Cześć tu Tomek, gotowy
by kontynuować?
Czas na rozdział 6!

Witaj w rozdziale 6!

UMIEJĘTNOŚĆI
BIZNESOWE

wINGS - "Internationalization serious Game for Start-ups and entrepreneurs", jest
ogólnounijnym szkoleniem dotyczącym istotnych aspektów procesu
internacjonalizacji.
Kurs wINGS składa się z 6 rozdziałów: Nastawienie na globalną przedsiębiorczość,
Podstawowe kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, Zarządzanie
niepewnością, Komunikacja międzykulturowa, Umiejętności marketingowe
i biznesowe.
W trakcie stworzonej przez na Gry zaangażujesz się w realne sytuacje związane
z przedsiębiorczością i zdobędziesz zestaw kompetencji, które przygotują Cię na
przygodę z umiędzynarodowieniem… .
wINGS został utworzony przez stowarzyszenie sześciu organizacji specjalizujących
się zarówno w edukacji jak i przedsiębiorczości. Jeśli chcesz uzyskać więcej
informacji na temat projektu wINGS, odwiedź adres https://wings.erasmus.site

A w tym rozdziale
poruszymy następujące
tematy…

EFEKTY
KSZTAŁCENIA

1. Czym są umiejętności
biznesowe?
2. Dobry lider w Biznesie
3. Zarządzanie przedsiębiorstwem
4. Umiejętności zarządzania
w biznesie
5. Cele biznesowe
6. Ćwiczenia praktyczne
7. Scenariusz gry

Umiejętności i kompetencje
Po tym rozdziale
będziesz…

•

rozumiał i rozpoznawał kluczowe umiejętności biznesowe
i know-how, które są przydatne w kontekście handlowym

i organizacyjnym
•

znał znaczenie najważniejszych umiejętności biznesowych

•

Potrafił określić, jaka kombinacja umiejętności jest niezbędna
dla dobrego lidera biznesowego

•

wiedział, jak ważne jest połączenie umiejętności miękkich
i twardych dla lidera biznesowego

•

znał proces planowania biznesowego

•

wiedział, jak najlepiej wykorzystać umiejętności biznesowe

1. Czym są umiejętności
biznesowe

Bycie przedsiębiorcą oznacza, że jesteś
zarówno swoim własnym menedżerem,
jak również menedżerem innych. Twoje
umiejętności muszą być rozległe, aby
odnieść sukces. Przedsiębiorca powinien
być w stanie wykorzystywać
UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE do
efektywnego zarządzania ludźmi,
budżetem, operacjami, a w niektórych
przypadkach także inwestorami.

Czym są umiejętności
biznesowe?
Umiejętności biznesowe to suma
umiejętności, doświadczeń,
możliwości i wiedzy eksperckiej,
które posiadasz i na których
opierasz się w firmie. Jako
wspólny zasób, wiedza kształtuje
i wpływa na wszystkie działania
w Twojej firmie i wokół niej.

Umiejętności biznesowe oznaczają…
✓ dostrzeganie ogólnego

✓

✓

obrazu organizacji
i zachowań
konsumenckich.
bycie świadomym potrzeb
innych i środków
potrzebnych do ich
zaspokojenia.
kombinację umiejętności
miękkich i twardych.

Business skills are primarily
behavioral.

Rodzaje umiejętności biznesowych
● Umiejętności ukryte - osobiste know-how zakorzenione
●

●

w doświadczeniu lub praktyce (np. zmysł estetyczny lub
intuicja).
Umiejętności jawne - wyartykułowana wiedza zapisana
w dokumentach, notatkach, bazach danych itp. Jawna wiedza
jest łatwa do przechowywania, rozpowszechniania
i komunikowania.
Umiejętności nabyte - zrozumienie struktur działania
procesów, produktów, zasad lub kultury organizacyjnej (np.
nieformalne procedury, kodeksy postępowania, etyka
organizacyjna).

Skuteczny
przedsiębiorca
powinien
posiadać
wszystkie te
umiejętności:

Jaka jest różnica?
Umiejętności miękkie:
• subiektywne umiejętności,
które są znacznie trudniejsze
do określenia ilościowego
• obejmują umiejętności takie
jak komunikacja,
rozwiązywanie problemów,
krytyczne myślenie

Umiejętności twarde:
• dające się nauczyć umiejętności
lub zestawy umiejętności, które
można określić ilościowo
• obejmują kwalifikacje lub tytuł
magistra w niektórych
dziedzinach, takich jak
rachunkowość, finanse,
ekonomia, statystyka

Równowaga między nimi jest kluczem do sukcesu.

W biznesie kluczowe jest
również połączenie
umiejętności miękkich
i twardych.

10 najlepszych umiejętności biznesowych:
Lista
przewidywanych
10
najlepszych
umiejętności pokazuje znaczący ruch. Podczas
gdy umiejętności takie jak rozwiązywanie
złożonych problemów pozostają w pierwszej
trójce, kilka umiejętności w pierwszej dziesiątce
zniknie. Organizacje będą wymagały szerokiej
bazy zarówno umiejętności twardych, jak
i miękkich, aby pozostać elastycznymi
i konkurencyjnymi.

1. Communication
2. Critical thinking
3. Problem-solving
4. Proactive
5. Teamwork
6. Responsible
7. Focused
8. Detail-oriented
9. Ambitious
10. Business Know-how

2. Dobry lider w Biznesie

Zaufanie/
Wiara w
siebie

Inicjatywa

Proaktywność
Optymizm/realizm

Wytrwałość/
odporność

Podejmowanie
ryzyka

Elastyczność/orientacja
na klienta

Kreatywność

Dobrzy przywódcy mają wiele
indywidualnych cech. Jakich
umiejętności potrzebujesz, aby odnieść
sukces w świecie biznesu? Oto
niektóre z nich:

Kontrola

Kwalifikacje
dobrego
lidera
biznesowego

Samomotywacja
(potrzeba
osiągnięcia)

Kreatywność
✓

✓

wymyślanie i rozwijanie nowych
pomysłów lub nowych metod
działania
dostrzeganie wad w istniejących
produktach i tworzenie nowszych,
bardziej wydajnych
prototypów/modeli
Dobre praktyki
James Dyson wynalazł ulepszoną
wersję tradycyjnej suszarki do rąk Dyson Airblade Fast Hygienic, która
suszy ręce w 10 sekund i jest 4 razy
bardziej energooszczędna niż
tradycyjne suszarki do rąk.

Podejmowanie ryzyka
✓ nie obawianie się strat finansowych
lub uszczerbku na reputacji
✓ brak obaw przed porażką

Dobre praktyki
Gavin Duffy podjął ryzyko w wieku 18
lat i założył lokalną stację radiową
zatrudniającą 20 osób. W 1989 roku
ponownie podjął ryzyko i założył
pierwszą w kraju licencjonowaną,
prowincjonalną, lokalną stację radiową
LMFM.

Inicjatywa
✓

✓

przejmowanie inicjatywy
i podejmowanie szybkich i jasnych
decyzji
zdolność do szybkiego
podsumowania problemu
(kompetencje analityczne) i podjęcia
dobrej decyzji w celu osiągnięcia jak
najlepszego rozwiązania

Kontrola
✓ pragnienie bycia własnym szefem
i bycia samowystarczalnym
✓ konieczność panowania nad
wszystkimi sytuacjami i nie lubienie
pracowania dla innych ludzi
Dobre praktyki
Od najmłodszych lat Bobby Kerr objawiał
zmysł biznesowy i chęć bycia swoim własnym
szefem, pomagając jednocześnie swojemu
ojcu prowadzić 4-gwiazdkowy Newpark Hotel
w Kilkenny. W 1999 roku Bobby założył
kawiarnie PERK w Dublinie, a następnie
sprzedał markę Insomnii.

Optymizm/realizm

Proaktywność

✓

✓

✓

wiara w to, że praca/inicjatywa
zakończy się sukcesem
wybór realistycznych celów
i unikanie prób osiągania
niemożliwego, więc plany są
zawsze realistyczne.

być proaktywnym i gotowym do
podjęcia działań, przed lub bez
czekania na innych

Dobre praktyki
Anita Roddick wykazała się
proaktywnością, ponieważ
wykazała się etycznym
przywództwem i siłą napędową,
tworząc swoją firmę Body Shop
jako firmę kosmetyczną, która
postanowiła nie testować swoich
produktów na zwierzętach.

Wytrwałość/odporność
✓

bycie wytrwałym i nie
poddawanie się łatwo

Dobre praktyki
Caleb Bradham zbankrutował 3 razy,
zanim firma Pepsi Co. odniosła sukces,
co dobitnie ilustruje wytrwałość
największych przedsiębiorców.

Zaufanie/Wiara w siebie
✓

posiadanie całkowitej wiary w swoją
ideę i zamienianie jej w rzeczywistość.

Dobre praktyki
Charles O'Neill miał wiarę w siebie
i założył O’Neills sportswear
w Dublinie w 1918 roku. Zaczęli
produkować stroje i sliotary.

Samomotywacja (potrzeba osiągnięcia)
✓
✓

Samodzielne zaczynający z silną wewnętrzną potrzebą osiągnięcia sukcesu
nie bądź leniwy - postawa "wstawaj i pracuj"

Dobre praktyki
Richard Branson, przedsiębiorca stojący za Virgin Group, przez całą swoją karierę
wykazał się najwyższą motywacją, ponieważ sam się zmobilizował i energicznie
przeniósł swoje imperium do nowych przedsięwzięć, takich jak transport, elektronika,
rozrywka i sektor spożywczy, dążąc do tego, aby jego firma stała się wiodącym graczem
na świecie.

Elastyczność/orientacja na kliencie
✓ zdolność do dostosowywania swojego modelu biznesowego do zmieniających się
potrzeb klientów
Dobre praktyki
Steve Jobs, którego pasja do perfekcji, zapał i elastyczność pozwoliły mu zrewolucjonizować
sześć branż: komputery osobiste, filmy animowane, muzykę, telefony, tablety i publikacje
cyfrowe, dzięki koncentracji na obecnych i przyszłych potrzebach konsumentów.

3. Zarządzanie
przedsiębiorstwem

Skuteczne planowanie biznesowe
●
●
●

●
●

Cel długoterminowy. Co jest dla ciebie naprawdę ważne? Jaki jest cel twojej
działalności? W miarę jak Twoja firma zacznie reaguje na zmieniające się okoliczności,

w jaki sposób utrzymasz jej cel?
Cele. Co chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy, 24 miesięcy i 36
miesięcy? Dlaczego wybrałeś te cele? Czy jest jakaś szansa, którą chcesz wykorzystać
i dlaczego uważasz, że ona istnieje? Co robią inni na twoim rynku?
Strategia. Jak można najlepiej wykorzystać zidentyfikowane możliwości? Jakie są
kluczowe ryzyka i jak można je kontrolować? Jakie założenia poczyniłeś i co
pomogłoby Ci je sprawdzać?
Taktyka. Jak wdrożysz swoją strategię w życie? Kto co i kiedy będzie robił?
Przegląd finansowy. Czy stać cię na twoje plany? Która taktyka może być najbardziej
opłacalna?

Po co ci biznesplan?
✓
✓
✓
✓

Wyjaśnisz swój pomysł na biznes
Wykryjesz potencjalne problemy
Wyznacz swoje cele
Zmierzysz swój postęp

✓
✓

Będziesz potrzebował biznes planu, jeśli
chcesz otrzymać pożyczkę z banku.
Może to również pomóc przekonać
klientów, dostawców i potencjalnych
pracowników do wsparcia twojej
działalności.

Jak napisać biznesplan?
●
●
●
●

Tworzenie biznesplanu to coś więcej niż zebranie pomysłów na papierze dla potencjalnych

inwestorów.
Jest to proces odkrywczy, w którym możesz ocenić swoje opcje, przetestować swoje założenia
dotyczące pomysłu, a nawet odkryć nowe możliwości.
Może to nawet doprowadzić do tego, że odrzucisz pewne aspekty swojej działalności, zanim
zainwestujesz w nie zbyt wiele czasu lub pieniędzy. .
Szablon jest dobrym pomysłem- prawdopodobnie nie robisz niczego, co nie było już zrobione
wcześniej, więc dostarcza sprawdzonej struktury dla twojego planu. Prawie wszystko na nim
można dostosować do własnych potrzeb.
Linki do szablonów
•
•
•
•

https://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-candownload-free.html
https://upmetrics.co/template/sample-business-plan-template
https://www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/toolsresources/business-tools/business-plans
https://www.startuploans.co.uk/business-plan-template/

Istnieją trzy odrębne obszary właściwe dla każdej działalności
gospodarczej: marketing, finanse i działania operacyjne.

Zarządzanie
marketingiem

Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie finansami

Zarządzanie marketingiem
Zarządzanie marketingiem jest ważną częścią dyscypliny biznesowej, która
koncentruje się na praktycznym zastosowaniu technik marketingowych oraz
zarządzaniu zasobami i działaniami marketingowymi firmy. Dyscyplina zarządzania
marketingiem często pokrywa się z powiązaną z nią dyscypliną planowania
strategicznego.

Planowanie strategiczne obejmuje
wszystkie działania, które prowadzą do
wypracowania jasnej misji organizacyjnej,
celów organizacyjnych oraz odpowiednich
strategii osiągnięcia celów.

Marketing jest funkcją organizacyjną
i zbiorem procesów służących tworzeniu,
komunikowaniu i dostarczaniu wartości
dla klientów oraz zarządzaniu relacjami
z klientami w sposób przynoszący korzyści
organizacji i jej interesariuszom".

Jako lider biznesowy powinieneś wiedzieć...
Cykl życia produktu - etapy życia produktu na rynku.
•

Produkty mają ograniczoną
żywotność i dlatego każdy produkt
ma swój cykl życia.

•

Sprzedaż produktów przechodzi
przez różne etapy, z których każdy
stanowi dla sprzedawcy różne
wyzwania, szanse i problemy.

•

Produkty wymagają różnych
strategii marketingowych,
finansowych, produkcyjnych,
zakupowych i dotyczących zasobów
ludzkich na każdym etapie ich cyklu
życia.

Jako lider biznesowy powinieneś wiedzieć...
Cykl życia produktu - etapy życia produktu na rynku.
Etap

Charakterystyka

Wprowadzenie

Okres powolnego wzrostu sprzedaży w miarę wprowadzania produktu na
rynek. Na tym etapie nie ma zysków z powodu wysokich kosztów
poniesionych przy wprowadzaniu produktu.

Wzrost

Okres szybkiej akceptacji rynkowej i znacznego wzrostu zysków.

Dojrzałość

Okres spowolnienia wzrostu sprzedaży, ponieważ produkt uzyskał
akceptację większości potencjalnych nabywców. Zyski stabilizują się lub
maleją z powodu zwiększonych nakładów marketingowych na obronę
pozycji produktu.

Schyłek

Okres, w którym sprzedaż wykazuje tendencję spadkową, a zyski się
zmniejszają.

Jako lider biznesowy powinieneś wiedzieć...
Marketing mix - to zestaw narzędzi marketingowych, które firma wykorzystuje do
realizacji swoich celów marketingowych na rynku docelowym. Bez niego
przedsiębiorstwa nie miałyby podstaw, aby kierować strategią lub realizacją nowej
oferty na rynku. Marketing mix jest prawdziwym fundamentem każdego biznesplanu.
4P
Produkt
Cena
Dystrybucja
Promocja

4C
Potrzeby klientów
Koszt dla klienta
Wygoda
Komunikacja

Kiedy tworzysz program marketingowy dla swojej firmy, skoncentruj się na
podstawowych, czterech kluczowych elementach każdego planu
marketingowego: Produkty i usługi, promocja, dystrybucja i ceny.

Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie operacyjne to obszar związany z efektywnością
i skutecznością działania w zakresie wspierania i rozwoju celów
strategicznych firmy. Wiąże się ono z odpowiedzialnością za
zapewnienie efektywności działań biznesowych.
Na czym polega zarządzanie operacyjne?
➢ planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie produkcji,
wytwarzania lub świadczenia usług.

Pięć głównych rodzajów decyzji
odnosi się do:
1. procesów, w ramach
których wytwarzane są
towary i usługi
2. jakości towarów lub usług
3. liczby towarów lub usług
(zdolność operacyjna)
4. zapasu materiałów
(inwentarz) potrzebnych do
produkcji towarów lub
usług
5. zarządzania zasobami
ludzkimi

Zarządzanie finansami
Kluczowe koncepcje:
➢

utrzymanie pewności, że przedsiębiorstwo zawsze
dysponuje zasobami niezbędnymi do terminowego
wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych

➢

prognozowanie przychodów, kosztów i wynikającego
z nich zysku netto spółki

➢

zapewnienie dokładnej sprawozdawczości finansowej

➢

określenie najlepszej formy finansowania
przedsięwzięcia - kapitał dłużny, kapitał własny lub
połączenie - w jakiej wysokości i kiedy jest ono
potrzebne

Zarządzanie finansami w biznesie oznacza
planowanie i kierowanie wykorzystaniem
zasobów finansowych firmy - środków
pieniężnych, które generuje ona poprzez swoją
działalność oraz kapitału pozyskanego od
inwestorów lub kredytodawców.

Zarządzanie finansowe dla sukcesu biznesowego
1. Planowanie

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie,
szukasz nowych możliwości dla istniejącego biznesu, czy
aktualizujesz swoją strategię, planowanie jest niezbędne.

2. Finansowanie

Twój biznesplan wyraźnie wskazuje na finansowanie potrzeb
biznesowych. Poza określeniem początkowych potrzeb, prognozy
wybiegają w przyszłość, wskazując, jakiego dodatkowego
finansowania możesz potrzebować w przyszłości.

3. Kontrolowanie

Dobra kontrola finansowa oferuje znacznie więcej niż tylko śledzenie
zakupów i sprzedaży. Celem powinno być sprawdzenie, w jaki sposób
odpowiednie działania mogą poprawić Twoją działalność.

4. Usprawnienie

Po rozpoczęciu wdrażania usprawnień procesów w zakresie
funkcji finansowej, szybko zobaczysz, jakie pozytywne skutki
mogą one mieć dla całej firmy.

4. Umiejętności zarządzania
w biznesie

Przykłady umiejętności
zarządzania:
Planowanie

Organizowanie

✓

Ustalenie celów i misji

✓ Projektowanie i określenie zadań

✓

Zbadanie alternatyw

✓ Stworzenie struktury organizacyjnej

✓

Określenie potrzebnych zasobów

✓ Koordynacja działań

✓

Tworzenie strategii osiągania celów

✓ Ustalanie polityki i procedur

Przywództwo
✓

Motywowanie pracowników do

osiągania celów
✓

Komunikacja z pracownikami

✓

Rozwiązywanie konfliktów

✓

Zarządzanie zmianą

Kontrolowanie
✓ Mierzenie wydajności
✓ Porównanie wydajności z normami
✓ Podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy wyników

Najważniejsze umiejętności zarządzania w biznesie:
Podejmowanie decyzji:
Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, mają zdolność do szybkiego myślenia i podejmowania
mądrych decyzji w kierunku z góry określonego zestawu celów. Solidne decyzje powinny
opierać się na faktach i informacjach oraz prowadzić do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów.

Rozważane podejmowanie decyzji...
uczenie się szczegółowej
analizy problemu

sformułowanie kilku opcji
lub kierunków działania,
dostępnych w celu
rozwiązania problemu

ocena wybranych opcji za i
przeciw oraz wybór najlepszej
opcji/kierunku działania w
celu rozwiązania problemu

Steve Jobs podjął rozważaną decyzję
o wykorzystaniu procesorów Intel do
poprawy wydajności swoich produktów
Apple.

ocena
najskuteczniejszej
metody rozwiązania
problemu

Zapewni to skuteczność
decyzji z korzyścią dla
firmy, dzięki czemu cele
zostaną osiągnięte.

Dobry style podejmowania
Decyzji
1. Wyczekujący – czekanie tak długo,
jak to możliwe, zbierając fakty
i informacje przed podjęciem decyzji.
2. Intuicyjny – Decyzje oparte na
dobrym przeczuciu. Przedsiębiorca
wykorzystuje kombinację
wyczekującego i intuicyjnego stylu, aby
dokonać dobrej decyzji.

Złe style podejmowania
decyzji
1. Impulsywny– podejmowanie decyzji
pochopnie, bez analizy wszystkich
faktów.
2. Zależny - Nigdy nie może podjąć
decyzji i czeka, aż inni podejmą za niego
decyzję.

James Dyson pokazał umiejętności biznesowe, gdy podjął decyzję o opuszczeniu rodzinnego biznesu i założeniu firmy Dyson Appliances. Podjął
skuteczną decyzję o utworzeniu swojej firmy jako prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby zmniejszyć ryzyko, na które był
narażony.
Podjął decyzję o wprowadzeniu nowego wzoru w swoich modelach i zastosowaniu jasnych kolorów, aby wyróżnić swój odkurzacz na tle konkurencji
i zwiększyć jego widoczność w sklepach detalicznych.

Tworzenie sieci kontaktów
Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, posiadają doskonałe umiejętności
interpersonalne i mają dużą zdolność do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi
(dobre motywy).
➢ budowanie kontaktów lub ram wsparcia dla wpływowych osób (społeczność
lokalna, rząd, dostawcy, doradcy prawni, księgowi, klienci), aby pomóc firmie,
zebrać cenne informacje i pozyskać klientów.
➢ słuchanie opinii ludzi na rynku i na tej podstawie wprowadzanie zmian w swoich
produktach.

Innowacyjność
Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces, są pomysłowi. Ich innowacyjność pozwala im
najpierw dostrzec nowe możliwości na rynku i uzyskać przewagę konkurencyjną nad
rywalami, przez szybkie wprowadzenie swojej marki na rynek.

Dobry strateg:
Planowanie obejmuje myślenie strategiczne i wyznaczanie celów, aby osiągnąć je
poprzez zmaksymalizowanie wszystkich dostępnych zasobów. Dobry przedsiębiorca
rozwija się i uważnie śledzi kroki w planach, aby realizować cele. Dobry
przedsiębiorca wie, że planowanie jest efektywną umiejętnością tylko w połączeniu z
działaniem.

Kontaktowość:
Jest to bardzo ważna umiejętność, niezbędna do osiągnięcia sukcesu w każdym
rodzaju działalności. Kontaktowość ludzi odnosi się do efektywnej i skutecznej
komunikacji oraz nawiązywania dobrych relacji z ludźmi pracującymi w Twojej
firmie i poza nią. W codziennych transakcjach biznesowych trzeba mieć do czynienia
z ludźmi. Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne mogą stanowić ogromną
różnicę wpływającą na sukces lub porażkę firmy.

5. Cele biznesowe

Orientacja na zysk
Zyski są celem każdej firmy i ważne jest, aby mieć dobrą strategię cenową, aby
przeanalizować swoje założenia cenowe w celu wypracowania jasnego wyobrażenia
o tym, co chcesz, aby Twoja strategia osiągnęła. Dlatego kluczowym aspektem
w biznesie jest posiadanie umiejętności biznesowych, które pomagają dostrzec
najlepszą opcję generowania dochodów.
Kompetencje w zakresie orientacji na zysk, pozwalją na:
➢

ustalanie ceny w oparciu o to, ile zysku trzeba osiągnąć

➢

kontrolowanie cen konkurentów

➢

monitorowanie potrzeb rynku

➢

uwzględnienie wszystkich kosztów ponoszonych przez firmę (koszty
reklamy, prowizje za sprzedaż, wysyłkę)
Czy wiesz, że klienci decydują, czy cena jest atrakcyjna na podstawie:
okrągłe liczby (20, 50 i 100 euro)
podwyżki cen za dodatki i luksusy
ceny, które wyglądają na niższe (19,99 EUR lub 49,99 EUR).

Rodzaje orientacji firmy

Każdego dnia liderzy biznesowi stają przed wieloma
decyzjami. Istnieją cztery rodzaje orientacji firmy
i planowania strategicznego, które pomagają zdefiniować
biznes.

Produkcyjna
Strategia ta ma na celu zaoszczędzenie pieniędzy na produkcji i kosztach
sprzedawanych towarów. Jeśli firma może obniżyć koszty i sprzedawać towar po
najniższej cenie na rynku, może wygrać z konkurentami sprzedającymi te same lub
podobne produkty.
Strategia:
➢
uzyskanie tańszych surowców, kupując je w większych ilościach lub znajdując
tańszych dostawców
➢
wprowadzenie innowacji w celu wykorzystania tańszych materiałów, które
zapewniają tę samą jakość
➢
automatyzacja produkcji

Rodzaje orientacji firmy

Każdego dnia liderzy biznesowi stają przed wieloma
decyzjami. Istnieją cztery rodzaje orientacji firmy
i planowania strategicznego, które pomagają zdefiniować
biznes.

Produktowa
Strategia ta ma na celu wykorzystanie istniejących produktów i uczynienie ich lepszymi
lub wprowadzenie innowacji w nowych produktach. Kiedy liderzy biznesowi orientują
się na produkcie, koncentrują się głównie na cechach i zaletach produktów. Ulepszenie
produktu pozwala firmie wyprzedzić konkurencję i utrzymać się na właściwym
poziomie.
Strategia:
➢
skupienie się na satysfakcji klienta, informacjach zwrotnych i nowo
zidentyfikowanych potrzebach
➢
badanie istniejących klientów i tworzenie grup fokusowych w celu określenia, co
sprawi, że klienci będą bardziej zadowoleni
➢
rozwijanie silnych relacji i budowanie lojalności klientów

Rodzaje orientacji firmy

Każdego dnia liderzy biznesowi stają przed wieloma
decyzjami. Istnieją cztery rodzaje orientacji firmy
i planowania strategicznego, które pomagają zdefiniować
biznes.

Marketingowa
Strategia koncentruje się na tym, aby marka pozostawała "na topie", więc kiedy
klienci myślą o zakupie tego typu produktu lub usługi, produkt firmy jest
pierwszym, który rozważają.
Strategia:
➢
starać się pomóc klientom kojarzyć produkty firmy z konkretnymi odczuciami i
pozytywnymi rozwiązaniami

Rodzaje orientacji firmy

Każdego dnia liderzy biznesowi stają przed wieloma
decyzjami. Istnieją cztery rodzaje orientacji firmy
i planowania strategicznego, które pomagają zdefiniować
biznes.

Sprzedażowa
Celem jest budowanie udziału w rynku, nawet w przypadku poświęcenia
długoterminowej lojalności klientów i rentowności. Zorientowanie na sprzedaż jest
skuteczne w tworzeniu świadomości i odbieraniu konsumentów od konkurencji,
jednak firma musi znaleźć sposób by ich utrzymać.
Strategia:
➢
przejście do programów lojalnościowych z już zdobytym udziałem w rynku.

4 rodzaje celów biznesowych:
1. Ceny zorientowane na zysk (Profit-Oriented Pricing)
Wycena zorientowana na zysk sprawia, że zysk staje się najwyższym
priorytetem przy ustalaniu idealnej ceny. Tego typu cel cenowy może mieć
skupiać się albo na maksymalizowaniu zysku jednostkowego w stosunku do
kosztu sprzedanych towarów i innych kosztów operacyjnych, albo może mieć
na celu maksymalizację ogólnego zysku poprzez ustalenie ceny, która jest
wystarczająco konkurencyjna, aby zwiększyć ogólną liczbę sprzedawanych
jednostek.

2. Ceny ustalane przez konkurentów
Ceny produktów oparte na konkurencji, wykorzystują cenę, którą
ustalasz, aby przekonać klientów dzięki określeniu swojej niszy.

Jako przedsiębiorca
odnoszący sukcesy,
powinieneś mieć jasne
cele biznesowe. Na jakich
strategiach koncentrują
się liderzy biznesowi?

4 rodzaje celów biznesowych:
3. Ceny rynkowe
Rynkowa strategia cenowa oferuje niską cenę początkową. Strategia ta może
być ryzykowna, ponieważ klienci nie lubią przyzwyczajać się do niskiej ceny, a
następnie zostać poproszeni o zapłacenie więcej. Takie podejście może być
skuteczne, jeśli produkty naprawdę mają inne pozytywne cechy a nie tylko
niską cenę, takie jak na przykład wyjątkowo wysoka jakość.

4. Spijanie śmietanki
Strategia wykorzystuje odwrotną logikę od tej opartej na rynku. Jeśli klienci
są pasjonatami produktów i chcą płacić ekstra, można za nie naliczyć
początkowe wysokie ceny, gdy po raz pierwszy wprowadzisz nową innowację
lub nową linię produktów, a następnie obniżyć ceny, gdy już przyciągniesz
ludzi, którzy są gotowi zapłacić więcej.

Na jakich strategiach
koncentrują się liderzy
biznesowi?

Ćwiczenia
praktyczne

1.

Zidentyfikuj, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe:

a) W biznesie większą wartość mają umiejętności twarde niż miękkie.

b) Dobre planowanie biznesowe oznacza wyznaczanie celów i zadań, a także
tworzenie strategii i taktyki osiągania celów w tym samym czasie.
c) Dobrzy liderzy biznesowi powinni posiadać ukryte, jawne i nabyte umiejętności.

d) Zarządzanie operacyjne polega na planowaniu, organizowaniu i tworzeniu sieci
kontaktów.
e) Rynek oznacza tylko fizyczne miejsce, w którym odbywa się kupno i sprzedaż
produktów lub usług.

2.

Uzupełnij poniższe zdania:

a)

Dobry styl podejmowania decyzji to .................. i intuicyjny.

b)

Z dobrą strategią cenową, będziesz w stanie osiągnąć..........

c)

Planowanie wymaga umiejętności …………. myślenia.

d)

Zarządzanie operacyjne jest obszarem skoncentrowanym na......... w procesie
produkcji.

e)

W uproszczeniu, strategia spijania śmietanki oznacza najpierw ……… cen a
potem …………… cen.
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