
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA202-023491  
 

 

 
 

IO3 - The Total Business Plants Materiały Szkoleniowe 
 

Moduł nr.4 
“Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych” 

 
 

FyG Consultores 
 

 



„Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych” 

 

 

 Rozdział 3: Budowanie modelu biznesowego dla sektora roślin leczniczych 

 

 Podsumowanie  
 

Rozdział 3 "Model biznesowy budynku dla sektora roślin leczniczych" zawiera informacje o modelu 
biznesowym w odniesieniu do przemysłu ziołowego i roślin. Najważniejsze dane zawarte są w 
module w zrozumiały sposób wraz ze znanymi przykładami. Zdobycie tej wiedzy ułatwi proces 
tworzenia firmy - Uruchomienie.  
  
 

 Rezultaty nauczania 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Zdefiniuj następujące pojęcia: Model biznesowy, Model Płaszczyzny Biznesu 
2. Zapoznaj się z takimi pojęciami jak: strategia, biznes, planowanie. 
3. Przygotowanie modelu Płótna Biznesowego związanego z przemysłem roślin 

ziołowych i leczniczych.  
4. Łączenie wiedzy związanej z modelem biznesowym i przemysłem zakładowym. 

 
 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

 
1. Sporządzenie modelu biznesowego.  
2. Pokaż wiedzę dotyczącą słownictwa biznesowego. 
3. Planuj i realizuj etapy planowania biznesowego. 
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Rozdział 3: Budowanie modelu biznesowego dla sektora zakładów leczniczych 

 

Czym jest model biznesowy? 
 
Model biznesowy pozwala na opisanie podstaw, na których opiera się firma/startup w celu 
tworzenia, zbierania i dostarczania wartości. Jest to model wspomagający zarządzanie firmą; bardzo 
przydatne narzędzie zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości. 
Model biznesowy jest nieodzownym narzędziem w każdej nowo powstałej firmie. Pozwala na 
opracowanie mapy, która pozwala określić, jak będzie działać Twoja firma. Dzięki modelowi 
biznesowemu firma tworzy plan, którego celem jest osiąganie zysków poprzez swoje działania, 
z uwzględnieniem ponoszonych kosztów. 
Nie ma ustalonego schematu do naśladowania; model biznesowy może być tak prosty lub 
skomplikowany, jak chce firma w zależności od potrzeb i funkcji. 
 
Model biznesowy może być dziś tworzony i zmieniany w dowolnym innym dniu, ale należy podążać 
za jego główną strukturą. Bardzo ważne w tworzeniu modelu biznesowego jest to, aby pamiętać, że 
ten dokument powinien dać Ci odpowiedź na pytanie "Z punktu widzenia klienta, dlaczego ta 
działalność ma rację bytu? Tworzenie modelu biznesowego ma kluczowe znaczenie dla 
uwzględnienia wszystkich elementów biznesu: ludzi, produktów, usług, klientów, planów, celów, 
wyzwań itp. 
 
Proces tworzenia modelu biznesowego jest raczej bardzo osobistym działaniem, ale z drugiej strony 
możliwe i wymagane jest podążanie za niektórymi strukturami, które są bardziej powszechne 
i ułatwiają tę pracę. 
 
Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania - powinieneś mieć przynajmniej na uwadze swój Biznes 
Plan na najbliższe kilka miesięcy. 

 

Tworzenie biznesplanu można rozpocząć się od Biznes Planu, który będzie wykorzystywany do celów 
wewnętrznych i będzie przede wszystkim odzwierciedlał potrzeby każdego członka firmy. Ten rodzaj 
planu, który można nazwać "projektem wstępnym" jest dla twórcy biznesu i jego współpracowników. 
Zalecamy, aby nie pokazywać tego rodzaju "planu operacyjnego" bankowi lub innej organizacji, od 
której chcesz otrzymać jakiekolwiek wsparcie finansowe. Plan powinien uwzględniać wzrost lub 
ekspansję firmy, a także to, jakie są jej priorytety. Jest to kolejny plan, który można tu wymienić jako 
Plan Strategiczny - taki który będzie zawierał Twoją strategię, odpowiedzialność, działania, terminy, 
budżet i plan finansowy. Każdy rodzaj planu będzie przydatny podczas całego procesu przygotowania, 
oraz kiedy już zaczniesz prowadzenie biznesu. 

Podsumowując - wszystko wymaga planu, ale plan może zostać zmieniony. Zgodnie ze zmianami, 
które pojawią się w procesie tworzenia firmy, plan powinien zostać zmodyfikowany i dostosowany do 
potrzeb. W wyniku posiadania planu masz tę ścieżkę, którą podążasz i bazę, z której możesz 
wyruszyć. 

Jak model biznesowy odnosi się do strategii biznesowej i przewagi konkurencyjnej? 

Niemniej jednak modele biznesowe są stosunkowo ogólnymi modelami, które można łatwo 
naśladować. Dlatego też strategia biznesowa uzupełnia model, projektując i chroniąc przewagę 
konkurencyjną na trudnych rynkach. Oznacza to, że strategia biznesowa eliminuje mechanizmy 
izolujące, które uniemożliwiają imitację modeli biznesowych przez konkurentów. 



„Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych” 

 

 

Ramy VRIN (Wartościowość, Rzadkość, Nieprzewidywalność, Niesubstycjonalność) stanowią 
narzędzie do badania (potencjalnej) przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Stosując 
zróżnicowaną strategię, przedsiębiorstwa mogą zapewnić sobie wyższe zyski i utrzymać przewagę 
konkurencyjną. 

Proponuje się cztery strategiczne etapy analizy w celu osiągnięcia zrównoważonych modeli 
biznesowych: 

1. Podział rynku 
2. Tworzenie i prezentowanie propozycji wartości w oparciu o potrzeby klientów dla każdego 

z segmentów - ponieważ klienci są Twoją przyszłością. 
3. Zaprojektowanie i wdrożenie mechanizmów pozwalających na czerpanie korzyści z wartości 

dla klientów – segmenty nietypowe 
4. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów, które utrudniają imitację Twojej oferty przez 

konkurentów – którzy będą próbowali Cie pokonać. 

Trzy czynniki, które każda osoba zakładająca startup powinna rozważyć, aby uniemożliwić 
konkurentom imitację: 

1. Trudno jest powielać systemy, procesy, usługi, struktury, i modele biznesowe. 
2. Ograniczona imitowalność - odnosi się do działań, które stwarzają trudności osobom 

trzecim w zrozumieniu sposobu wdrażania modelu biznesowego. 
3. Analiza istniejącej sprzedaży i zysków. 

Jaka jest rola odkrywania, uczenia się i adaptacji w innowacjach modelu biznesowego? 

Proces tworzenia i ulepszania modelu biznesowego wymaga kreatywności i wnikliwości. Wgląd 
w  informacje o klientach, dostawcach i konkurentach - 3 aspekty, które będą Ci towarzyszyć podczas 
caej przygody z biznesem. Kreatywność polega na wychwytywaniu wartości z istotnych informacji 
o klientach, pochodzących z dostępnych źródeł, chroniąc jednocześnie model przed powieleniem. 
Jest to przede wszystkim proces uczenia się, studiowania i dostosowywania swoich działań w oparciu 
o eksperymenty. Jednym ze sposobów na to jest przetestowanie modelu pod kątem obecnej, 
podobnej działalności i sprawdzenie, jak może on ewoluować. 

Pytania, które można zadać na temat modelu tymczasowego obejmują: 

 Jak będzie używany produkt i jaki problem klienta rozwiąże? Czy rozwiązuje jakikolwiek 
problem? Czy ułatwia życie? 

 Ile klienci mogą być skłonni zapłacić za dostarczoną wartość? 

 Jak duża jest grupa docelowa? Kto należy do grupy docelowej? 

 Jakie znasz konkurencyjne oferty? 

 W jaki sposób i gdzie należy przedstawić rozwiązanie produktowe? 

 Jakie są koszty prezentacji, dostawy i sprzedaży tego produktu/usługi? 
 
Modele biznesowe są ważnym elementem prowadzenia firmy. Jednym z najpopularniejszych 
i najbardziej znanych jest Szablon modelu biznesowego - Business Model Canvas (BMC). 
 
Szablon modelu biznesowego jest narzędziem zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości. 
Umożliwia opisanie, zaprojektowanie i usystematyzowanie modelu biznesowego. Jest to wykres 
wizualny zawierający elementy opisujące ofertę wartości firmy lub produktu, infrastrukturę, klientów 
i finanse. Narzędzie to jest bardzo przydatne do projektowania, testowania i wprowadzania innowacji 
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w naszym modelu biznesowym. Bardzo praktyczne podejście pozwala podkreślić dynamikę modelu 
biznesowego i służyć jako inspiracja do poszukiwania nowych możliwości. AMAZON jest firmą 
stosującą model BMC. 
 
 

Amazon jest działającym globalnie sklepem internetowym, oferującym szeroką 
gamę produktów (od książek po biżuterię i żywność) oraz wytwarzającym 
produkty elektroniczne (np. eBook Kindle czy tablety Fire). 
 
Model biznesowy Amazon może być analizowany przy użyciu szablonu modelu 
biznesowego - wykresu wizualnego, który pozwala na badanie elementów 
składowych firmy. 

 
 
 
Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który wyjaśnia strukturę BMC: 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s 

 
Szablon modelu biznesowego jest wykorzystywany przez różnego rodzaju firmy. Jest to również 
bardzo ważne narzędzie dla przedsiębiorców i startupów dla wprowadzania innowacji w modelu 
biznesowym. Systematycznie odzwierciedla model biznesowy, ponieważ każdy z elementów projektu 
lub jego części składowych jest mapowany. Ta forma projektowania biznesu, która daje możliwość 
poznania każdej ważnej skałdowej części Twojej firmy, pomaga w prawidłowej analizie i zrozumieniu, 
w jaki sposób poszczególne elementy łączą się ze sobą. Jeśli jesteś gotowy, aby zamienić innowacyjne 
pomysły w działanie, to narzędzie jest zdecydowanie tym, czego potrzebujesz. 
 
Obecnie Szablon modelu biznesowego (BMC) jest jednym z popularnych modeli biznesowych 
stosowanych przez wiele firm. Umożliwia on opisanie, zaprojektowanie, opracowanie, 
zaprezentowanie i uaktywnienie modelu biznesowego. Jest to wykres wizualny zawierający elementy 
opisujące wartość firmy lub produktu, jej infrastrukturę, klientów i finanse - wszystkie sektory 
związane z danym biznesem. Aby lepiej zrozumieć czym jest Szablon modelu biznesowego, konieczne 
jest zrozumienie różnych elementów, które on zawiera. Z tego powodu podzielimy koncepcję na 
różne etapy, które stworzą jej kompletny obraz. 
 
 

Element Definicja 

Grupy 
klientów 

Grupa klientów jest uważana za grupę osób, do których firma zamierza się zwrócić; może to być jedna 
lub wiele grup. 
Ponieważ cała działalność firmy będzie oparta na wybranym Segmencie Klienta, to musi to być 
pierwsza decyzja, poprzedzająca opracowanie modelu biznesowego. 
Decydując o tym, który segment klientów powinniśmy wybrać/odrzucić, musimy mieć na uwadze kilka 
cech charakterystycznych każdego z nich. 

Propozycja 
wartości  

Jest to złożona przez firmę oferta rozwiązania problemu lub potrzeby konsumenta. To połączenie 
produktów i usług, które firma oferuje w celu rozwiązania problemu konkretnej grupy. Istnieje wiele 
rodzajów wartości, które firma może zaoferować poprzez swoje produkty/usługi. 

Kanały Kanałem, który można uznać za punkt kontaktowy pomiędzy firmą a danym segmentem rynku. Kanały 
rynkowe pełnią kilka funkcji, takich jak dostarczanie produktu do nowych klientów, pomaganie 
klientom w dotarciu do produktu, pozwalają im pozyskać ofertę cenową oraz oferują obsługę 
posprzedażną. 

Relacja z Firma może decydować o rodzaju relacji dla każdego segmentu, w zależności od wyniku, który chce 

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
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klientem 
 

osiągnąć: lojalność, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie sprzedaży.... w zależności od relacji z 
klientem, będą mieli oni odmienną opinię o firmie. 
 

Strumienie 
dochodów 

Wynikająca z relacji z wybranym segmentem. Możemy wyróżnić dwa typy: 

 Przychody pochodzące z konkretnych płatności dokonanych przez konsumenta. 

 Przychody bieżące pochodzące z płatności okresowych w zamian za propozycję wartości 
przekazaną przez spółkę konsumentowi.  

Kluczowe 
zasoby 

Jest to najważniejszy wkład firmy, który pozwala na stworzenie propozycji wartości oferowanej 
konsumentowi. Każdy model biznesowy będzie wymagał innego rodzaju i ilości tych zasobów. 

Kluczowe 
działania 

Są to najważniejsze działania niezbędne do funkcjonowania modelu i jak to miało miejsce na 
poprzednim etapie, w zależności od modelu biznesowego konieczne będą podejmowanie różnego typu 
działań. 

Kluczowi 
partnerzy 

Chodzi tu o sieć zbudowaną przez firmę z innymi partnerami, w celu udoskonalenia modelu 
biznesowego; powody budowania partnerstw są zróżnicowane, i obejmują korzyści skali, zmniejszenie 
ryzyka lub dostęp do określonych działań/zasobów. 

Struktura 
kosztów 

Tworzenie modelu biznesowego wiąże się z dużymi kosztami i w zależności od rodzaju będą one 
wyższe lub niższe. Możemy je podzielić na dwa główne typy: według kosztów lub wartości. Pierwszy z 
nich koncentruje się bardziej na redukcji kosztów, natomiast drugi preferuje przede wszystkim 
tworzenie wartości dodanej dla konsumenta. 

 
 
 
 
Na przykład, przyjrzyj się BMC zastosowanemu przez Apple i Google. 
 
APPLE: 
 
Jednym z najbardziej istotnych produktów Apple jest niewątpliwie iPod. Wypuszczony na rynek 
w 2001 r. sprzęt wygrał z wszystkimi innymi dostępnymi odtwarzaczami mp3 dzięki możliwości 
podłączenia jej do platformy iTunes, pozwalając jej użytkownikom na transfer dowolnych plików 
z komputera do iPoda, a także na kupno plików za pośrednictwem sklepu Apple. 
 
 

 
 
 
 

GŁOWNI 
PARTNERZY 
Oznaczenia 
nagrań 
Oryginalne 
wyposażenie 

GŁOWNE 
DZIAŁANIA 
 
Elementy 
wyposazenia 
Marketing 

WARTOŚĆ 
PROPOZYCJI 
 
Muzyka bez 
zakłóceń 

RELACJE Z 
KLIENTAMI 
 
Miłość do marki 
Wysoka wartość 
rezygnacji 

OBSZARY 
KLIENTÓW 
 
Rynek masowy 
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Producenci 
 

KLUCZOWE 
ZASOBY 
 
Ludzie 
Treść i umowy 
Marka Apple 
Design modelu 
iPod 

KANAŁY 
 
Sklepy 
detaliczne 
Sklepy Apple 
Apple.com 
sklep itunes 

STRUKTURA KOSZTÓW 
 
Ludzie 
Produkcja 
Marketing i sprzedaż 

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 
 
Wysokie przychody ze sprzedaży sprzętu (sprzedaż 
iPodów) 
Przychody ze sprzedaży Muzyki (sprzedawanie muzyki) 

 
 
GOOGLE 
 
Pierwszą i najbardziej znaną usługą Google jest wyszukiwarka, która pozwala na wyszukiwanie 
pożądanych wyników w internecie. Dodatkowo firma oferuje również inne usługi, takie jak Gmail lub 
inne aplikacje (Google Calendar, Google Docs,...) za darmo, zarabiając na reklamie w internecie. 
Jednak nawet jeśli spółka posiada inne produkty (takie jak własne telefony komórkowe i tablety), 
to jednak największa kwota przychodów uzyskiwana jest poprzez reklamy internetowe. 

 
 
 
 

GŁÓWNI 
PARTNERZY 
 
Partnerzy 
dystrybucyjni 
Sojusz 
biznesowy Open 
Handset 
Producenci 
sprzętu 

GŁOWNE 
DZIAŁANIA 
 
R&D: nowe 
produkty, 
poprawa jakości 
produktów 
infrastruktura 
informatyczna 

WARTOŚĆ 
PROPOZYCJI 
 
Wyszukiwanie 
stron 
internetowych 
(przeglądarka) 
Gmail 
Google 
Reklama 
ukierunkowana 
Android 
Google Chrome 
Aplikacje 
Google 
Produkty Nexus 

RELACJE Z 
KLIENTAMI 
 
Automatyzacja 
(jeżeli to 
możliwe) 
Sprzedaż 
dedykowana 
(duże konta) 

OBSZARY 
KLIENTÓW 
 
Użytkownicy 
internetowi 
Firmy, 
inwestujące w 
reklamę 
Użytkownicy 
Google+ 
Producenci 
urządzeń 
przenośnych 
Deweloperzy 
Przedsiębiorstwa 
Użytkownicy 
telefonów 

KLUCZOWE 
ZASOBY 
 
Centrum danych 
Marka Google 

KANAŁ 
 
Google Play 
Store 
Sprzedaż 
globalna 
(zespoły 
wsparcia) 
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Siła sprzedaży 
wielu 
produktów 

komórkowych 

STRUKTURA KOSZTÓW 
 
Koszty infrastruktury ruchu  
Koszty R&D 
Działalność centrum danych 
Marketing i sprzedaż 

ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW 
 
Przychody z reklam na stronach internetowych 
Produkty dla przedsiębiorstw 
Telefony komórkowe/ tablety Nexus 

 
 

 

Źródło: Peter J Thomson, Digital Brand Strategy 
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„Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze roślin leczniczych” 

 

 

PRZYKŁAD 
 

 
 
 
 

Wzór i przykład szablonu modelu biznesowego dla produkcji roślin leczniczych 
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