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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 



Podstawowe pojęcia 

Przedsiębiorczość jest definiowana przez Globalny Monitor Przedsiębiorczości (ang. 

the Global Entrepreneurship Monitor) jako:  

 

“Każda próba tworzenia nowej firmy lub nowego przedsięwzięcia, taka jak 

samozatrudnienie, nowa organizacja gospodarcza lub ekspansja istniejącej 

organizacji, dokonana przez jednostkę, zespół ludzi lub istniejącą organizację.” 

 

Wg francuskiego ekonomisty Jean-Baptiste Saya, „przedsiębiorcą” jest „każdy kto 

podejmuje przedsięwzięcie, szczególnie wykonawca, działając jako pośrednik 

pomiędzy kapitałem a pracą”. 

  



Umiejętności przedsiębiorcze 

Mając na uwadze poprzednią definicję, każdy biznesmen może, i 

powinien być przedsiębiorcą.  

Podejmując nowe wyzwanie, należy zadań sobie następujące pytania:  

• Co zamierzasz zrobić i w jaki sposób? 

• Dlaczego chcesz to zrobić? 

• Jak to zrobić, aby było opłacalne?  

• Co jest nowego lub innego?  

• Czy masz docelowy rynek?  

• Czy jesteś gotów poświęcić swój czas i zasoby?  

 



Umiejętności przedsiębiorcze 

6 kluczowych czynników, aby stać się przedsiębiorcą:   

Dobry pomysł na 
biznes 

Umiejętności 
osobiste (profil 
przedsiębiorcy) 

Kontakty  

(know-who) 

Dobry powód by 
stworzyć firmę 

Umiejętności i 
wiedza biznesowa  

(know-how) 

Warunki 
strukturalne 



Umiejętności przedsiębiorcze 

1. Umiejętność komunikacyjna 

2. Umiejętność rozwiązywania problemów 

3. Umiejętność podejmowania decyzji 

4. Umiejętność planowania / organizacji 

5. Umiejętność badawcza 

6. Umiejętność nawiązywania kontaktów 

   
    



Umiejętności przedsiębiorcze 

Cechy przedsiębiorcy 

 Zdolności 
przywódcze 

Zaufanie do 
własnych 

umiejętności 

Kreatywność i 
innowacyjność  

Odpowiedzialność 
za osiągnięte 

efekty 

Poświęcenie Niezależność  Empatia 
Optymistyczne 

podejście do życia 

Wytrwałość i 
determinacja 

Komunikatywność 
Umiejętność 

pracy w zespole 

Motywacja w 
dążeniu do 

sukcesu 

Gotowość do 
podejmowania 

ryzyka 
Pasja 

Zamiłowanie do 
innowacji 
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MARKETING 



Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Efektywne funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw bez 

posiadania innowacyjnych produktów czy usług jest wielce 

utrudnione lub nawet niemożliwe !  
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Pomysł, produkt/usługa a rynek 

 

 

 
W terminologii marketingowej produkt jest definiowany w dwóch 
płaszczyznach: „Market pull” i „Product push” 
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Pomysł Produkt/usługa 

Market pull 

• Efekt niezaspokojonych 
potrzeb rynku 

Product push 

• Skutek wynalazku lub 
rozwoju produktów, 
mających na celu znalezienie 
nowego zastosowania. 

• Zazwyczaj wynika z badań 
firmy 



Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Nowy powstający produkt może być zupełnie nowy dla danej firmy lub 

podobny do istniejącego produktu, ale będącego w fazie schyłku.  

Wartość rynkowa pomysłu (wartość pomysłu weryfikuje klient):   

Dlaczego ktoś wybiera mój produkt? 
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I’m better 

I’m better 

I’m better I’m better 

I’m better 

I’m even 
better 



Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Analiza rynku  

Ocena sytuacji w celu zrozumienia istniejących problemów. Celem jest 

zrozumienie funkcjonowania rynku i najbardziej prawdopodobnych 

scenariuszy rozwoju. 

• Analiza środowiska otoczenia firmy (otoczenie bliższe i dalsze);  

• Określenie aktualniej wielkości i potencjału firmy;  

• Segment rynku: Jaki udział w rynku firma zamierza uzyskać? | Jakie 

są kryteria podziału pomiędzy rynkiem faktycznym a potencjalnym? 

| Jaka jest wielkość tych segmentów? 
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Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Poza wielkością rynku, należy wziąć pod uwagę stan rozwoju produktu.  

Typowymi etapami rozwoju produktu są: 

1. Wprowadzenie na rynek / Rozwój 

2. Wzrost sprzedaży 

3. Dojrzałość rynkowa 

4. Schyłek 
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Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Podstawowa analiza rynku ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 

rentowności pomysłu / produktu. 

• Zachowanie konsumenta: Kim jest konsument?  Gdzie, kiedy i jak duża jest 

konsumpcja? | Jakie są motywacje do nabycia produktu? | Jaka jest 

wartość psychologiczna produktu pozwalająca na utrzymanie produktu 

wśród nabywców ? 

• Mechanizm podejmowania decyzji przy zakupie: Kto, gdzie i kiedy będzie 

rzeczywistym nabywcą? | Co decyduje o podjęciu decyzji o zakupie przez 

konsumenta ? 
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Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Analiza konkurencji: zrozumienie wyzwań 

• Identyfikacja głównych konkurentów (położenie geograficzne, działalność i 

historia rynku); 

• Aktualne udziały w rynku i ich ewolucja (pod względem wielkości i 

wartości); 

• Rozpoznawalność i sława każdej z konkurencyjnych marek;  

• Strategiczne rozmieszczenie konkurencji;  

• Konkurenci polityki marketingowej  
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Pomysł, produkt/usługa a rynek 

Strategia biznesowa: określenie głównych kierunków strategii marketingowej 

Zakres przedmiotowy strategii marketingowych obejmuje:   

• Ocena sytuacji rynkowej 

• Weryfikacja rynku docelowego  

• Pozycjonowanie – kształtowanie oferty i wizerunku produktu, aby był on 

lepiej postrzegany przez innych na tle produktów firm konkurencyjnych 

• Dokonywanie wyboru instrumentów marketingowych 
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7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Koncepcja 7 P to koncepcja kompozycji marketingowej – zespół instrumentów 

oddziaływania na rynek. 7P to koncepcja skutecznego marketingu.  

7 P to: produkt (product), cena (price), promocja (promotion), dystrybucja 

(place), opakowanie (packaging), pozycjonowanie (positioning) i ludzie 

(people).  

Ponieważ produkty, rynki, klienci i potrzeby szybko się zmieniają, trzeba stale 

rewidować wszystkie instrumenty marketingowe, aby mieć pewność, że firma 

jest na drodze do osiągnięcia maksymalnych zysków.  



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Produkt 

Należy wyrobić w sobie nawyk przyglądania się produktom z dystansu i 

oceniania, czy dany produkt będzie odpowiedni dla danej firmy, i czy to będzie 

dobry biznes w danym czasie. Należy zadać sobie pytanie: „Czy dany produkt 

lub usługa, albo połączenie produktu i usługi są odpowiednie i potrzebne na 

rynku i dla dzisiejszego konsumenta?   



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Cena  

Należy stale analizować ceny produktów i usług oferowanych do sprzedaży 

aby mieć pewność, że są one adekwatne do realiów rynkowych. Czasami ceny 

powinny być obniżane, innym razem bardziej celowe będzie ich podnoszenie.  



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Promocja  

Ważnym instrumentem marketingowym jest nawyk stałego myślenia o 

promocji. Promocja obejmuje wszystkie sposoby dotarcia do potencjalnego 

klienta i przekazania mu informacji o produkcie lub usłudze.  

Niewielkie zmiany w sposobie promocji i sprzedaży mogą radykalnie zwiększyć 

sprzedaż. Doświadczeni specjaliści od reklamy mogą zwiększyć siłę 

oddziaływania produktu na potencjalnego klienta o 500% zmieniając np. 

nagłówek w reklamie. 

 



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Dystrybucja  

Kolejnym instrumentem marketingowym jest miejsce, w którym dany produkt 

lub usługa są faktycznie sprzedawane. Należy stale sprawdzać i analizować 

miejsce kontaktu sprzedawcy i klienta. Czasami zmiana miejsca może 

prowadzić do szybkiego zwiększenia sprzedaży.  



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Opakowanie  

Opakowanie niezauważalne przez klientów nie jest przez nich kupowane. 

Należy stale oceniać wizualną stronę danego produktu patrząc na produkt z 

krytycznej perspektywy. Pierwsze wrażenie (pierwsze 30 sekund) bardzo 

często decyduje o nabyciu produktu lub daje pogląd o firmie. Niewielkie 

ulepszenie opakowania produktu lub usługi często prowadzi do znaczącej 

zmiany reakcji klientów.  

 



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Pozycjonowanie 

Należy stale podejmować działania zmierzające do zajęcia optymalnego 

miejsca w świadomości nabywców, trafiać do ich serc i umysłów.  

Jak ludzie myślą i mówią o tobie gdy jesteś nieobecny? Co ludzie myślą i 

mówią o twojej firmie? Jakich słów ludzie używają, gdy charakteryzują ciebie i 

twoją firmę?  

 

 



7 P – 7 instrumentów marketingowych 

Ludzie  

Ostatnim instrumentem marketingowym są ludzie. Należy myśleć kategoriami 

personelu obsługującego daną firmę oraz osób zatrudnionych na zewnątrz 

firmy, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż oraz strategię i działanie 

marketingowe.  



Narzędzia do przyciągania klientów 

Pozyskiwanie nowych nabywców produktów / usług jest dużym wyzwaniem 

dla przedsiębiorców. Firma musi być dobrze przygotowana w tym zakresie. 

Pomocne jest promowanie firmy poprzez stworzenie strony internetowej, 

zaprojektowanie wizytówki, ulotki, broszury, prezentacji multimedialnej, 

wręczanie klientom darmowych próbek handlowych, degustacje. Wszystkie te 

działania poprawiają wizerunek firmy. Są one jednak czasochłonne i 

kosztowne, ale jeżeli zostaną właściwie wdrożone, to mogą przynieść znaczące 

korzyści.  



Sieci społecznościowe 

Rewolucja internetowa spowodowała łatwy dostęp do witryn internetowych, 

na których można znaleźć informacje na temat firmy lub organizacji, ale także 

stworzyła wirtualne miejsca spotkań użytkowników Internetu.  

Ponad 500 milionów użytkowników to olbrzymi potencjał rynkowy.  

 Najczęściej wykorzystywane sieci społecznościowe:   

• Facebook 

• LinkedIn 

• eBay 

 

 

 

• Twitter 

• YouTube 

• ECEurope, Alibaba, TradeKey 

• Business Directories 
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DOBRE PRAKTYKI 



Valdir’s popcorn 

Każdy przedsiębiorca może wdrażać w życie swój plan na 

udany biznes. Innowacje nie muszą być rewolucyjne. Nawet 

niewielkie ulepszenia mogą mieć istotne znaczenie.  

Valdir to brazylijski przedsiębiorca, który poprzez poprawę 

warunków higienicznych i zmiany w zarządzaniu małym 

przedsiębiorstwem – sprzedaż popcornu z wózka, był w 

stanie zwiększyć swoje zyski i rozszerzyć działalność. 

Obecnie 30% przychodów jest inwestowane w rozwój 

działalności firmy.  



Valdir’s popcorn 

Główne działania zmierzające do poprawy działalności firmy Valdira:  

1. Wprowadzenie karty stałego klienta, aby nagradzać lojalnych klientów darmowym 

popcornem;  

2. Nieskazitelnie biały uniform z nadrukiem nazwy dnia tygodnia, aby utwierdzić klientów 

w przekonaniu, że uniform jest zmieniany codziennie;  

3. Wymiana oleju kukurydzianego na słonecznikowy i rzepakowy, aby popcorn był 

zdrowszy; 

4. Udostępnianie klientom zestawu higienicznego z każdym zakupem, obejmującego 

serwetkę, wykałaczkę, czystą plastikową torbę, broszurę opisującą firmę i reklamę 

wszystkich innych smaków popcornu oraz program lojalnościowy;  

5. Pomimo wprowadzonych zmian, cena popcornu nie uległa zmianie.  



Natureza Azul 

Portugalska firma ’Natureza Azul’ została założona przez młodego farmera, 

który zmienił profil własnej produkcji z tradycyjnych, nierentownych 

gatunków, na bardziej dochodowe krzewy jagodowe takie jak truskawki, 

czarna porzeczka, malina i borówka wysoka. Produkty są zasadniczo 

przeznaczone na rynek krajowy, gdyż pochłania on prawie całą produkcję. 

Produkty sprzedawane są na rynkach lokalnych oraz przez internet. Firma  

sprzedaje także rośliny dla producentów w całym kraju. 

 



Natureza Azul 

Inicjatywa odniosła sukces dzięki ekologicznej certyfikacji produktów oraz 

pojawieniu się nowych trendów konsumenckich dotyczących spożywania 

zdrowszej żywności. 

Również edukacja przedsiębiorcy w zakresie zarządzania farmą, powiększenie 

areału i dywersyfikacja produkcji, obejmująca rośliny ozdobne, warzywne i 

aromatyczne, przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia. 

 

 

https://www.facebook.com/NaturezaAzul 
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TERRIUS 

TERRIUS to przedsięwzięcie powstałe w jednym z największych rezerwatów 

bioróżnorodności na półwyspie Iberyjskim – Marvão – mające na celu 

zrównoważoną produkcję, ochronę i komercjalizację produktów (owoców i 

warzyw) pozyskiwanych z roślin dziko rosnących w tym rejonie.  

TERRIUS stosuje proste procesy przetwarzania, m.in. suszenie, umożliwiające 

zachowanie wyjątkowych właściwości surowców.  

TERRIUS sprzedaje świeże, konserwowane i suszone produkty takie jak grzyby, 

kasztany, jabłka, papryka, pomidory, przekąski, aromatyczne zioła, miód i inne.  
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TERRIUS 

TERRIUS to grupa producentów rolnych. Jej utworzenie było wynikiem dążenia do 

zbudowania rozpoznawalnego i innowacyjnego projektu w sektorze rolno-

spożywczym, w oparciu o ustanowione lokalne porozumienie oparte na zaufaniu 

pomiędzy małymi producentami i przedsiębiorstwami w regionie. 

Każdego dnia TERRIUS pracuje na rzecz rozwoju nowych produktów opartych na 

jakości i wyjątkowości lokalnych surowców, którym innowacyjność i charakterystyczny 

wizerunek nadały wartość dodaną. 

Poprzez innowacje i adaptacje starych technik, możliwy był rozwój nowych produktów 

z wartością dodaną o wyróżniających się względem konkurencji cechach, co 

umożliwiło ekspansję na rynki międzynarodowe.   
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Konsorcjum ‘Tuscan Olive Oil’ 

Konsorcjum na rzecz ochrony toskańskiej oliwy z oliwek zostało założone w 1997 roku z 

inicjatywy kilku toskańskich producentów oliwek. Konsorcjum ma 11.171 członków 

skupiających plantatorów, firmy zajmujące się tłoczeniem i pakowaniem oleju, i ma na 

celu promowanie toskańskiej oliwy, zarządzaniem przepisami dotyczącymi produktu, 

ochronę znaku firmowego i zapewnienie nadzoru prawnego nad produktem.  

Konsorcjum gwarantuje autentyczność każdej butelki podpisem, weryfikuje cały 

łańcuch produkcji, potwierdza wyłączność Toskanii w wytwarzaniu oliwy, począwszy od 

roślin a skończywszy na pakowaniu. 

Siłą konsorcjum są ludzie, którzy dobrowolnie stają się jego częścią, w celu rozwoju 

własnej działalności polegającej na produkcji oleju, mając na względzie rosnącą siłę 

znaczenia ochrony produktu.   
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Konsorcjum ‘Tuscan Olive Oil’ 

Olej, który przeszedł procedurę identyfikacji, kontrolę chemiczną i organoleptyczną, 

może być opatrzony napisem i pakowany jako IGP (Indicazione Geografica Protetta). 

Każda butelka „Tuscan Extra Virgin IGP” jest dobrze rozpoznawalna na rynku dzięki 

etykiecie na szyjce butelki z kodem alfanumerycznym, pozwalającym na odtworzenie 

całego łańcucha dystrybucji, zapewniając maksymalną transparentność i 

bezpieczeństwo. Nie sposób się pomylić w znalezieniu prawdziwej toskańskiej oliwy z 

oliwek.  

Produkcja ukierunkowana jest na różnorodne kanały dystrybucji, od bardzo krótkich 

(sprzedaż bezpośrednia przez producentów oliwy) do długich kanałów (duże firmy 

butelkujące olej i sprzedające produkty poprzez sieci supermarketów).  
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