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Semināra anotācija:
Semināra ietvaros studenti apgūs zināšanas un prasmes, lai patstāvīgi izmantotu
dažādas radošās domāšanas metodes jaunu produktu attīstībai. Semināra realizācijā tiek
izmantotas dažādas metodes, lai padarītu mācību procesu mērķtiecīgāku. Studenti pārsvarā
darbojas praktiski, bet lektors ir moderators videi, kurā studenti apgūst dažādu radošās
domāšanas metožu izmantošanu sistemātiskā veidā.
Seminārs veidots, lai studenti, balstoties uz iepriekšējā studiju procesa rezultātiem,
apgūtu radošās domāšanas metodes, kuras var izmantot, lai radītu jaunu produktu idejas un
izprastu šo metožu izmantojumu savā tālākajā darbībā.
Semināra mērķis: attīstīt un nostiprināt zināšanas un prasmes, kas saistītas ar radošās
domāšanas metožu izmantošanu jaunu produktu attīstībā.
Semināra uzdevumi:
• Gūt izpratni par radošās domāšanas metodēm ideju radīšanā jauniem produktiem.
• Apgūt ideju novērtēšanas metodes.
• Uzzināt par elementiem, kas palīdz attīstīt idejas un pasniegt potenciālajiem
investoriem, klientiem u.c. iesaistītajām pusēm.
Zināšanu apgūšanas metodes:
Praktiskie darbi grupās un individuāli, radošie uzdevumi, testi, spēles, prezentācija un izdales
materiāli u.c.
Mācību procesa organizācija: mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas
vienā dienā. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes.
Mācību rezultāti:
• Apgūts, kas ir radošā domāšana un kādas ir radošās domāšanas metožu
likumsakarības.
• Gūta izpratne par ideju radīšanas metožu daudzveidību un iepazītas 4 ideju radīšanas
metodes – ‘’Zivs asaka’’, ‘’Nejaušie stimuli’’, ‘’SCAMPER’’, ‘’Gains and Pains’’.
• Praksē pielietotas dažādas ideju izvērtēšanas metodes – punktiņu vērtēšana un
pašizveidota kritēriju metode.
• Ideju attīstībai apzināta ‘’Sešu domāšanas cepuru’’ metode un tās izmantošana.
• Aplūkotas iespējas idejas pievilcības palielināšanai dažādām mērķauditorijām.
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Semināra saturs - plāns:
Tēmas
Teorija

IEVADS
1. Mini tests
2. Radošā domāšana un radošo domāšanas metožu
likumsakarība
3. Nejaušie stimuli
IDEJU RADĪŠANA
4. Zivs asaka
5. Ērģeļu metode
6. SCAMPER metode
7. ‘’Gains and Pains’’
IDEJU NOVĒRTĒŠANA
8. Punktiņu vērtēšanas metode
9. Pašizveidota kritēriju vērtēšanas metode
IDEJU ATTĪSTĪBAS TURPINĀJUMS
10. Sešas domāšanas cepures
NOSLĒGUMS
11. Kā padarīt idejas lipīgas?
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Stundu skaits
Praktiskās
Studenta
nodarbības
patstāvīgais
darbs
2
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Rekomendētā literatūra un avoti: studenti tiek aicināti meklēt pašiem un lasīt aktuālāko
informāciju par inovatīvu produktu attīstību- gan teorētiska satura, gan praktisku piemēru
aprakstus.
Literatūra:
•
•
•
•
•

Anthony, S.D. (2012), The little black book of innovation, Harvard Business review Press, Boston
Berkun, S. (2010), The Myths of Innovation, O’Reilly, Sebastopol
Bono, E.(2011), Kā gūt radošas idejas, Zvaigzne ABC, Rīga
Bono,E.(2009), Sešas domāšanas cepures, Zvaigzne ABC, Rīga
Dyer, J., Gregersen, H. and Christensen, C.M. (2011), The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of
Disruptive Innovators, Harvard Business Review Press, Boston
•
Edeirs, Dž. (2008), Radošās domāšanas māksla, LID, Rīga
•
Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger. (2011). Product Design and Development, McGraw-Hill Education
•
Tidd, J., J. Bessant, and K. Pavitt, (2001), Managing innovation (2nd edition)
Papildus avoti:
•
Dažādi interneta mediji saistībā ar radošās domāšanas metodēm. Piemēram:
o www.creatingminds.org
o www.mindtools.com
o www.edwdebono.com
o www.thinkingschool.co.uk/resources/thinkers-toolbox/
o www.mindwerx.com
o www.fivewhys.files.wordpress.com
•
EBSCO u.c. datu bāzēs pieejamie zinātniskie raksti par inovatīvu produktu attīstību un radošo domāšanas metožu
izmantojumu.
•
Periodiskie izdevumi: žurnāls Kapitāls, žurnāls FORBES, laikraksts Dienas Bizness, laikraksts Diena u.c.
izdevumi, kuros tiek rakstīts par inovatīvu produktu izstrādi un radošumu.
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1. ‘’Prāta vētra’’ ar nejaušo stimulu
‘’Prāta vētra’’, iespējams, ir viena no populārākajām metodēm jaunu ideju
radīšanai un problēmu risināšanai. Šī metode jau tiek izmantota ļoti ilgu laiku, bet savu
aktualitāti nav zaudējusi.
Šī metode apvieno relaksētu, neformālu pieeju problēmu risināšanai ar laterālu
domāšanu. ‘’Prāta vētras’’ metode iedrošina ikvienu nākt klajā ar domām un idejām,
kas sākotnēji var šķist neprātīgas. Daļa no idejām, kas radītas ar šo metodi, var tikt
pārvērstas orģinālos un radošos risinājumos dažādām problēmām. Tā ir lieliska iespēja
radīt lielu daudzumu ideju. Šī metode palīdz cilvēkus ‘’izraut’’ no ierastā domāšanas
veida.
Viens no vissvarīgākajiem nosacījumiem, izmantojot šo metodi, ir aizmirst par
kritiku un ideju priekšlaicīgu apbalvošanu. Mērķis šai metodei ir pavērt iespējas un
samazināt nepatiesus pieņēmumus par konkrēto jautājumu. Vērtējums un analīze šajā
posmā var samazināt ideju ģenerēšanas aktivitāti un ierobežot kreativitāti.
Veiksmīgas ‘’prāta vētras’’ nosacījums ir brīva un atvērta vide, kas iedrošina
ikvienu piedalīties šajā procesā. Šī metodes ietvaros ir vēlams radīt pārsteidzošas idejas
un tās attīstīt. Visi dalībnieki jāiedvesmo sniegt maksimālu ieguldījumu šajā procesā,
motivējot radīt bagātīgu klāstu ar radošiem risinājumiem.
Ar šīs metodes palīdzību var gūt labumu no visu iesaistīto pieredzes un
radošuma. Ja viens komandas loceklis ‘’iestrēgst’’ ar idejām, cits komandas loceklis ar
savu radošumu un pieredzi var palīdzēt idejām sasniegt nākamo līmeni. Ar grupas
‘’prāta vētru’’ var tikt radītas daudz padziļinātākas idejas nekā individuālā ‘’prāta
vētrā’’. Līdz ar to, pārsvarā tiek izmantotas grupas ‘’prāta vētras’’, bet arī individuālas
‘’prāta vētras’’ var būt efektīvas. Tomēr vislabāko rezultātu potenciāli var iegūt,
kombinējot šīs pieejas un vadoties pēc noteikumiem, kuri aprakstīti lejup. Šāda pieeja
ļauj indivīdiem fokusēties uz problēmu bez traucējumiem, maksimizēt radīto ideju
skaitu un sajust komandas vienības spēku, kas rodas labi vadītā ‘’prāta vētras’’ sesijā.
Soļi:
▪ komfortabla vide;
▪ ‘’ledlauži’’, kas palīdz radīt relaksētu atmosfēru;
▪ problēmas definēšana;
▪ noteikt vai tiks izmantots nejaušais stimuls un kādā veidā;
▪ mērķis ir liels ideju skaits;
▪ iedvesmo visus iesaistīties un attīstīt idejas, ieskaitot visklusākos
cilvēkus;
▪ aizliedz ideju kritiku.
Šī metode var tikt izmantota:
▪ kad tiek meklētas biznesa idejas;
▪ kad tiek risinātas problēmas.
Nejaušie stimuli var būt gan tekstuāli, gan vizuāli, gan audiāli. Kā nejaušo
stimulu visbiežāk izmanto, kādu vārdu, ko nejauši uzšķir grāmatā, žurnālā vai citā
tekstuālā dokumentā. Var izmantot arī iepriekš sagatavotas vārdu kartītes. Kā vizuālus
stimulus var izmantot savus zīmējumus vai citu radītus attēlus. Nejaušie stimuli palīdz
radīt jaunas asociācijas, kas savukārt paver iespēju domas pavērst jaunā virzienā.
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2. Zivs asaka
Zivs asakas tehniku izmanto, lai vizuāli identificētu problēmas iespējamos
cēloņus. Šis paņēmiens attur no daļējiem vai priekšlaicīgiem risinājumiem un atklāj
dažādu problēmu sastāvdaļu relatīvo nozīmi un mijiedarbību.
Soļi:
1. Uz tāfeles vai lielas lapas uzzīmējiet garu, horizontālu bultu pāri visai
platformai, vērstu uz labo pusi. Uz tās uzrakstiet problēmu, kas būs šīs ‘’zivs’’
mugurkauls.
2. Zīmējiet asakas papildinājumus (45 grādu leņķī pret ‘’mugurkaulu’’), kur katrs
papildinājums ir potenciālais problēmas cēlonis, par kuru ir potenciāli diskutēt.
Iespējams aktualizēt arī apakš problēmas, tās attēlojot kā papildinājumus.
3. Grupa apspriež katru problēmas cēloni, sākot ar vienkāršākajām. Tas ļauj
nodrošināt skaidrību kā arī daudzkārt vienkāršāko problēmu cēloņu skaidrojumi
padara sarežģītos cēloņus neaktuālus. Ideāli, ja zivs asaka tiek pārzīmēta un
tuvāk ‘’galvai’’ ir svarīgākās problēmas. Piemērs attēlā 2.1.

2.1. attēls. Zivs asakas piemērs: SP ārējā komunikācija
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3. Ērģeļu metode
Ērģeļu metode sniedz iespēju izmantot asociācijas un neasociācijas: (1) lai
radītu pārsteidzošas idejas; (2) lai radītu idejas, balstoties uz noteiktu produktu, resursu,
problēmu.
Kā izmantot metodi:
•
Ērģeļu vidusdaļā ieraksta resursu, produktu, pakalpojumu,
problēma vai to pārdefinē vienkāršā risinājumā.
•
Ērģeļu augšā raksta, kas ar to asociējās.
•
Ērģeļu lejasdaļā raksta to, kas neasociējas.
•
Mēģina
savienot
visraksturojošāko
elementu
ar
visneraksturojošāko.
Piemēru skatīt 3.1. attēlā, lai atrisinātu slidenu ietvju problēmu (nevēlamus
kritienu).

3.1.attēls. Piemērs – slidenas ietves
Piemēram, risinājums varētu būt seguma (ASFALTA) apstrāde ar materiālu,
kas ne tikai padara to neslidenu, bet arī maina krāsu (līdzīgi kā ĒNAS, EKRĀNS), ja tā
iedarbība samazinās.
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4. SCAMPER metode
SCAMPER metode ir balstīta uz Roberta F.Eberles idejām par kreativitāti
izglītībā. Viņš izveidoja SCAMPER ar mērķi ļaut bērniem izmantot viņu kreativitāti,
dodot viņiem nelielus sarakstus, kurus ir vienkārši iemācīties un saprast. Šis saraksts ir
bāzēts uz Alex Osbornes 83 jautājumu kopumu. Alex Osborne tiek saukts par ‘’prāta
vētras tēvu’’. Roberts F.Eberles samazināja šo 83 jautājumu skaitu un izveidoja
SCAMPER “domāšanas rīku. Tas palīdz domāt par pārmaiņām, kuras ikviens var
veikt, lai izmainītu eksistējošos produktus vai veidotu jaunus.
Mūsdienās SCAMPER tiek izmantota kā ‘’prāta vētras tehnika’’ biznesā.
SCAMPER sastāv no deviņām dažādām perspektīvām biznesā. Šo metodi var izmantot
gan individuāli, gan grupā, tas ļauj iegūt jaunas perspektīvas un idejas.
SCAMPER metode:
S – Substitute – aizvietot- aizvietot komponentus, materiālus, cilvēkus.
C – Combine – kombinēt- kombinēt ar citiem produktiem un pakalpojumiem,
integrēt.
A – Adapt – pielāgot- mainīt funkcijas, izmantot daļas no citiem elementiem.
M – Modify – modificēt- palielināt vai samazināt mērogu, mainīt formu,
modificēt elementus.
P - Put to another use - izmantot citā veidā.
E – Eliminate – izslēgt- izslēgt elementus, vienkāršot, samazināt līdz pamata
funkcionalitātei.
R – Reverse – apgriešana- apgriezt iekšu, uz āru vai augšu, leju.
Attēlā 4.1. skatīt SCAMPER, piemēru, kā izmantot lietotas automašīnas.

4.1.SCAMPER metodes attēlojums
Ja uzņēmums atrodas start-up stadijā, tad uzņēmumam ir jādomā par daudziem
jautājumiem. Svarīgi saglabāt start-up biznesu, cik vien kompaktu iespējams. Svarīgi
palikt pie pamata kompetencēm. Start-up var izmantot SCAMPER, kad jau ir
izveidota SVID analīze. Aplūkosim piemērus, kā izmantot SCAMPER, lai uzdotu
pareizos jautājumus:
1. Aizvietot kaut ko. Ko var aizvietot? Vai ir kaut kas cits, ko mēs varam
aizvietot? Vai es varu aizvietot konkrētu elementu? Vai es varu mainīt atrašanās
vietu? Vai es varu aizvietot kādu produkta iezīmi (krāsu, materiālu, iepakojumu,
izmēru u.c.)? Vai es varu aizvietot procesu?
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2. Kombinē. Kādas idejas vai pieejas var tikt kombinētas ar citām funkcijām?
Vai es varu kombinēt vairākas komponentes? Vai es to varu kombinēt ar citu
risinājumu vai mērķi?
3. Pielāgo. Vai es varu pielāgot kaut ko no pagātnes? Kādas citas stratēģijas
var pielāgot? Kādas citas idejas ir līdzīgas šai? Kā pielāgot iezīmes no citām
industrijām? Vai var pielāgot citus pakalpojumus konkrētam produktam? Vai ir kaut
kas, ko var viegli nokopēt no kaut kā cita?
4. Modificē. Ko var šeit dublēt? Kas var pievienot papildus vērtību? Kā var
pievienot papildus vērtību? Ko es varu uzlabot? Vai pievienot jaunas funkcijas? Vai
es varu to padarīt stiprāku? Kā es to varu piegādāt ātrāk? Kā es varu pārveidot
procesu?
5. Izmanto to savādāk. Ko citu var iesākt ar konkrēto lietu? Vai es to varu
pielāgot citiem tirgiem vai citam produktam? Vai es to varu izmantot savādāk? Ko
citu no tā var izveidot? Kas varētu iegūt no šī produkta īpašībām? Vai šis produkts ir
labāk izmantojams citam mērķim?
6. Izslēgt kaut ko. Vai es varu to piegādāt ar mazāk procesa posmiem? Vai ir
kaut kas, ko es varu izlaist? Vai es varu izslēgt noteikumus? Kas nav svarīgs? Vai es
varu radīt mazāku versiju? Vai es varu sadalīt? Vai es to varu izslēgt?
7. Apgriezt vai pārkārtot. Kā es varu šo pārkārtot labāk? Vai es varu
nomainīt funkcijas? Vai ir labāks veids šim? Vai es varu nomainīt kārtību? Vai es
varu apgriezt otrādi komponentes?
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5. ‘’Pains and gains’’ metode
Šī metode pārsvarā tiek izmantota, lai attīstītu biznesa kanvas ar vērtības
piedāvājumu klientam. Metode izmantojama arī, lai radītu idejas, balstoties uz
konkrētām problēmām un cilvēku vēlmēm, vajadzībām, ko tie vēlas apmierināt.
Metodes izmantojums ietver vairākus soļus:
0.
Jādefinē problēma, ko vēlas risināt un mērķa persona (jauna
produkta/pakalpojuma ideju radīšanai) vai jāzina klients un produkts ( lai
attīstītu vērtības piedāvājumu);
1.
Jāapraksta visas funkcionālās, sociālās un emocionālās klienta
vajadzības, problēmas ir klientam, konkrētajā kontekstā (piemēram, problēmā).
2.
Jāapraksta visi ieguvumi, kurus var iegūt, atrisinot problēmu.
3.
Jāapraksta visi nevēlamie blakus efekti un riski, risinot problēmu
vai veicot uzdevumu.
4.
Radīt idejas risinājumiem, kas vēl vairāk uzsvērtu ieguvumus.
5.
Radīt idejas ‘’sāpju mazinātājiem’’, kas samazinātu pastāvošās
problēmas.
6.
Balstoties uz izstrādātajiem risinājumiem ( soļos 4 un 5) radīt
pāris spēcīgas idejas/ vērtības piedāvājumus. Modeli un procesu skatīt attēlā
5.1.

5.1.attēls. ‘’Pains and Gains’’ modelis
Skatīt 5.2. attēlā piemēru, kā panākt, lai cilvēki vairāk dzer kafejnīcā
gatavotos, līdzi ņemamos piena kokteiļus.

5.2. attēls. Piemērs
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6. Sešas domāšanas cepures
Šajā nodaļā Jums būs iespēja izvēlēties un izmantot kādu no 6 Edvarda de Bono
domāšanas cepurēm, lai paraudzītos uz izstrādāto ideju no dažādiem skata punktiem.

Kad izmantot ?
•Lai aplūkotu problēmu un potenciālos risinājumus no dažādiem aspektiem

Kā izmantot?
•1.variants: Grupā viens vai vairāki cilvēki uzņemas domāt, kādā no
noteiktajiem domāšanas veidiem. Grupā secīgi indivīdi apspriež ideju, katrs
vadoties pēc savas cepures.
•2.variants: visa grupa kopā apspriež ideju no konkrētās cepures aspekta.
Katrai cepurei tiek atvēlēts noteikts laiks.

6.1.Attēlā skatīt 6 domāšanas cepures.
Kontrole un procesa novērtēšana

Optimisms: aplūko
iespējas un
ieguvumus

Kritiska ideju
izvērtēšana

Sajūtas un
intuīcija

Objektīvu faktu
sniegšana

Jaunas idejas, kreatīva attieksme
6.1. Sešas domāšanas cepures
Pamatinformācija par 6 domāšanas cepurēm tabulā 6.1.
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Tabula 6.1.
Pamatinfomācija par de Bono 6 domāšanas cepurēm
Cepure Virsraksts

Fokuss

Izmantojums

Balta

Informācija

Objektīvi fakti

Informācijas apkopošana
no dažādiem avotiem

Melna

Kritiska negatīvo aspektu
Vērtējums izvērtēšana

‘’Velna advokāta’’
tēlošana. Izskaidrot, kāpēc
kaut kas nestrādās

Zaļa

Kreativitāte

Sarkana Intuīcija
Dzeltena Optimisms
Zila

Domāšana

Jaunas idejas, kreatīva
attieksme
Sajūtas

Piedāvāt iespējas un idejas
Izskaidrot sajūtas un
izjūtas

Optimisms: iespēju un
ieguvumu apzināšana
Kontrole un procesa
novērtēšana

Būt pozitīvam, atbalstošam
Izmantot racionalitāti,
loģiku, intelektu

Katra ‘’domāšanas cepure’’ ir atšķirīgs domāšanas stils. Katrs no tiem aplūkots lejup:
Balta cepure:
Ar šīs cepures palīdzību fokusējas uz pieejamajiem datiem. Aplūko informāciju, kas
ir pieejama un apdomā, ko no tās var mācīties. Apzina informācijas un zināšanu
nepilnības un cenšas trūkstošās zināšanas un informāciju iegūt vai arī šo nepilnību
izmantot savā labā. Ar šīs cepures palīdzību analizē pagātnes tendences.
Sarkana cepure:
Izmantojot sarkano cepuri, problēmas tiek aplūkotas, izmantojot intuīciju un
emocijas. Šajā posmā iespējams apdomāt kā uz konkrētu risinājumu, problēmu
emocionāli reaģēs citi. Sarkanās cepures galvenie atslēgas vārdi ir sajūtas un
intuīcija.
Melna cepure:
Izmantojot melno cepuri, tiek aplūkoti visi lēmuma kritiskie punkti. Viss tiek
izvērtēts piesardzīgi. Tiek aplūkots, kāpēc kaut kas var neizdoties. Šī cepure ir
būtiska, jo tā ļauj apzināt plānu vājos punktus. Tas ļauj novērst un izslēgt kritiskos
aspektus, piemēram, sagatavojot konkrētus vājo punktu novēršanas plānus.
Melnā cepure ļauj izstrādāt daudz piemērotākus un noturīgākus plānus. Šī cepure
palīdz novērst trūkumus un riskus pirms to iestāšanās. Melnā cepure ir viena no šīs
tehnikas visvairāk ieguvumus sniedzošajām, jo daudzkārt veiksmīgi domājoši cilvēki
nespēj saskatīt problēmas, tas tos padara nesagatavotus dažādām problēmām.
Dzeltena cepure:
Dzeltenā cepure palīdz domāt pozitīvi. Ieguvumus un iespējas palīdz saskatīt šīs
cepures pozitīvās domāšanas aspekts. Dzeltenā domāšanas cepure ļauj virzīties uz
priekšu arī sarežģītās situācijās, kad viss šķiet drūmi.
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Zaļa cepure:
Zaļā cepure nodrošina kreativitāti. Ar šo domāšanas veidu iespējams attīstīt radošus
risinājumus problēmām. Šo cepuri raksturo brīvs domāšanas ceļš bez kritikas. Šajā
posmā var palīdzēt dažādi kreativitāti veicinoši rīki. Atslēgas vārdi ir alternatīvas,
jaunas idejas un iespējas.
Zila cepure:
Zilā cepure nosaka procesa un domāšanas kontroli. Šī cepure kalpo kā kontroles
mehānisms, lai sešu domāšanas cepuru metode tiktu pielietota korekti. Kad šajā
procesā aptrūkst ideju, tas var dot komandu zaļās cepures domāšanai, bet, kad
nepieciešami kritisko faktoru novērtējums, talkā jāaicina melnās cepures domāšana
u.c. Vēl viens variants, kā izmantot šo tehniku, ir aplūkot problēmu no dažādu
profesionāļu aspektiem ( piemēram, ārsts, arhitekts, pārdevējs u.c.) vai dažādu klientu
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7. Idejas novērtējums
Pirmajā ideju atlasē var katram komandas loceklim sniegt veto tiesības izvēlēties
2 labākās idejas. Atlasītās labākās idejas komanda kopā izvērtē, izmantojot
pašizveidotu kvantitatīvo novērtējumu. Kvantitatīvā novērtējuma piemēru skatīt 7.1.
tabulā. Tabulā katrā kolonnā tiek ierakstītas labākās idejas, bet rindās, komanda atlasa
kritērijus, kas ir svarīgi idejas ieviesējam (piemēram, idejas unikalitāte, resursu
nodrošinājums, mērķauditorijas ieguvums, vai idejas realizāciju var apvienot ar esošo
darbu vai hobiju, vai ideja varētu piesaistīt investoru uzmanību u.c. ). Noslēdzošajā solī
komanda katru ideju novērtē, pēc katra kritērija 10 ballu skalā. Saskaitot kolonu
kopsummu, tiek atklāts idejas potenciāls. Jo augstāks punktu skaits, jo atbilstošāka
ideja.
Tabula 7.1.
Idejas novērtējums
Kritērijs
• Idejas unikalitāte

1.ideja
8

2.ideja
8

3.ideja
7

•
•
•
•
•

10
10
10
10
7

5
8
5
8
7

8
7
5
8
7

10
10
10
10
95

8
5
3
3
60

8
5
3
3
61

Koncepcijas gatavības pakāpe
Klienta ieguvums
Prognozētais apjoma pieaugums
Tirgus pieejamība
Konkurences spiediens (jo mazāks, jo vairāk
punktu)
• Atbilstība tirgus tendencēm
• Ienesīgums
• Resursu nodrošinājums
• Projekta finansējums
Punktu skaits kopā:

Idejas koncepta atbilstību var novērtēt tikai pats idejas īstenotājs. Papildus var ideju
izvērtēt atbildot ar ‘’jā’’ un ‘’nē’’ uz sekojošiem jautājumiem: (1) Vai idejai piemīt
spēcīgs vērtības piedāvājums? (2) Vai ideja ir reta/unikāla? (3) Vai ideja ir grūti
imitējama? (4) Vai ideju realizējot var nopelnīt vai gūt citu labumu? Jo vairāk pozitīvu
atbilžu, jo spēcīgāks ir esošais risinājums.
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