Strateegia on komplekt
valikuid, mis aitavad VÕITA

Jaano Inno

Esmalt pead otsustama, kas
mängid niisama või mängid võidu peale

Strateegia on vastus 5 küsimusele
Mis on meie
võidu püüdlus?

Võidu püüdlus on organisatsiooni missiooni väljendus
• Miks me eksisteerime
• Mida tähendab meie jaoks võit (kelle vastu, mida saavutame)
• Lähtub kliendist ja innustab töötajaid
Mis on meie mänguväljak (ja selgus, kus me EI MÄNGI)
• Kliendisegment; Geograafiline piirkond
• Toode / teenus; Positsioon väärtusahelas
• Müügikanal

Kus me
mängime?

Kuidas me võidame sellel mänguväljakul, mille valisime
• Mis on meie väärtuspakkumine
• Mis on meie konkurentsieelis; Miks peaks kliendid meid valima
• Kas meil on madala kulu või eristumise strateegia

Kuidas me
võidame?
Milline
võimekus peab
meil olema?

Millist
juhtimiskultuuri
vajame?

Tegevuste komplekt, mis aitab strateegia ellu viia
• Milline võimekus toetab meie konkurentsieelist
• Mille tegemise osas peame me olema eriti head
• Kas need on: saavutatavad + eristuvad + kaitstavad
Mis tagab, et asjad saavad tehtud – kuidas
eesmärke seame, kuidas rolle kokku lepime,
kuidas tagame tõhusa suhtluse ja koostöö?
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Strateegia testimine – mis peab kehtima, et
see strateegia tooks meile võidu?
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Näide: Mis peab kehtima, et meie strateegia
saaks olla võidukas?
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* Selliste asjade Amazonis müük on jätkuvalt Blue Ocean - ei ole külalstunud turg, vaid kasvab kiiresti (>30% aastas).
* Puudub brandilojaalsus. (Arvestame, et toodete eluiga on lühike)
* Amazoni on lihtne ise sageli uute toodetega katsetama minna. (Arvestame, et sama võimalus on ka konkurentidel.)
* Konkurents ei väga tugev ja on võimalik olla Amazoni topis. Eeldame, et suured tugevad tegijad Amazonis ei konkureeri.
* Müügikanali kulu on ca 40% - toote loomine (ise tootmine või ostmine) ei tohi olla suurem kui 25%.
* Amazonile meeldib kiiresti liikuv, heade Hinnangutega ja väikese tagastusega kaup.
* Eeldame, et Amazon ei survesta (hind, tarnetingimused jms, mis vähendaks margimali).
* Eeldame, et Amazon ei nõua suuri laovarusid (nt iga toode igas jaotuepunktis) enne müügi alustamist.
* Kuvand = visuaal + hinnangud + hind
* Ei ole brändilojaalsust
* Ei ole väliste (mittemõjutatavate) osapoolt (nt arstid) soovitus, mis mõjutaks oluliselt tarbijate valikuid
* Ei ole vajadust sihtturul ise kohal olla
* Ei ole vaja tarbja kasutuskogemust süvitsi tunda

* Toota edukate toodete ideid - piisavas arvus ja piisava edukuse %-ga.
Suhteline võimekus * Oskus Amazonis saada topp-listi
* Oskus karbonist kiiresti uusi tooteid lansseerida
Suhtelised kulud
Konkurentide
reaktsioon

* Madal (Hiinaga konkurentsivõimeline) tootmiskulu (koos tarneahela ja kvaliteedi juhtimisega)
* Õhuke juhtimisstruktuur.
* Väike vajadus füüsilise infra järele
* Mäng käib nii väikestes sektorites, et seal ei teki tugevat pikaajalist konkurentsivõitlust

Kokkuvõte
• Mis oli täna siin Sinu jaoks kõige kasulikum?
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