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ZASOBY PRZEDSIĘBIORSTWA

 Praca – siła robocza

 Grunty przedsiębiorstwa

 Kapitał rzeczowy (budynki, maszyny)

 Kapitał finansowy (akcje, obligacje, papiery wartościowe)

 Technologia

 Przedsiębiorczość
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Peter Drucker 

(myśliciel i teoretyk zarządzania)

Jest to cecha przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, przez

którą rozumie się gotowość i zdolność do

podejmowania decyzji oraz rozwiązywania w sposób

twórczy i nowatorski nowych problemów, przy

świadomości związanego z tym ryzyka, umiejętność

wykorzystywania pojawiających się szans i okazji oraz

szybkiego i elastycznego przystosowania się do

zmieniających się warunków



Model biznesu można naukowo określić jako: 

 Opowiadanie, które wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo

(Magretta, 2002 , s. 88)

 Pomysł na zarabianie pieniędzy przez firmę

(Koźmiński, 2004, s. 123)

 Opis, jak działa tradycyjne przedsiębiorstwo (Arend, 2013,

s. 391)

 Reprezentację tego, jak biznes tworzy i dostarcza wartość

zarówno klientom, jak i przedsiębiorstwu (Johnson, 2010, s. 22)
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MODEL  BIZNESOWY

 pozwala uporządkować informacje, które mamy o danym

produkcie, pozwala objąć w całość i lepiej opisać dany proces.

Dzięki temu modele pomagają w podejmowaniu decyzji,

czyli ułatwiają zarządzanie

 dzięki rozpisaniu i pogrupowaniu informacji, które wiemy

o danym procesie, modele biznesowe pomagają lepiej go

zrozumieć i skuteczniej nim zarządzać
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MODEL  BIZNESOWY

 jest to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu

wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku

operacyjnego

 określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku,

informuje jak przedsiębiorstwa działają, czyli w jaki

sposób tworzą wartość dla klientów, tworzą towary

i usługi
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EFEKTY FUNDAMENTALNE W MODELU BIZNESOWYM

1. Segmenty klientów – organizacja obsługuje jeden lub większą

liczbę segmentów klientów

2. Propozycja wartości – organizacja stara się rozwiązać

problemy klientów i zaspokajać ich potrzeby za pomocą

propozycji wartości

3. Kanały – propozycja wartości trafia do klientów za

pośrednictwem kanałów komunikacji, dystrybucji i sprzedaży

4. Relacje z klientami – przedsiebiorstwo z poszczególnymi

segmentami klientów kształtuje swoje relacje

5. Strumień przychodów – stanowi efekt realizacji propozycji

wartości
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EFEKTY FUNDAMENTALNE W MODELU BIZNESOWYM

6. Kluczowe zasoby – to aktywa niezbędne do formułowania

i realizacji powyższych elementów……

7. Kluczowe działania - …..poprzez wykonywanie pewnej liczby

kluczowych działań

8. Kluczowi partnerzy – niektóre działania zleca się firmą

zewnętrznym, a niektóre zasoby pozyskuje się spoza

przedsiębiorstwa

9. Struktura kosztów – poszczególne elementy modelu

biznesowego wpływają na określoną strukturę kosztów



Źródło: Business Model Canvas Alexandra Osterwaldera, zaprezentowany

w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera”.

Model biznesowy CANVAS
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PRZYKŁAD

Praktyczny model Canvas w przedsiębiorstwie 

agroturystycznym – stan aktualny
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Nowy model biznesowy Gospodarstwa Agroturystycznego

- stan w przyszłości 
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Osiem kluczowych elementów, 

które wpływają na model biznesowy

1. Propozycja wartości - dlaczego klienci powinni kupić od

ciebie?

2. Model przychodów - jak będziesz zarabiał pieniądze?

3. Możliwość wejścia na rynek - na jakim rynku będziesz

działał i jaka jest jego wielkość?

4. Konkurencja - kto jeszcze działa na tym rynku?
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Osiem kluczowych elementów, 

które wpływają na model biznesowy

5. Przewaga konkurencyjna - jakie korzyści twoja firma wniesie

na rynek?

6. Strategia rynkowa - jak masz zamiar wypromować swoje

produkty, żeby przyciągnąć uwagę klientów?

7. Rozwój organizacyjny - jaki typ struktury organizacyjnej jest

konieczny, aby zrealizować biznes plan?

8. Zespół kierowniczy - jakiego doświadczenia i umiejętności

potrzebują liderzy w przedsiębiorstwie?
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Według M. Portera (amerykański ekonomista)

MODEL  BIZNESOWY 

 jest opisem działalności przedsiębiorstwa, które zapewniają mu

zyski

 sprowadza się do określenia roli organizacji w łańcuchu

wartości, w jakim działa

 w kompleksowym ujęciu chodzi o metodę przyjętą przez

firmę, przez realizację której będzie ona powiększać

i wykorzystywać zasoby tak, aby oferować klientom większą

wartość od konkurencji

 dzięki temu przedsiębiorstwo osiągnie wyższe zyski, a może

nawet uzyska i utrzyma trwałą przewagę konkurencyjną
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