингово проучване
Резултатите от маркетинговото проучване показаха широк интерес към
нашата идея. Oсновният канал чрез,който ще достигаме до клинетите е
дистрибуционният канал, включващ-посещение на Асоциацията на
незрящите в България, където да промотираме продукта си и провеждане
на събитие, на което да бъде тестван бастунът. Ключовите ни партньори
са инвеститори,готови да вложат средства в иновативен метод за помощ
за незрящи. Най-високи разходи в целия бизнес модел се очакват за
осигуряването и създаването на брайловите бастуни,тъй като в тях сме
вложили най-голям инвестиционен капитал,както и за дейностите за
доставка на продуктите. Получаването на приходите е директно,от
продажбите на предлаганите от нас продукти.Крайната цена на продукта
е в процес на установяване,тъй като смятаме да проведем анкета,чрез
която да се допитаме до мнението на хората. Първоначалните ни
разходи,които са и най-високи са свързани с внедряването и създаването
на брайловите бастуни .Предвижда се стойността им да възлиза на 100
000лв.Нашата фирма очаква положителни финансови резултати,след
проведената анкета,тъй като много хора подкрепят идеята за създаване
на подобни бастуни.Възращаемостта става директно от продажбите на
предлаганите от нас продукти. За набавяне на необходимите средства
сме придвидили да изтеглим кредит, който ще погасяваме с приходите от
продажби, а също така да привлечем благодарение на идеята си и
инвеститори на наша страна. За целта ще бъде изработен подробен
бизнес план, който да бъде представен пред група заинтересовани от
идеята инвеститори. Още не е възможно да дадем оценка на
възвращаемостта на разходите и очакваните приходи,които ще
реализираме,тъй като продукта ни е нов на пазара и крие известна доза
риск,относно това как ще бъде възприеман след известен период. Както
по- горе бяха споменали направихме тест с един такъв примерен бастун,
който бе предоставен на група хора за известен период от време и
техните реакции бяха изключително позитивни и споменаха че очакват с
нетърпение на пазара да се появи този продукт, за да могат да си го
закупят и да го използват за всекидневна употреба.

„Слепотата на мисълта е по-лоша от слепотата на очите.“

Край!

