
@ Franklin Covey Co. Visas tiesības aizsargātas.

Vai inovācijas var būt kas vairāk par laimīgu sagadīšanos? 
Jā, ja vien mums izdosies saprast klientu izvēles. 

Ja inovācijas ir centiens trāpīt 
Vairākums radīto inovāciju neatbilst tam, ko cilvēki no tām sagaida, un statistika rāda, ka pat 80% inovāciju 
neizdodas. Mums vajadzētu rīkoties efektīvāk. Inovācijas nav greznība, tā ir nepieciešamība. Pasaulē, kurā 
dzīvojam, ikviens iegūs no tā, ka būsim labāki inovatori. 

Sekmīgas inovācijas
Inovācijas ir kas vairāk par radošām idejām. Sekmīgas 
inovācijas nozīmē radīt tādus risinājumus, ko klienti ar 
prieku izmanto savā dzīvē. 

Lai gan tas šķiet elementāri, augstais neveiksmju rādītājs 
inovāciju jomā norāda uz to, ka cilvēki un organizācijas 
nezina, kā to izdarīt. 

FranklinCovey dizaina domāšanas risinājums "Noskaidro 
KĀPĒC: Kā radīt veiksmīgas inovācijas" palīdz izprast 
klientu izvēles darbiniekiem jebkurā organizācijas līmenī. 
Kad klienti tiek izprasti izmantojot šo risinājumu, iespēja, ka 
inovācija izdosies, palielinās no nejaušības uz paredzamu. 

Panākumu atslēga 

Hārvardas Biznesa skolas profesors Kleitons Kristensens kopā ar praktiķi Bobu Moesta, kurš ir radījis vairāk kā 
3000 veiksmīgu inovāciju, secinājuši, ka tad, kad inovāciju radītāji koncentrējas uz to, ko viņu klienti cenšas 
panākt konkrētajos apstākļos, inovācijas ir daudz veiksmīgākas. 

Balstīts 25 gadu ilgā pētniecībā un praksē pārbaudītās metodēs, šis ir fundamentāls risinājums cilvēkiem, kas ir 
iesaistīti inovāciju radīšanā un klientu apkalpošanā (gan ārējo, gan iekšējo). Risinājums attīsta un veicina atbilstošu 
domāšanu, trenē prasmes un sniedz instrumentus, lai cilvēki varētu labāk izprast savu klientu pieredzi produktu 
izvēles un lietošanas laikā, un pēc tam izmantotu šīs zināšanas, lai radītu sekmīgas inovācijas. 

APSTĀKĻI: 
Tu esi "šeit".

PROGRESS:
Kā Tu nokļūsi "tur"?

REZULTĀTS:
Tu vēlies nokļūt "tur". 

Es vēlos
nokļūt tur.

KĀ RADĪT VEIKSMĪGAS INOVĀCIJAS

Noskaidro, KĀPĒC
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DOMĀ ATŠĶIRĪGI:  
Izproti, cik ietekmīgus lēmumus Tu vari pieņemt, ja vien 
patiesi saproti, kāpēc klienti pieņem tieši tādus lēmumus, 
kā pieņem.  

NOSAKI, KAS RADA GRŪTĪBAS:  
Novēro klientus, kamēr viņi izmanto produktus un 
pakalpojumus un meklē, ar kādiem šķēršļiem vai negatīvām 
emocijām viņi saskaras. 

IEKLAUSIES TAJĀ, KO KLIENTI NEPASAKA:  
Intervē klientus, lai atklātu, kāpēc un kā viņi izvēlas izmantot 
konkrētus produktus un pakalpojumus. 

DEFINĒ DARĀMOS DARBUS:  
Radi koncentrētu un precīzu Darāmā Darba Stāstu.

RADI AR MĒRĶI PROGRESĒT:  
Radi tādas inovācijas, kas paveic klientu Darāmos Darbus. 

Dalībnieka materiāls

• Dalībnieka materiāls

• Rīcības kārtis

• Inovāciju instruments jeb
"KĀPĒC meklētājs"

• Elektroniski rīki un video, kas
pieejami pēc treniņa

Inovācijas var būt daudz paredzamākas — un daudz veiksmīgākas 
— ja vien par tām domā citādi.
KLEITONS KRISTENSENS, TEIDIJS HALLS, KARENA DILLONA UN DEIVIDS DANKANS

Lai uzzinātu vairāk informācijas par to, kā sarīkot treniņu Tavā organizācijā, lūdzu, sazinies ar mūsu klientu partneri 
office@franklincovey.lv vai pa tālruni +371 67 505 795

Inovāciju domāšanas un Darāmo Darbu pieeja
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1 dienas treniņa plāns

LAIKS PĒC TRENIŅA DALĪBNIEKI SPĒS: 

DOMĀ CITĀDI

8:30 –9:30
(10 minūšu kafijas pauze) 

• Izprast, kādu ietekmi uz organizācijām, komandām un individuālu darbu atstāj
inovācijas, kuras neizdodas.

• Definēt, kas ir Darāmais Darbs, un kā tas ietekmē inovāciju procesu.

• Noteikt, kā Darāmais Darbs papildina esošo inovāciju procesu.

NOSAKI, KAS RADA 
GRŪTĪBAS

9:40 –11:15 
(10 minūšu kafijas pauze)

• Atpazīt, ka inovācijas sākas ar klientu grūtībām, ar kurām viņi saskaras, cenšoties
sasniegt rezultātu.

• Novērot cilvēkus, kā viņi izvēlas un izmanto produktus un pakalpojumus savā ikdienā.

• Apgūt un izmantot 4 veidus, kā noteikt klientu grūtības.

IEKLAUSIES TAJĀ, KO 
KLIENTI NEPASAKA

11:25 –14:15 
(30 minūšu pusdienas)

• Izprast, ka klientu patiesās vajadzības bieži ir slēptas, pat viņi paši tās nezina.

• Kategorizēt vajadzības kā funkcionālas, emocionālas un sociālas vai vairāku
apvienojumu.

• Veikt Darāmo Darbu Intervijas ar klientiem — esošajiem, bijušajiem vai konkurentu.

• Patiesi saprast savu klientu izaicinājumus, lai saprastu viņu sasniedzamos rezultātus.

• Atzīmēt Laika joslā galvenos notikumus lēmumu pieņemšanas procesā.

• Identificēt tos faktorus, kas pamudina vai attur klientus no pārmaiņu veikšanas.

DEFINĒ DARĀMOS 
DARBUS

14:45 –15:45 
(10 minūšu kafijas pauze)

• Definēt, ko nozīmē labi paveikt klienta Darāmo Darbu.

• Izmantot Darāmo Darbu Intervijas informāciju, lai definētu Darāmā Darba Stāstus
un Nolīgšanas, Atlaišanas kritērijus.

• Analizēt klientu Darāmā Darba Stāstus un Nolīgšanas un Atlaišanas kritērijus, lai
identificētu uzvedību, kas atkārtojas.

• Par prioritāti izvirzīt tādus Darāmos Darbus, ko klienti patiešām novērtē.

RADI AR MĒRĶI 
PROGRESĒT 

15:55 –16:55 

• Noteikt iespējas radīt tādas inovācijas, kas risina klientu Darāmos Darbus.

• Noteikt nākamos soļus un rīcības plānu, lai pielietotu Darāmo Darbu domāšanu
savā darbā.

KĀ RADĪT VEIKSMĪGAS INOVĀCIJAS

Noskaidro, KĀPĒC


