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 Ficha proceso ANÁLISIS 
Definición Determinar si un proyecto empresarial concebido bajo unas 

hipótesis de partida y unos comportamientos esperados de 

determinadas variables estratégicas es VIABLE o no. 

Objetivos Determinación de la Viabilidad o No viabilidad de un proyecto 
de empresa 

Descripción del 

proceso 

1. Reunión inicial emprendedor,analista,técnico de 
orientación.  Se explica al emprendedor en qué consiste 
un plan de empresa, la importancia de su implicación en 
la confección del mismo. 
 

2. Implicación del emprendedor en el anàlisis bajo la 
supervisión del técnico: aportación de la prospección del 
mercado, datos sobre inversiones, etc. 

          El emprendedor recibe un plantilla – guía del plan de 
empresa. Se parte de la premisa de    
         que todo aquel que esté interesado en que realice el plan 
de empresa debe desarrollar y       
         aportar como mínimo los contenidos correspondientes a 
los siguientes puntos: 

a. Descripción de la actividad a realizar. 
b. Historial profesional de los promotores. 
c. Análisis del mercado. 

i. Clientes potenciales 
ii. Competencia 

d. Área de Marketing 
i. Producto 
ii. Precios 
iii. Distribución 

Процес на АНАЛИЗ 

Дефиниция Определяне дали бизнес проекта, замислен като

хипотеза и някои очаквани поведения на определени 

стратегически променливи е жизнеспособен или не. 

Цели Определяне на жизнеспособността или не 
жизнеспособността на проекта на фирмата. 

Описание на 
процеса 

1. Първоначална среща между предприемач, 
анализатор и техник по ориентацията. Обяснява се на 
предприемача какво е бизнес план, важността на 
участието му в процеса на изработването на този план... 
2. Участие на предприемачите в анализа, под 
наблюдението на ръководитела: доклад на проучването 
на пазара, данни за инвестиции и др. 
          Предприемачът получава шаблон - ръководство на 
бизнес плана. Той изхожда от предпоставката, че всеки, 
който се интересува от извършването на бизнес плана 
трябва да разработи и осигури поне съдържанието, 
съответстващо на следните точки: 
а. Описание на дейността, която ще се извършва. 
б. Обща информация за организаторите. 
в. Анализ на пазара. 
 - Потенциални клиенти. 
 - Конкуренция 
г. Пазарната зона. 
 - Продукт 
 -  Цени 
 -  Разпределение 
 -  Общуване 
3. Анализаторът започва да изготвя бизнес плана на 



iv. Comunicación 
3.  El analista inicia la confección del plan de empresa 

siguiendo un guión metodológico de buenas prácticas.  
4. Revisión final. Previamente al momento de cierre del 

trabajo el analista se reúne con el emprendedor y se 
revisan conjuntamente las variables estratégicas. 

5. Emisión del informe del plan de empresa que según la 
opinión del analista puede ser viable o no. 

6. Reunión final con el emprendedor para explicar y 
trasladar las conclusiones finales. 

Organización del 

proceso 

Un analista experto coordinador directamente vinculado al 

centro y consultores externos especialistas en al materia con 

experiencia personal y metodológica probada para la 

elaboración de los planes de empresa. 

Todo el proceso se realiza con la adscripción de un tutor, que 

canaliza la información al equipo que analiza, en reuniones 

semanales. 

Seguimiento y 

evaluación 

Reunión periódica para evaluar la ejecución de cada unos de los 

proyectos en curso.  

 

фирмата, следвайки методологическите практики. 
4. Окончателна оценка. Преди приключването на 
работата,  анализаторът се среща с предприемача и 
разглеждат заедно стратегическите променливи. 
5. Издаване на доклада на бизнес плана, който според 
мнението на анализатора може да бъде жизнеспособен 
или не. 
6. Заключителна среща с предприемача да се обяснят и 
преведат окончателните заключения. 

Организация на 
процеса 

Експерт анализаторът, който е и кординатор и пряко 

свързан с центъра,  и външни консултанти, специалисти

в областта с личен опит и доказана методология за 

разработване на бизнес планове. 

Целият процес се извършва с назначаването на 

ръководител, който канализира информацията за 

отбора, който от своя страна анализира информацията 

на седмични срещи. 

Заседават редовно, за да направи оценка на 

изпълнението на всеки един от проектите. 

Мониторинг и 
оценка 

Заседава се редовно, за да се направи оценка на

изпълнението на всеки един от проектите в курса. 

 

 


