
Droga przed nami
Dzień 1



Program (tydzień pełen przedsiębiorczości, 
planowania i proekologicznych projektów) 

´ 28 sierpnia: Kim jesteśmy? Czym jest przedsiębiorczość, propozycja wartości, 
marketing i planowanie? Assoc. Prof. Todor Yalamov

´ 29 sierpnia : Pitching. Elevator pitch. Opowiadanie historii kariery. Prezentacja 
pracy domowej zespołu i informacja zwrotna. Assoc. Prof. Todor Yalamov

´ 30 sierpnia : Finansowanie. Co zyskujesz, a co dajesz w ramach różnych modeli 
finansowania?Assoc. Prof. Todor Yalamov

´ 31 sierpnia : Cyfrowe możliwości. SaaS, GMB, sieci społecznościowe i wszystko 
inne. Assoc. Prof. Todor Yalamov

´ 1 września: Europejski zielony ład. Assoc. Prof. Atanas Georgiev

´ 2 września: Zastosowania w rolnictwie, turystyce wiejskiej i energetyce. Assoc. 
Prof. Atanas Georgiev



Program (dzień 1)

´ Kim jesteśmy? (sesja 1-godzinna)
´ Test projekcyjności

´ Mentimeter.com

´ De Dono Sześć myślących kapeluszy

´ Czym jest przedsiębiorczość i propozycja wartości? (30 мин)

´ Speed dating (30 min) в gather.town

´ Czym jest marketing i planowanie biznesu poprzez model pięciu filarów? (2 
godz.)

´ Studium przypadku dywersyfikacji produktów



Czas na autorefleksję

´ Masz 5 minut na zastanowienie się nad poniższymi trzema pytaniami:
´ Gdybyś był  drzewem, kim byś był? 

´ Gdybyś był samochodem, czym byś był? 

´ Gdybyś był kolorem, to kim by byś był?

´ Teraz przejdź na stronę Menti.com i wpisz kod: 

´ Czy jest ktoś, kto odpowiedziałby nietypowo , gdybyśmy nie byli online, ale 
obecni osobiście? Ktoś z dodatkową, inną odpowiedzią? 

´ Sześć myślących kapeluszy De Bono (jeśli brakuje nam czasu - na zadanie 
domowe)

´ Plus: 16personalities.com



Przedsiębiorczość i propozycja wartości

´ Propozycja wartości to:
´ Obietnica - składana przez firmę lub przedsiębiorcę

´ Dla konsumentów i inwestorów (oraz interesariuszy)

´ Dla wartości, która ma być dostarczona

´ W ramach modelu biznesowego (który może nie być wyraźnie wymieniony, ale 
zwykle zakładany)

´ Przedsiębiorczość jest ... wieloaspektowa, wewnętrzna, zewnętrzna, z 
konieczności innowacyjna, transformacyjna... ale w sumie: 

´ Zdolność do innowacji (Schumpeter) i nastawienie do wykorzystania (starych) 
zasobów w nowy sposób, aby dostarczyć wartość konsumentom. 



Przedsiębiorczość...

´ ... zakłada podejmowanie ryzyka

´ ... wymaga specyficznych osobowości

´ ... jest jak apetyt... 

´ ... wymaga eksperymentów... 

´ ... jest sposobem na życie

´ ... ale szkolenia i coaching mogą pomóc... 

´ ... zakłada konkurencję nie tylko w zakresie produktów i usług, ale również w 
zakresie modeli biznesowych



koszty

kanałyzasoby

segmenty 
klientów

relacje z 
klientami 

propozycja 
wartości

Działania
Partnerzy

strumienie 
przychodów



Spotkajmy się na szybkiej kawie w 
gather.town
´ Wiedzą Państwo o speed-datingu, prawda? Korzysta z niego największa sieć 

transferu technologii w Europie - Enterprise Europe Network (EEN), oprócz 
znalezienia partnera

´ Będą Państwo mieli 5 minut na parę (ustaloną na podstawie tabel w 
gather.town), aby zaprezentować swój pomysł na biznes lub plany 
zawodowe w celu "sprzedania" siebie (odpowiednio: lubię Pana, wybieram 
Pana do pracy w grupie lub lubię i wybieram)

´ Teraz ma Państwo swoje 5 minut na przemyślenie scenariuszy, w których 
chcą się Państwo zaprezentować. W tym czasie mogą Państwo zrobić sobie 
kawę. 



Gather.town



Wybór rynków /i produktów (w 
dwóch kontekstach)

Model 5П 



Kto, kiedy i za ile (pracuje nad nowym 
zasobem cyfrowym)? 
´ Nowi przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć stronę e-commerce? 
´ Nowy przedsiębiorca, dla którego sklep internetowy jest tylko jednym 

z kanałów sprzedaży, ale determinacją dla biznesu jest handel.
´ Istniejący przedsiębiorca, który potrzebuje zmiany - dywersyfikacji 

produktów, ucieczki od wyłącznej zależności od dużego klienta i 
obawia się, że rynek będzie się kurczył i nie będzie w stanie zastąpić 
jednego dużego klienta

´ Istniejący przedsiębiorca, który chce rozszerzyć swoją obecną i 
potencjalną sprzedaż na nowe rynki. 

´ Działacz hobbystyczny, dla którego sprzedaż jest tylko sposobem 
komunikowania się i spotykania z nowymi ludźmi. 



Produkt

Rynek

Nabywca Konsumen
t

Potrzeba



Produkty

Rynek

Nabywca Konsumen
t

Potrzeba

Wielu nabywców - jeden 
konsument (listy ślubne?)



Charakterystyka produktu (dropshiping)

´ Cena 
´ Marża
´ Cena, termin dostawy i miejsce wysyłki
´ Zakupy powiązane (akcesoria)
´ Produkt złożony, który może stworzyć popyt na 

dodatkowe usługi (sprzedaż przewodników wideo lub 
innych), związane z jego instalacją

´ Orientacja na niszę, w której nie ma częstych zmian 
produktów lub ich opisów (w celu zminimalizowania 
kosztów utrzymania listingów)



Uwaga!

´ Wszyscy inni to robią, więc i ja mogę to zrobić
´ Merchandising najlepszych marek bez praw autorskich 

(Star wars, Angry Birds, Minecraft)
´ Jeżeli płacą Państwo za prawa autorskie, marża zysku 

będzie bardzo niska 
´ Jeśli współpracuje Pan z chińskimi dostawcami, proszę 

zwrócić uwagę na warunki dostawy - mogą wystąpić 
opóźnienia, które mogą doprowadzić do sporów w 
PayPal



Dywersyfikacja 
produktów 

Rozegrajmy sprawę Irely'ego



Ale wcześniej:

´ Badanie rynku i wybór rynków i nisz
´ Najlepiej sprzedające się produkty Amazona

´ Opcja Google autocomplete

´ Google Trends

´ Słowa kluczowe Google

´ Segmentacja i targetowanie

´ Hobbyści (lojalni i długoterminowi klienci)

´ Strony internetowe z opiniami konsumentów



Bestselery Amazona



Autо- completionautouzupełnianie











Irely: Aktualne mocne strony

´ Produkcja masowa /duże serie małej liczby produktów
´ Wysoka jakość i standardy
´ Znani i godni zaufania klienci i partnerzy 

(międzynarodowi)
´ Zmiana strategii Ikea prowadzi do dywersyfikacji 

produktów i reorientacji z B2B na portfolio równoważące 
B2B i B2C.   



Burza mózgów w grupie:

Jakie są Państwa 
pomysły/sugestie? 



Dywersyfikacja i wzrost w oparciu o 
przewagę konkurencyjną Irely
´ Produkcja dużych serii modułów (kostek), wykorzystywanych przez 

konsumentów do tworzenia zabawek, w tym do zabawy - w pewnym 
stopniu na wzór Lego

´ Strategia Błękitnego Oceanu Kima i Mauborgne'a może sugerować 
zmniejszenie i wyeliminowanie szczegółów mocowania klocków i dodanie 
kleju

´ Produkty: Soma Cubes, Pentamino - do matematyki rekreacyjnej opisanej 
przez Solomona Golomba i Martina Gardnera

´ Standardowa dywersyfikacja - tangramy i puzzle.    



Kostki Somy

´Sprzedawanie nie 
gotowych puzzli, ale 
zestawu, z którym 
dziecko może ułożyć 
puzzle z pomocą 
przewodnika



I wiele innych możliwości 
wykorzystania matematyki 
rekreacyjnej

´Nowe produkty nie wymagają zmian 
(na dużą skalę) w maszynach, lecz 
jedynie nowego opakowania i innych 
przewodników

´Poprzez sklep elektroniczny konsumenci 
mogliby wybierać różne kształty i liczbę 
kostek



Historia segmentacji

´ Fragmentacja (przed 1880 r.) - małe, regionalne rynki i dostawcy

´ Pierwszy boom marketingu masowego, unifikacja produkcji, standaryzacja, 
logistyka (do 1920 r.). Typowy przypadek - Ford T, linie produkcyjne, brak 
wariantów

´ Segmentacja (do lat 80-tych) - rozwój różnych rynków, orientacja na różne 
czynniki demograficzne, społeczno-ekonomiczne, modele stylu życia

´ Hiper-segmentacja (koniec lat 80. i początek 90.) - powstawanie super 
małych nisz, nowych rynków (błękitne oceany), personalizacja masowych 
produktów i usług (następna wielka rzecz lub jej zaprzeczenie)



Segmentacja

´ Segmentacja rynku to proces, w którym 
rynek zostaje podzielony na różne podgrupy 
klientów o podobnych potrzebach i 
charakterystyce, co prowadzi do 
podobnych reakcji behawioralnych na 
podaż danego produktu/usługi lub 
strategicznego programu marketingowego.



Marketing masowy
Te same produkty dla wszystkich konsumentów (brak 
segmentacji)

Marketing segmentu 
Różne produkty dla jednego lub kilku segmentów ( 
częściowa segmentacja)

Marketing niszowy
Różne produkty dla podgrup w ramach segmentów 
(więcej segmentacji)

Micromarketing 
Produkty dopasowane do gustów poszczególnych osób 
lub miejscowości (pełna segmentacja)



4 rodzaje segmentacji rynku

Geograficzny BehawioralnyPsychograficzny Demograficzny



Segmentacja, targetowanie i proces pozycjonowania

Segmentacja 
Identyfikacja 
znaczących grup 
klientów

Targetowanie 
Wybór segmentów 
do obsługi

Pozycjonowanie
Budowanie i poprawa jakości 
marki dla wybranego celu

produkt

promocjamiejsce

cena



Model dyfuzji innowacji 
Krzywa dyfuzji produktów

Innowatorzy

Późna 
większość 

Wczesna 
większość

Wcześni 
użytkownicy

Opóźnieni



Segmentacja online

´ Upraszczający (optymalizatorzy szukający prostego rozwiązania) - połowa e-
handlu to ich zasługa

´ Surferzy - serfują po bardzo różnych stronach

´ Bargainers - szukają najlepszych cen, okazji i rabatów

´ Łączniki - mają potrzebę bycia połączonymi z innymi, śledzą, co kupują, 
dzielą się tym, co kupują, kupowanie jako doświadczenie społeczne

´ Routiners - szukają treści, szczegółowych informacji i świadomego wyboru

´ Sportowcy - zdrowy styl życia

´ Segmentacja opiera się na czasie spędzonym w Internecie, rodzajach 
odwiedzanych stron, zachowaniach itp. 



Poza segmentacją?

´ Personalizacja masowa

´ Przeniesienie miejsca produkcji do miejsca dostawy

´ Wszystko jako usługa

´ Sztuczna inteligencja (segmentuje i targetuje)

´ Tworzenie nowych rynków, zapotrzebowania i produktów (strategia 
błękitnego oceanu)

´ Przekształcenie wartości istniejącego produktu

´ Tworzenie nowych rynków (stawanie się niebieskim z czerwonego oceanu)



Krzywa wartości 
wyeliminować zmniejszyć podnieść stworzyć

poziom oferty 

Bracia Ringling

mniejszy cyrk regionalny



Oceany "czerwone" i "niebieskie"

Strategia Czerwonego Oceanu
Koncentracja na obecnych klientach

Strategia Błękitnego Oceanu
Koncentracja na klientach 
niebędących klientami

- Konkurować na istniejących 
rynkach 
- Pokonać konkurencję 
- wykorzystać istniejący popyt 
- Dokonać kompromisu wartość-
koszt 
- Dostosować cały system działań 
firmy do jej strategicznego 
wyboru: zróżnicowania LUB niskich 
kosztów

- Tworzenie wolnych rynków do 
obsługi
- sprawienie, że konkurencja stanie się 
nieistotna  
- stworzenie i uchwycenie nowego 
popytu 
- przełamać kompromis między 
wartością a kosztem 
- dostosowanie całego systemu 
działań firmy do dążenia do 
zróżnicowania ORAZ niskich kosztów



Zadanie na jutro:

´ Stworzenie zespołu 4-5 osób, które powinny przygotować i przedstawić jutro 
pomysł na biznes do realizacji

´ Mogą Państwo zostać w gather.town, aby utworzyć zespoły lub omówić 
sposoby samoorganizacji. Sala lekcyjna zostanie zamknięta za 7 minut. 

´ Każdy zespół będzie miał od 3 do 4 minut na przedstawienie swojego 
pomysłu na biznes. 

´ Prezentacja może być w dowolnym gatunku i formacie, ale muszą Państwo 
mieć "propozycję wartości", elementy "business model canvas" i model 5П. 

´ Zegar już działa. Mają Państwo 7 minut. Do zobaczenia jutro w tym samym 
miejscu i czasie. 



Dziękuję!


