
Matrica odločevalca / kontakta
Ime: 

Naziv / Vloga: 

Organizacija:

1. Vloge in odgovornosti
Za kaj je odgovoren / odgovorna oz. se pričakuje, da bo opravljal/-la?

2. Poslovni cilji in merila
Za kaj je odgovoren / odgovorna oz. se pričakuje, da bo opravljal/-la? 

 
3. Zunanji izzivi
Kateri zunanji dejavniki ali trendi v industriji bi lahko otežili da bi dosegel / 
dosegla svoje cilje?
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4. Strategije in pobude
Kakšne verjetne strategije in pobude obstajajo za dosego njegovih ciljev?

5. Interne težave
S katerimi verjetnimi težavami se organizacija srečuje katere bi lahko otežile 
oz. preprečile doseganje želenih ciljev?

6. Primarni vmesniki
Kdo so vrstniki, podrejeni, nadrejeni in zunanji sodelavci, s katerimi pogosto 
sodeluje?
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7. Status Quo
Kakšen je "status quo" relevanten vaši vrednosti?     (A   B)

8. Gonilniki spremembe
Kaj bi povzročilo, da se odpove oz. izstopi iz statusa quo in vas zaposli?

9. Zamenjava zaviralcev
Kaj bi povzročilo, da ostane pri statusu quo, čeprav s tem ni zadovoljen / zadovoljna?
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10. Predlog vrednosti
Katere oprijemljive rezultate bi mu lahko doprinesli, da vas zaposli? Kako? 
(Primer: Zmanjšal bom prihodkovna presenečenja s povečanjem natančnosti in uporabo napovedi prodaje in  
nadzornih plošč v Salesforce.com)

Gibanja na katere lahko vplivate                        Gonilniki posla na katere lahko vplivate

Povečanje 
Pospešitev 
Krepitev 
Rez
Skrajšati 
Zmajšati 
Izboljšati
Popraviti
Rasti 

Prihranek 
Omejitev 
Uravnoteženje 
Sprostitev 
Eliminacija

Minimizirati
Revitalizirati 
Skrčiti 
Maksimizirati 

Stopnja konverzije 
Cena prodanega blaga 
Delež strank 
Zadržanje strank 
Življenska vrednost 
stranke
Stopnja odpovedi
Poraba energije 
Skladnost 
Operativni stroški 
Čas do dobička 
Marže dobička 

Pobiranje 
Stroški dela 
Poraba 
Tržni delež
Obračanje zalog

Velikost nakupa
Čas operativnosti 
Produktivnost  
Čas obratovanja  
Čas do trženja  
Fluktuacija zaposlenih

Pridružitvena integracija Hitrost prodaje
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11. Diagram / Miselni vzorec
Kako bi menedžerju skicirali diagram oz. miselni vzorec vašega pristopa in vrednosti 
na list papirja ali tablo?

  Skicirajte svoj vpliv

       “Slika je vredna tisoč besed.”

V pripravi na sestanek z naslednjim 
odločevalcem, ustvarite skico, ki bo 
pojasnila vaš predlog vrednosti.

Uporabite primere na desni, da pričnete 
razmišljati o različnih načinih, da delite 
zgodbo o tem, kako prinašate vrednost 
njihovi ekipi. 

Vizualizacija vrednosti vam bo pomagala 
obrazložiti vaš vpliv, pokazati pobudo ter 
pustiti nepozaben vtis.
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