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Część I:
1. Jak oceniasz strategię biznesową firmy przyjętą w 2000 roku?
Oceniając sposób postępowania firmy w tamtym okresie należy zwrócić uwagę na
dwie zasadnicze kwestie: szanse jakie daje związanie się z jednym dużym kontrahentem oraz
związane z tym zagrożenia. Warto także zastanowić się, w jaki sposób można było starać się
zminimalizować zagrożenia na etapie podpisywania umowy.
Jeśli idzie o szanse, firma dzięki współpracy z Xerox zyskała dostęp do rozwijającego
się rynku, na którym występowała niewielka konkurencja wewnętrzna. Jednocześnie uzyskała
dostęp do nowoczesnych technologii zarówno w zakresie sprzedawanego produktu, jak
również modelu biznesowego i know-how. Bycie przedstawicielem znanej, światowej marki
znacznie ułatwia sprzedaż produktów (rozpoznawalność, zaufanie) i umożliwia uzyskiwanie
wysokich marż.
Związanie się z jednym, znacznie większym partnerem niesie jednak ze sobą również
poważne zagrożenia. Przede wszystkim można tu powiedzieć o dysproporcji siły
przetargowej partnerów. W powyższej sytuacji firma stała się całkowicie zależna od
warunków współpracy dyktowanych przez Xerox. W takiej sytuacji decyzyjność firmy
ograniczona została praktycznie do zera. Tego rodzaju zależność niesie ze sobą również
ryzyko nagłego pogorszenia się sytuacji mniejszego partnera w wyniku jakichkolwiek
kłopotów występujących po stronie firmy dominującej w tym układzie. Najważniejszym
zagrożeniem jest niepewność co do przyszłości. Xerox w każdej chwili mógł zakończyć
współpracę, nawet z powodów niezależnych od firmy.
Pomimo znacznie słabszej pozycji przetargowej, podpisując umowę firma mogła
spróbować podjąć starania zabezpieczające jej interes. Negocjacje dotyczyć mogły
zapewnienia wyłączności sprzedaży na danym obszarze kraju, możliwości oferowania
produktów komplementarnych, sprzedaży urządzeń konkurencyjnych firm, zachowania
pewnej swobody zarządzania firmą przez właściciela, czy określenia warunków i trybu
zerwania współpracy przez Xerox.
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2. Jakie działania powinien podjąć Bartek w odpowiedzi na nową sytuację?
Zastanawiając się nad możliwościami rozwiązania pojawiających się problemów
należy przede wszystkim wziąć pod uwagę dwa scenariusze: pozostanie na dotychczasowym
rynku i próba zwiększenia zyskowności lub wyjście poza obecny model biznesowy
i poszerzenie własnej działalności.
Decydując się na pozostanie na dotychczasowym rynku możliwe jest podjęcie
wielokierunkowych działań mogących przynieść poprawę sytuacji:


Rozwinięcie kanału sprzedaży poprzez zwiększenie ilości przedstawicieli handlowych,



Zwiększenie nakładów na działalność promocyjną (reklama, targi, PR);



Wynegocjowanie z Xerox większych rabatów ilościowych i wartościowych celem
stosowania promocji cenowych;



Skupienie się na wybranym segmencie rynku i próba osiągnięcia na nim pozycji lidera;



Skonsolidowanie branży (połączenie z innymi dystrybutorami urządzeń celem
zwiększenia siły przetargowej);



Renegocjację umowy z Xerox i umożliwienie sobie sprzedaży szerszej gamy jego
produktów bądź produktów konkurencyjnych podmiotów;



Wejście na rynek konsumencki, włącznie z rozwojem sklepów patronackich oraz
sprzedaży przez Internet.
Podejmując próbę zmiany dotychczasowego modelu biznesowego i profilu

działalności należy wziąć pod uwagę:


Dywersyfikację pionową, poprzez rozwój usług serwisowych oraz związanych
z zagospodarowaniem starych urządzeń kserograficznych;



Dywersyfikację poziomą, poprzez wprowadzenie do oferty produktów pokrewnych np.
papieru kserograficznego, tonerów czy usług kserograficznych;



Dywersyfikację równoległą, rozumianą jako poszukiwanie nowych obszarów
działalności, niezwiązanych ściśle z rynkiem kserograficznym.
Biorąc pod uwagę każdą z tych możliwości należy jednak pamiętać, że każdy z tych

scenariuszy niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Każdy również pociąga za sobą
konieczność poniesienia większych lub mniejszych dodatkowych kosztów. Ostateczna
decyzja poprzedzona zatem musi być analizą scenariuszową pozwalającą przewidzieć
w miarę dokładnie przyszły stan oraz konieczne do poniesienia nakłady.
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Część II:
1. W jaki sposób poszukiwałbyś i oceniał możliwości dywersyfikacji działania?
Decydując się na dywersyfikację działalności firmy, Bartek musiał odpowiedzieć
sobie na fundamentalne pytanie - pozostać w dotychczasowym biznesie, czy też z uwagi na
jego coraz mniejszą opłacalność szukać szansy na innym rynku?
Chcąc odpowiedzieć na to pytanie w sposób świadomy warto wyjść od identyfikacji
posiadanych zasobów (ludzkich, finansowych, technicznych) oraz zdolności (wiedzy, relacji).
Należy w tym kontekście zastanowić się, jakie są kluczowe kompetencje firmy, w czym jest
ona dobra oraz co daje jej przewagę nad konkurencją. Przyjęta strategia działania powinna jak
najlepiej wykorzystywać zasoby i zdolności firmy.
W odniesieniu do swojej firmy Bartek postanowił nie zrywać z dotychczasowym
rynkiem i wykorzystać posiadane kompetencje koncentrując się na wybranym segmencie.
Poszukiwania możliwości rozwoju oparł natomiast na rozpoznaniu potrzeb swoich
dotychczasowych klientów. Ich potrzeby i znajomość rynku stanowić mogą dla firmy
inspirację do działania.
Spektrum możliwych działań jest w takiej sytuacji znacznie szersze i pozwala na
miarodajną ocenę wariantów. Dobrym pomysłem jest na przykład przeanalizowania działań
bezpośrednich konkurentów. W podobnej sytuacji znalazło się w owym czasie kilku innych
graczy. Być może sposób postępowania któregoś z nich wart byłby naśladowania.
Analiza działań bezpośredniej konkurencji oraz potrzeb dotychczasowych klientów
jest stosunkowo szybkim i niedrogim sposobem postępowania. Poszukując nowych
możliwości rynkowych warto także przeanalizować trendy rynkowe poprzez uczestnictwo w
targach branżowych, przegląd czasopism branżowych oraz analizę oferty podmiotów
działających na rynkach bardziej rozwiniętych.
Dla oceny perspektyw rozwojowych ogromne znaczenie ma wnikliwa analiza makroi mikrootoczenia. W analizie dalszego otoczenia bardzo użyteczna jest metoda PEST.
Prawidłowe zdiagnozowanie i opisanie tendencji zachodzących w otoczeniu pozwala na
dostrzeżenie szans rozwoju firmy oraz zagrożeń, z którymi być może przyjdzie się zmierzyć.
W analizie bliższego otoczenia przydatny jest Model Portera. Dokonywana w oparciu o niego
analiza natężenia walki wewnątrz sektora czy groźby pojawienia się substytutów pozwala na
wybór sektorów o najlepszych perspektywach rozwojowych.
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Decyzja o rozpoczęciu działalności na konkretnym rynku powinna być poprzedzona
analizą pojemności i chłonności rynku. Podstawowe determinanty, które trzeba wziąć pod
uwagę realizując ten cel, to potrzeby i środki pieniężne, jakimi dysponują nabywcy oraz ceny.
Ujawnione potrzeby stanowią popyt potencjalny, który poparty odpowiednim funduszem
nabywczym staje się popytem rzeczywistym. Konfrontując popyt rzeczywisty z cenami dóbr
lub usług możemy określić wielkość popytu efektywnego.
2. W jaki sposób oceniłbyś szanse powodzenia i perspektywy rozwoju nowej usługi?
Wdrażanie nowej oferty powinno być poprzedzone analizą szans jej powodzenia. Jak
ją przeprowadzić w odniesieniu do pomysłu, który chciał realizować Bartek? Usługa miała
polegać na usprawnianiu obiegu dokumentów z użyciem autorskiego oprogramowania
i maszyn będących w ofercie firmy, nasuwają się więc co najmniej trzy główne kierunki
działania.
Po pierwsze należałoby się przyjrzeć rynkowi takich lub podobnych usług. Wiele
rozwiązań jest przenoszonych na polski grunt z zagranicy, dlatego proces poszukiwania
i analizy warto podzielić na rynek krajowy i zagraniczny.
W wypadku przeglądu sytuacji na rynku polskim ważna jest ocena ilości i jakości
dostępnych ofert, a także ich szerokość. Ponadto przydatne jest sprawdzenie natężenia
istniejącej

konkurencji

i

udziałów

poszczególnych

uczestników

rynku.

Ostatni

z wymienionych elementów pomaga w oszacowaniu stopnia koncentracji rynku, a w dalszej
kolejności barier wejścia na rynek ze swoją usługą. Jednym ze źródeł informacji na tym etapie
analizy są wydawnictwa branżowe.
Perspektywy rozwoju można też oceniać analizując trendy w świadczeniu
analogicznych usług na rynkach zagranicznych. Pomocne opracowania można znaleźć
w zagranicznych czasopismach branżowych oraz w Internecie. Warto też dodatkowo
prześledzić rozwój rynku zachodniego w ujęciu ilościowym - na podstawie danych
statystycznych, których źródłem mogą być instytucje i organizacje zajmujące się zbieraniem
i udostępnianiem informacji w formie ilościowej.
Drugi kierunek badań powinny stanowić wywiady z dotychczasowymi klientami na
temat zainteresowania nową usługą. Dysponowanie bazą danych zawierającą listę firm
o rozpoznanych potrzebach i preferencjach w zakresie zarządzania dokumentami zwiększa
szansę zaistnienia na rynku z nową ofertą i stanowi punkt wyjścia do dalszej ekspansji.
Współpraca z partnerami, z którymi dobre kontakty zawiązano już wcześniej, daje możliwość
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zdobycia doświadczenia we wdrażaniu nowej usługi w warunkach wzajemnego zaufania na
wyższym poziomie niż z klientami nowo poznanymi.

Po trzecie, ocena szans powodzenia i perspektyw rozwoju wymaga przeprowadzenia
analizy od strony zasobów firmy. Elementy, które powinny być w tym wypadku wzięte pod
uwagę to: kompetencje i umiejętności pracowników, stan wiedzy własnego przedsiębiorstwa,
know-how oraz zdolności finansowe.
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Część III:
1. Jakie dostrzegasz mocne strony produktu oraz korzyści dla użytkownika (firmy)?
Cyfrowy system archiwizacji i obiegu dokumentów umożliwia łatwe i szybkie
dotarcie do informacji, sprawny obieg dokumentów oraz lepszą komunikację wewnętrzną.
Dla przedsiębiorstwa oznacza to przede wszystkim oszczędność czasu oraz większą
efektywność działania pracowników, ograniczenie przestrzeni potrzebnej na składowanie
dokumentacji papierowej oraz zmniejszenie kosztów druku. Ma to szczególne znaczenia dla
firm generujących duże ilości dokumentów oraz posiadających liczne oddziały czy filie.
Mocną stroną produktu oferowanego przez inLAND jest możliwość dostosowania
funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki pełni praw autorskich
możliwe jest wdrożenie specjalnych rozwiązań dedykowanych dokładnie pod potrzeby
użytkowników. Każde wdrożenie może zatem być inne, a klienci otrzymują dokładnie takie
funkcjonalności jakie są im potrzebne w danym momencie, z możliwością późniejszego ich
rozwijania. Ogromne znaczeni ma też kompleksowość usługi - użytkownicy od jednego
dostawcy otrzymują zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt, co ułatwia integrację oraz
przyspiesza cały proces wdrożenia systemu.
2. Co było przyczyną niskiej efektywności sprzedaży produktów i jak temu zaradzić?
Początkowo Bartek upatrywał niskiej efektywności sprzedaży w zbyt małej ilości
spotkań handlowych. Określił zatem ich minimalne limity, które miały być realizowane przez
handlowców. Rozwiązanie to nie przyniosło jednak oczekiwanych rezultatów. Mimo, iż
spotkań było więcej, nie kończyły się one podpisywaniem intratnych umów i nie zwiększały
przychodów przedsiębiorstwa.
Przyczyny niskiej efektywności były inne i wynikały z nieodpowiednio określonej
grupy docelowej. Firma za swoją grupę docelową przyjęła przedsiębiorstwa zlokalizowane
w Wielkopolsce liczące powyżej 100 zatrudnionych. Wielkość firmy niekoniecznie przekłada
się jednak na problem nieefektywnego obiegu dokumentów. Wiele przedsiębiorstw nie miało
lub nie zauważało tego zjawiska, a tylko nieliczni dostrzegali korzyści płynące z zastosowania
proponowanych rozwiązań. Występowało również bardzo duże zróżnicowanie branżowe.
Przedstawiciele musieli każdorazowo wczuwać się w konkretną branżę i jej potrzeby, nie
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dysponowali gotowymi rozwiązaniami i nie mieli przykładów zaimplementowanego w danej
branży systemu. Brak wcześniejszych kontaktów handlowych z przedsiębiorstwami rodził
także problem braku zaufania. Dodatkowo, wielu pracowników potencjalnych klientów
obawiało się, iż w wyniku wdrożenia systemu straci pracę lub zyska nowe obowiązki.
W celu optymalizacji sprzedaży niezbędne jest podjęcie działań mających na celu
redukcję kosztów pozyskania klientów oraz zmaksymalizowanie efektywności pracy
przedstawicieli handlowych. Najważniejszą kwestią powinno być odpowiednie zdefiniowanie
grupy docelowej. Przedsiębiorstwo powinno działać w ściśle określonej niszy rynkowej,
dysponując pełnym rozeznaniem występujących w niej problemów oraz dopasowaną ofertą.
Ważnym elementem ułatwiającym pracę przedstawicielom handlowym jest również
budowanie świadomości produktu i marki, przede wszystkim dzięki pokazywaniu
konkretnych przykładów funkcjonowania systemu i płynących z tego korzyści. Pomocne
może być wreszcie oferowanie możliwości pilotażowego wdrożenia systemu w danym
przedsiębiorstwie, na przykład w jednym oddziale czy departamencie.
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Część IV:
1. Jakie dostrzegasz korzyści ze skupienia się na niszy rynkowej?
Współpraca z przedsiębiorstwami, które charakteryzują się określonymi, wspólnymi
cechami, umożliwia skoncentrowanie się na ich potrzebach, a przez to także na ich lepsze
zrozumienie. W takiej sytuacji inLAND ma większą szansę przygotowania optymalnych
rozwiązań dedykowanych swoim klientom. Dodatkowo, operując na rynku odbiorców
o podobnych potrzebach może znacząco zredukować koszt dostarczania odpowiednich
rozwiązań, ponieważ raz opracowany produkt odpowiadać będzie większej liczbie odbiorców,
wymagając każdorazowo jedynie drobnych modyfikacji. Koncentracja na niszy rynkowej
ułatwia także bieżące analizowanie zmian zachodzących na danym rynku, pozwalając na
błyskawiczne dostosowywanie swojej oferty.
Warto zwrócić także uwagę, że stosując taką strategię, inLAND zwiększa
prawdopodobieństwo skuteczności prowadzonych przez siebie działań sprzedażowych.
Dysponując

odpowiednio

dużym

zasobem

informacji

o

rynku,

rozwiązaniami

wykorzystującymi tę wiedzę, a przede wszystkim historią współpracy z firmami z branży,
przedsiębiorstwo zdecydowanie szybciej zyskuje status firmy znanej, kompetentnej i godnej
polecenia. W kolejnych rozmowach handlowych przedstawicielom łatwiej również dobierać
odpowiednie argumenty, a firmie koncentrować się na najbardziej skutecznych dla danego
rynku sposobach promocji.
2. W jaki sposób poszukiwałbyś nisz rynkowych i oceniał ich atrakcyjność?
Poszukiwanie nisz rynkowych wymaga ilościowego i jakościowego określenia
zbiorowości klientów (wielkość, pojemność, chłonność) oraz dokonania ich segmentacji co
do wymagań i oczekiwań. Kluczowa jest wiedza na temat tego, kim jest potencjalny klient,
w jaki sposób dokonuje zakupu, jakiej wartości użytkowej oczekuje, ile jest skłonny zapłacić
za użyteczność oraz w jaki sposób należy się z nim komunikować. Równie ważne jest też to,
ilu oferentów jest już na danym rynku i jak nasilona jest cenowa i pozacenowa walka
konkurencyjna.
W wypadku firmy inLAND podstawowe pytanie brzmi: „przedsiębiorstwa z jakiej
branży byłyby zainteresowane wdrożeniem systemu cyfrowego obiegu i archiwizacji
10

dokumentów i czy ich obsługa jest opłacalna?”. Jednym ze sposobów poszukiwania
odpowiedzi może być metoda ekspercka, w której punktem wyjścia jest poszukiwanie branż,
dla których papierowy obieg dokumentów stanowi istotny problem. Innym szybkim
sposobem jest przeanalizowanie dotychczasowych klientów pod kątem reprezentowanych
przez nich branż. Poszukiwanie nisz polegać może wreszcie na analizie działań i oferty
konkurencji, przede wszystkim na rynkach bardziej rozwiniętych. To z tych rynków pochodzi
też większość raportów mówiących o trendach i zyskowności na rynku cyfrowego obiegu
dokumentów. O opłacalności obsługi krajowych segmentów wnioskować można na
podstawie rozmów indywidualnych w firmach czy na targach branżowych, a także analizy ich
ogólnej kondycji finansowej. Nie bez znaczenia jest też nasycenie rynku w ramach branży
świadczoną usługą, złożoność procesów, którym trzeba sprostać wchodząc na dany rynek, jak
i istniejące bariery wejścia (w tym prawne, które wystąpić mogą na przykład w odniesieniu do
urzędów czy sądów).
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Część V:
1. Wskaż plusy i minusy nowego podejścia do sprzedaży maszyn kopiujących.
Zastanawiając się nad wprowadzeniem nowej usługi przedsiębiorstwo musi dokonać
analizy korzyści i kosztów związanych z taką decyzją. Główną wartością dodaną propozycji
inLAND jest obniżenie kosztów druku poprzez zdjęcie z barków przedsiębiorstwa kosztów
zakupu i serwisowania urządzeń drukujących. Z drugiej strony, to na oferencie spoczywa
konieczność poniesienia wysokich początkowych wydatków związanych z zakupem
odpowiedniej ilości maszyn. Może to skutkować koniecznością posiłkowania się różnymi
formami finansowania zewnętrznego, co może znacząco wpłynąć na poziom rentowności
przedsięwzięcia. Kolejnym problemem jest skala prowadzonej działalności, pozwalająca na
wygenerowanie zysku ze sprzedaży wydruku. W wypadku tak sformułowanej usługi, muszą
to być jedynie firmy, które na dużą skalę wykorzystują maszyny drukujące. W takiej sytuacji
ponownie może pojawić się problem efektywnego dotarcia do potencjalnych kontrahentów
i efektywności sprzedaży.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę na komplementarność rozwiązań proponowanych
przez inLAND. Zarówno świadczenie usługi wydruku, jak i wdrożenie cyfrowego systemu
archiwizacji oraz obiegu dokumentów stwarzają warunki do poszerzania współpracy.
Zawarcie umowy na utrzymywanie floty własnych maszyn kopiujących u klienta wymaga
częstych z nim kontaktów, co stwarza okazję do lepszego poznania potrzeb i oczekiwań. To
z kolei ułatwia zaproponowanie własnych rozwiązań w zakresie cyfrowego systemu
archiwizacji i obiegu dokumentów. Z drugiej strony, jeśli początek kontaktów z klientem
polega na realizacji umowy na opracowanie i wdrożenie takiego systemu, można go
proponować łącznie ze wstawieniem maszyn. Korzyść dla kupującego polega na
kontaktowaniu się z jedną firmą zarówno w sprawie funkcjonowania systemu, jaki i maszyn.
Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów spoczywa na
jednym podmiocie.
2. W jaki sposób przedsiębiorstwo może rozwijać portfel usług oraz rynek?
Wskazać można wiele możliwości rozwoju usług oraz rynku przez inLAND:
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Otwarcie nowych oddziałów firmy poza Poznaniem, celem dotarcia do podmiotów
działających na terenie całego kraju;



Wejście z dotychczasowym produktem do krajów, w których rynek cyfrowego obiegu
dokumentów nie jest jeszcze mocno rozwinięty;



Proponowanie potencjalnym klientom możliwości wspólnego pozyskiwania środków
unijnych na opracowanie i wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie czy urzędzie;



Zdobycie certyfikatów i uprawnień pozwalających firmie na współpracę z urzędami
administracji samorządowej i rządowej oraz sądami;



Opracowanie w przyszłości systemów wykorzystujących podpis cyfrowy, celem
całkowitej eliminacji papieru w przedsiębiorstwie;



Wprowadzanie nowych usług rozszerzających możliwy zakres współpracy, jak
utrzymywanie serwerowni czy serwis urządzeń kserograficznych.
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