Fes. De la idea al negoci. Modelador Canvas
Has detectat una oportunitat.
Has pensat quina proposta de valor aportarà la teva idea.
Ara, has de plantejar‐te com serà el teu negoci.
Imagina’t que vols crear una consola per a videojocs que funcioni sense fils.
Primer, hauràs de pensar quins poden ser els teus clients: joves, adults, públic masculí
o femení, grups d’amics... O potser, t’interessa crear una gamma de jocs per a tots els
públics.
Després, necessitaràs un equip d’informàtics i enginyers que dissenyin els
components per fabricar‐la i creïn prototips.
Un cop fabricada i testejada, has de decidir com l’oferiràs als clients. Ho pots fer en
botigues especialitzades o per altres circuïts com la venda a Internet, en grans
magatzems, en botigues de joguines...
El disseny i la fabricació de la consola generaran uns costos que hauràs d’assumir, i la
venda al client, reportarà uns ingressos.
Tot això ho podem transformar en un canvas. El canvas és un modelador de negocis
que permet definir tots els aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar
un negoci, i es pot aplicar, tal com has vist, a qualsevol tipus d’activitat. as detectat una
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