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Wprowadzenie
Niniejsze studium przypadku napisane zostało w oparciu o przedsiębiorstwo założone przez
studenta i dotyczy problemów jego rozwoju i optymalizacji. Charakter podmiotu oraz
poruszana problematyka sprzyjają identyfikowaniu się studentów z bohaterem oraz służą
rozwijaniu miękkich umiejętności menedżerskich, bardzo potrzebnych dziś młodym
przedsiębiorcom.
Studium składa się z pięciu części dotyczących kolejnych faz rozwoju firmy. Po każdej z nich
zadawane są pytania dotyczące możliwego sposobu dalszego postępowania oraz oceny
aktualnej sytuacji firmy. Każda kolejna część pokazuje jednocześnie sposób radzenia sobie
przez bohatera z konkretnymi wyzwaniami. Taka struktura studium przypadku umożliwić ma
jego stosowanie w cyklu kilku ćwiczeń.
Grupa docelowa: studenci studiów II-stopnia oraz studiów podyplomowych.
W ramach zajęć: marketing strategiczny, ekonomia menedżerska, zarządzanie sprzedażą.

Część I. Koniec pewnej ery
Bartek Liszkowski siedział w fotelu i rozmyślał nad przyszłością swojej firmy. Wydawała się
ona niepewna z uwagi na spore zmiany zachodzące na rynku. Firma informatyczna, którą
założył jako student Politechniki Poznańskiej zajmowała się wdrożeniami systemów klasy
ERP. Propozycja współpracy złożona w 2000 r. przez Xerox, w wyniku rekomendacji ze
strony jednego z dotychczasowych klientów, była sporą szansą na dynamiczny rozwój dla
małego podmiotu. Firma przyjęła wtedy nazwę X-Partner, stając się koncesjonowanym
dystrybutorem cyfrowych urządzeń kserograficznych tego globalnego producenta. W 2006 r.
sytuacja zaczęła się jednak komplikować.
W latach 2000-2005 X-Partner funkcjonował w ramach przyjętego przez amerykański
koncern zamkniętego modelu dystrybucji, w którym sprzedażą urządzeń zajmowała się
nieliczna grupa akredytowanych partnerów. Umożliwiało to realizację wysokich marż oraz
nie powodowało konfliktów w kanale dystrybucji. Wraz z rozwojem rynku, model ten zaczął
się zmieniać. Pojawienie się kategorii mniejszych urządzeń drukujących skutkowało większą
otwartością dystrybucji. Rosnąca liczba podmiotów oferujących produkty Xerox’a
doprowadziła do zaostrzenia konkurencji wewnętrznej, a w konsekwencji do znacznego
obniżenia marż, z pierwotnych 55% do znacznie poniżej 20%.
„Zaostrzająca się konkurencja, spadające marże, uzależnienie od jednego partnera…” - myśli
kłębiły się w głowie Bartka - „…najwyższy czas…”.
Pytania dla studentów do części I
1.

Jak oceniasz strategię biznesową firmy przyjętą w 2000 roku?

2.

Jakie działania powinien podjąć Bartek w odpowiedzi na nową sytuację?

Część II. Poszukiwanie możliwości rozwoju
„Zaostrzająca się konkurencja, spadające marże, uzależnienie od jednego partnera…” - myśli
kłębiły się w głowie Bartka - „…najwyższy czas na dywersyfikację działalności”.
Najbardziej logicznym kierunkiem poszukiwań nowych możliwości dla firmy wydawało się
skoncentrowanie na potrzebach dotychczasowych klientów. Zdaniem Bartka najistotniejsza
stała się ocena procesów biznesowych i szukanie luk, które można by wypełnić nowymi
produktami. Firma sprzedawała dotąd maszyny drukujące, które z natury rzeczy miały
związek z dokumentem jako takim. Z wielu rozmów przeprowadzanych z odbiorcami
wynikało, że mają oni problemy z efektywnym obiegiem dokumentów wewnątrz organizacji.
W ten sposób narodziła się idea stworzenia systemu cyfrowego obiegu i archiwizacji
dokumentów. Pomysł polegał na wykorzystaniu maszyn będących w ofercie firmy do
tworzenia cyfrowego zapisu dokumentów, a następnie usprawnienia ich obiegu z użyciem
autorskiego oprogramowania. W nowej sytuacji kompleksowe wdrażanie takiego sytemu w
przedsiębiorstwach miało się stać podstawowym produktem firmy. Począwszy od roku 2007
firma zaczęła budować swoją tożsamość w oparciu o tworzone i rozwijane produkty.
Dotychczasowa nazwa X-Partner została zmieniona na inLAND.

Pytania dla studentów do części II
1.

W jaki sposób poszukiwałbyś i oceniał możliwości dywersyfikacji działania?

2.

W jaki sposób oceniłbyś szanse powodzenia i perspektywy rozwoju nowej usługi?

Część III. Problem efektywności firmy
Od 2007 roku firma inLAND oferuje produkt w postaci cyfrowego systemu archiwizacji
i obiegu dokumentów. Jego istotą jest zamiana papierowego dokumentu na formę cyfrową
poprzez skanowanie z wykorzystaniem m.in. urządzeń Xerox. Po zeskanowaniu dokument
opisywany jest szeregiem cech umożliwiających późniejsze jego odszukanie i wykorzystanie.
Tak przygotowany dokument jest następnie przechowywany w elektronicznym repozytorium.
Jądrem systemu jest więc elektroniczne archiwum z możliwością wielopłaszczyznowego
przeszukiwania. Wokół tego jądra dobudowywane są następnie dodatkowe moduły
pozwalające na zaspokojenie indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego odbiorcy.

W latach 2007-2008, będących początkowym okresem rozwijania nowej usługi, oferta
kierowana była do klientów, dla których firma wcześniej realizowała dostawy systemów
drukujących. System cyfrowego obiegu i archiwizacji dokumentów stanowił dla nich
wzbogacenie możliwości wykorzystania istniejących już rozwiązań. Dobra znajomość potrzeb
tej grupy odbiorców zapewniała wysoką skuteczność sprzedaży.

Zaspokojenie popytu dotychczasowych klientów zmusiło firmę do poszukiwania nowych
odbiorców. Nowy model sprzedaży zakładał skupienie się na przedsiębiorstwach
zatrudniających powyżej 100 osób z terenu Wielkopolski. Przedstawiciele handlowi
kontaktowali się z potencjalnymi klientami umawiając się na spotkania. Pomimo prowadzenia
licznych rozmów biznesowych, skuteczność tego sposobu sprzedaży okazała się wyraźnie
niższa niż w pierwszym etapie oferowania nowego produktu. Dodatkowym problemem był
długi cykl sprzedaży oferowanych rozwiązań. Pomimo czasochłonnych rozmów niewiele
kontaktów kończyło się sprzedażą. Na rosnące koszty działalności nakładał się też problem
zyskowności

sprzedaży.

Nie

wszystkie

umowy,

które

podpisano

gwarantowały

wygenerowanie odpowiedniego poziomu przychodów. Prezes zdał sobie sprawę, że próba
dotarcia do wszystkich możliwych odbiorców jest drogą donikąd.
Pytania dla studentów do części III
1.

Jakie dostrzegasz mocne strony produktu oraz korzyści dla użytkownika (firmy)?

2.

Co było przyczyną niskiej efektywności sprzedaży produktów i jak temu zaradzić?

Część IV. Optymalizacja działalności
W obliczu rosnących jednostkowych kosztów dotarcia i małej opłacalności realizowanej
sprzedaży Bartek zdecydował o zmianie dotychczasowej strategii sprzedażowej. Jego
zdaniem jedynym sposobem na poprawę sytuacji było skoncentrowanie się na wybranych
segmentach rynku. Pozwolić miało to na skuteczne rozwiązywanie problemów, które dla firm
tworzących niszę są w znacznej części podobne.
Wybór padł na branżę geodezyjną. W codziennej pracy firma trafiała na zainteresowanie
świadczonymi usługami ze strony starostw powiatowych, które zarządzają archiwami map.
Dla oceny potencjału tej grupy docelowej zlecone zostało przeprowadzenie badań CATI przez
wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Wyniki badań potwierdziły wysoką atrakcyjność
segmentu i pozwoliły na przygotowanie planu działań dla przedstawicieli handlowych.
Kolejną atrakcyjną niszą w ocenie firmy jest branża infrastrukturalna, i to także na niej
koncentrować się będą wysiłki handlowców w najbliższych latach.
Pytania dla studentów do części IV
1.

Jakie dostrzegasz korzyści ze skupienia się na niszy rynkowej?

2.

W jaki sposób poszukiwałbyś nisz rynkowych i oceniał ich atrakcyjność?

Część V. Patrząc w przyszłość z optymizmem
Decyzje podejmowane na przestrzeni lat okazały się korzystne. W 2010 roku, ze sprzedaży
sprzętu oraz świadczenia usług, firma osiągnęła 6 mln zł. obrotu oraz 100 tys. zł. zysku.
Pozyskała także kontrakty na kilka milionów złotych, a portfolio toczących się procesów
sprzedaży zapowiada się równie optymistycznie. Towarzyszył temu znaczący wzrost
zatrudnienia - od trzech osób w pierwszym roku działalności firmy, do 65 w roku 2011
(w tym 25 na stałe).
Sukces rynkowy usług archiwizacyjnych spowodował jednocześnie zmianę w sposobie
podejścia do sprzedaży maszyn kopiujących. Wprowadzona została usługa polegająca na
sprzedaży wydruku. Zgodnie z nową koncepcją, tradycyjną sprzedaż maszyn stopniowo ma
zastępować utrzymywanie floty własnych drukarek u klienta i pobieranie opłat za
wykonywane na nich wydruki. Zaletą takiego rozwiązania są dodatkowe korzyści zarówno po
stronie sprzedającego, jak i kupujących.

Pytania dla studentów do części V
1.

Wskaż plusy i minusy nowego podejścia do sprzedaży maszyn kopiujących.

2.

W jaki sposób przedsiębiorstwo może rozwijać portfel usług oraz rynek?

