
 

 

 
 

IO3 - The Total Business Plants Materiały Szkoleniowe 
 

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

 
FyG Consultores 

 

 
  



 

Rozdział 6: Internacjonalizacja i innowacyjność w startupach. 

 

 Podsumowanie 
 

Rozdział 6 "Internacjonalizacja i innowacyjność w startupach." jest elementem, który musi zostać 
uwzględniony w każdym projekcie biznesowym. Objaśnienie dotyczące internacjonalizacji 
i innowacyjności dotyczy obecnych i przyszłych trendów, za którymi muszą podążać nowe firmy. 
Rozdział ten pomaga zrozumieć, jak podjąć pierwsze kroki oraz jak podążać za pomysłem 
i oczekiwaniami. 
 

 Rezultaty nauczania 
 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe: 
 

1. Znajomość następujących terminów: Innowacja i internacjonalizacja na określonym 
rynku. 

2. Rozległa wiedza i możliwość dyskusji na temat: Startup, analiza rynku, innowacje. 
3. Synteza wszystkich informacji i danych z sektora biznesowego związanego z branżą 

roślin leczniczych. 
 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 
 

1. Prezentuje wiedzę w zakresie słownictwa biznesowego. 
2. Prezentuje umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej. 
3. Pracuje samodzielnie lub z zespołem i ustala zadania, które prowadzą do osiągnięcia 

celu głównego. 
4. Wie jak korzystać z technologii, która ułatwia pracę. 

 
  



 

 
Innowacje i Internacjonalizacja 
 

 Czy internacjonalizacja i innowacja są ważne? Tak, są bardzo ważne jeśli chcesz aby Twój 
biznes się liczył i rozwijał. 
 

Internacjonalizacja - proces, dzięki któremu firma rozwija działalność poza krajowym rynkiem - 
realizowana jest z kilku powodów 
Udana internacjonalizacja wymaga ostrożnej strategii wejścia i zdolności do radzenia sobie z różnymi 
problemami. 
Międzynarodową internacjonalizację firm mogą wspierać różne organizacje publiczne i prywatne, w 
tym Izby Handlowe za granicą. 
Prosty przykład: Bob Marley umiędzynarodowił reggae, rozpowszechniając go na całym świecie. 
 
 
Jakie korzyści daje firmie zaistnienie na arenie międzynarodowej? 
 

 wejście na nowe rynki produkcji 

 zmniejszenie kosztów i zwiększenie konkurencyjności 

 wykorzystanie własnych kluczowych kompetencji na nowych rynkach 

 podział ryzyka na większy rynek 

 wykorzystanie niższych kosztów pracy, niższego opodatkowania, tańszych zasobów 
naturalnych 

 czasami, umożliwia rozwój gdy rynek krajowy staje się zbyt mały. 
 

Firmy na ogół zaczynają działać za granicą, najpierw eksportując swoje produkty/usługi, potem 
zakładając oddziały i zatrudniając przedstawicieli handlowych w innych krajach, a kolejnym krokiem 
jest zakładanie zakładów produkcyjnych. 
 
Docelowo przedsiębiorstwa międzynarodowe mogą się rozwinąć w: 
 
Międzynarodowe korporacje (MNC): przedsiębiorstwo, które prowadzi łańcuch produkcyjny 
w więcej niż jednym kraju. Siedziba główna znajduje się zazwyczaj w miejscu, w którym firma została 
założona (kraj macierzysty), a jednocześnie w miejscu łatwo dostępnym. Możliwe jest również, jej 
działania prowadzone są w więcej niż jednym kraju. 
 
Korporacje ponadnarodowe (TNC): korporacja MNC, która nie utożsamia się z żadnym konkretnym 
narodem - otwarta na świat, nabywa prawdziwie międzynarodowe (tzn. nie zależne od kraju) cechy 
i wysoką reaktywność lokalną. 
  



 

2. Gdzie firmy prowadzą działalność międzynarodową? 
 

 
 

 
 
 

Jak zaistnieć za granicą? 
 
Główne strategie umożliwiające wejście na rynki zagraniczne to m. in.: 
 
 Eksportowanie produktów firmy na zagraniczny rynek jest możliwe tylko przy wsparciu brokerów 

handlowych. 
 



 

 
 

 Licencjonowanie procesu produkcyjnego i marketingowego przedsiębiorstwa lub żądanie 
uiszczenia opłat licencyjnych za użytkowanie posiadanych aktywów i zasobów. 

 

  
 

 Franchising przedsiębiorstwa. 
 

 
 

 Prowadzenie produkcji i sprzedaży bezpośrednio za granicą. 
 

a) Poprzez "podejście wielonarodowe" i dostosowanie się do lokalnego rynku  
 

 
 
b) poprzez "globalne podejście" i masowe wprowadzanie na rynek tego samego 

produktu 
 
 

 
 
 
 
 
 Czym jest Innowacja?  Czy jest potrzebna? Czy jej potrzebuję? Tak, i jeszcze raz Tak! 
 

“Posłuchaj" słów Steve' a Jobsa i odkryjesz, co odróżnia prawdziwych innowatorów od pozostałych. 
Wszystko sprowadza się do punktów. 

Steve Jobs był amerykańskim przedsiębiorcą, wynalazcą i projektantem przemysłowym. Jobs był 
przewodniczącym, dyrektorem naczelnym i współzałożycielem Apple Inc.: 



 

Nie nie możesz łączyć punktów patrząc w przyszłość; można je jedynie łączyć patrząc wstecz. Trzeba 
więc ufać, że w jakiś sposób wydarzenia te połączą w przyszłości. Musisz w coś wierzyć – w 
przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, w cokolwiek. To podejście nigdy mnie nie zawiodło i wiele 
zmieniło w moim życiu. Steve Jobs 

 

Czym więc jest innowacyjność? 
 
Te inne punkty, te, których brakuje. Punkty, które ludzie widzą, że nie są tymi, które chcemy 
zmieniać, punkty, które sprawiają, że świat idzie naprzód to te, które możemy nazwać 
"innowacyjnością". Poruszanie się do przodu wiąże się ze zmianami a przede wszystkim 
z innowacyjnymi zmianami. 
 
Trzeba być innowacyjnym i działać globalnie. Na całym świecie, co roku, pojawia się ponad 100 
milionów nowych firm (dużych i małych). Biorąc pod uwagę statystyki, przekłada się to na około 
11.000 uruchomionych w każdej godzinie startupów, więc jeśli jeden dzień to tylko 24 godziny można 
sobie wyobrazić, ile pomysłów pojawia się codziennie! W tym dynamicznie rozwijającym się 
środowisku, aby początkujące firmy mogły nadal wprowadzać innowacje muszą być inne - oryginalne, 
jeśli chcą przetrwać i utrzymać się na rynku. 
Każdego dnia pojawiają się tysiące nowych firm, więc firmy rozpoczynające działalność nie mogą 
sobie pozwolić na to, by spocząć na laurach i nie eksperymentować ani nie wprowadzać innowacji. 
Muszą oni mieć otwarte oczy i uszy, nieustannie sprawdzać co dzieje się wokół nich na rynku i co 
robią ich konkurenci lub nowi gracze. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim technologia staje się dziś 
przestarzała, wystarczy jedno nowe lub przełomowe odkrycie, aby cały biznes zniknął z dnia na dzień, 
co prowadzi do całkowitego marnotrawstwa wszystkich zasobów, czasu i wysiłku włożonego 
w budowę firmy. Nie ma więc większych szans, że możesz liczyć na "tak zwany" innowacyjny produkt, 
który pozwoli Ci utrzymać startup, jeśli innowacja nie będzie Twoim priorytetem na co dzień. 
Innowacyjność może przynieść wiele korzyści Twojemu biznesowi i dużym firmom, które na początku 
tez były startupami. 
 
Innowacyjność: 
 

 Daje Ci wyjątkową przewagę nad konkurencją. 
 

Opracowanie totlanie nowego, rewolucyjnego produktu, daje firmie przewagę nad konkurencją 
i pomaga w zostaniu liderem na rynku. 
 

 Pomyślmy chwilę o przypadku firmy Apple Inc., która od czasu jej wprowadzenia na rynek, od 
dziewięciu lat pozostaje liderem w branży. Apple nieustannie wprowadza nowości, które różnią 
się na tle innych producentów smartfonów. Innowacyjność jest najważniejszą cechą w sektorze 
komunikacyjnym, a nie tylko tam. 
 

 



 

 

 Inny doskonały przykład to Uber (zamówienie samochodu z kierowcą za pomocą aplikacji, gdzie 
przejazd jest płatny kartą kredytową), który całkowicie zakłócił pracę taksówkarzy, zdołał 
utrzymać pozycję lidera na rynku, ponieważ nieustannie wprowadza innowacje i stwarza nowe 
możliwości dla klienta. Od współużytkowania pojazdów po samochody klasy premium, firma 
zdobyła pozycję lidera na każdym rynku, na którym działa. Teraz Uber tworzy również usługę 
udostępniania samolotów - czy nie jest to świetny przykład innowacji? Wiele osób zamiast 
zamawiać taksówkę zamawia Uber za pomocą aplikacji i nie martwi się o płatności gotówką, jak 
że wszystko odbywa się za pomocą karty kredytowej. 

  
 

 Sprawia, że startupy się rozwijają 
 

 
Jeśli innowacyjność jest kluczowym aspektem Twojej firmy, ułatwia to rozwiązywanie problemów 
i podejmowanie wielkich wyzwań. 
Czy wiesz, że firma Google przeznacza dla wszystkich specjalną godzinę lub dzień w każdym dziale na 
innowacje - w tym czasie ludzie eksperymentują i tworzą nowe możliwości/pomysły. Nie wymaga to 
od firmy żadnych dodatkowych kosztów, ale dzięki temu daje szansę na zrobienie czegoś nowego 
i oryginalnego. 
 
Wiele z ich innowacyjnych produktów, takich jak Hangout, Mapy, itp. to pomysły pracowników. 
 

 
 

 
 Tworzy bariery wejścia dla konkurentów 

 
Bycie innowatorem jest najlepszym sposobem bycia na czele i pozostania liderem w branży. Jednak 
jeden dobry pomysł może szybko znaleźć tysiące zwolenników, także myśl i rozpocznij swoją 
działalność już dzisiaj. Innowacyjność to przyszłość. 
 

 Umozliwia konkurencję z większymi, dobrze rozwiniętymi przedsiębiorstwami. 
 

Duże przedsiębiorstwa mogą wyprzedzać nowopowstałe firmy poprzez systematyczne podejście do 
innowacji i uczenia się. Aby móc z nimi konkurować, firmy rozpoczynające działalność muszą być 
krokiem do przodu i adoptowac kulturę innowacji. 
  



 

 
- PAMIĘTAJ – 

 
Z badań wynika, że 95% nowo powstających firm w ciągu pierwszego roku upada z powodu braku 
nowych pomysłów - ze względu na brak innowacji. Klienci proszą o nową aplikację, nowe aktualizacje 
i nowe tematy, więc jako firma dbająca o ich potrzeby musisz śledzić rynek i dawać to, o co proszą. 
 
Jest rzeczą oczywistą, że każdy startup musi podjąć kroki związane z innowacyjnością, jeśli celem jest 
wyprzedzenie konkurentów i utrzymanie swojej pozycji. 
 
Wyobraź sobie, że masz 6-osobowy zespół i jeśli każda osoba w zespole koncentruje się na 
innowacyjności, nikt nie może powstrzymać Cię przed osiągnięciem szczytu i utrzymaniem się tam jak 
najdłużej. 
 

NOWE TECHNOLOGIE - NOWY RYNEK - NOWI KLIENCI - NOWA KONKURENCJA 
 
Czy mam z tym problem, czy jest to dla mnie nowe wyzwanie? Czy potrafię to zrobić? 
 
Zdecydowanie musisz myśleć, że masz nowe wyzwania i osiągniesz swoje cele. 
 
TECHNOLOGIA?  
 
W dzisiejszych czasach niemal wszystko jest połączone z technologią i nawet jeśli nie zdajesz sobie 
z tego sprawy, korzystaż z niej co chwilę (komputer, zegarki, samochody, telefony, telewizja, Internet, 
Internet, szkoła, komunikacja, kucharstwo itp.)  
 
Teraz chcesz stworzyć coś nowego i wspaniałego, własny startup. 
Bądź świadomy, że bez technologii jest to praktycznie niemożliwe. Dlaczego? 
 
 Bo trzeba działać szybko!  Wiadomości e-mail są szybsze niż listy. 
 Ponieważ możesz mieć spotkania z ludźmi z całego świata - wideokonferencje są tańsze niż loty 

i możesz uczestniczyć w nich nawet w nocy lub wczesnym rankiem. 
 Ponieważ musisz śledzić wszystkie swoje dochody i wyniki finansowe. Najprostszym sposobem na 

to nie jest już kalkulator i kartka papieru - teraz używamy Excela. 
 Ponieważ możesz porozmawiać ze swoimi współpracownikami z innego miasta, kraju czy nawet 

kontynentu poprzez Skype lub Hangouts, które są całkowicie darmowe! 
 Ponieważ teraz wszyscy korzystamy z aplikacji, a ludzie ich potrzebują, gdyż ułatwia to życie 

i może sprawić, że Twój produkt będzie wszędzie tam, gdzie znajdują się Twoi klienci. 
 

o Całkowita liczba pobrań aplikacji mobilnych w 2017 r. - 197 mld (prognoza) (Statista) 
o Całkowita liczba aplikacji pobieranych z aplikacji iOS w 2016 r. – 25 mld (źródło: App 

Annie) 
 

Ważne jest, aby pamiętać: 
 

 Nie zaczynaj od technologii, zacznij od ludzi! 
 

Jeśli Twoi pracownicy zrozumieją szerszy kontekst firmy i jej wizję na przyszłość, łatwiej będzie im 
zrozumieć i wspierać potrzebę przyjęcia nowych technologii. Po pierwsze, wyjaśnij zespołowi, co to 
jest nowa technologia i dlaczego jest ona ważna, a następnie zacznij wdrażać tę technologię. 
 
 



 

 Rozumienie technologii.  
 

Daj sobie i swojemu pracownikowi czas na poznanie nowego oprogramowania, aplikacji lub sposobu 
wykonywania zadań. To może zająć chwilę i być nudne lub frustrujące na początku, ale dostaniesz się 
tam i będziesz dumny z siebie, że to zrobiłeś. Technologie mają nam pomóc, a nie utrudnić życie. 
 
GLOBALIZACJA - dokąd pujść i jak tam dojść? Używaj technologii i zostań zauważony! 
 

 
 

 Znajdź swojego klienta (może Twój klient jest w Niemczech lub we Włoszech?) 
 Znaleźć niszę (może jeszcze czegoś brakuje w Hiszpanii czy na Węgrzech?) 
 Sprawdź wszystkie zalety i wady gospodarcze w innym miejscu, ponieważ może być tam 

znacznie taniej lub drożej (miasto, kraj i kontynent) 
 

Misją globalizacji jest zwiększenie dostępności do handlu międzynarodowego. Z biznesowego punktu 
widzenia, jednym z efektów globalizacji jest poszerzenie rynków zbytu. Oznacza to, że 
przedsiębiorstwo, które wcześniej sprzedawało swoje towary wyłącznie na rynku krajowym, może 
rozpocząć sprzedaż produktów do innych krajów. 
 
Jednym z przykładów rozszerzonych rynków jest przemysł motoryzacyjny. Mercedes, Volkswagen, 
Ford działają na całym świecie dzięki globalizacji. 
 
Nie bójcie się niepowodzenia bo to jest droga do sukcesu! Nie bój się i idź zacznij działać globalnie! 
 
Wpływ technologii na globalizację został poddany szeroko zakrojonym badaniom i nadal tak będzie 
ponieważ technologia rozwija się szybciej niż globalizacja. Poniżej znajdują się dwie nieco różne 
interpretacje globalizacji: 
 

Globalizacja odnosi się do procesów, które zwiększają ogólnoświatową wymianę zasobów 
narodowych i kulturowych. Postępy w infrastrukturze transportowej i telekomunikacyjnej, w tym 
rozwój Internetu, są głównymi czynnikami globalizacji, generującymi dalszą współzależność 
działalności gospodarczej i kulturalnej. 

Gdy firma rozszerza swoją działalność na skalę międzynarodową, mamy efekt kuli śnieżnej - im 
więcej krajów obejmuje, tym więcej ma potencjalnych klientów. Rozwijając infrastrukturę, Twoja 
firma podąża za tym trendem. 

Globalizacja jest również niezwykle konkurencyjną strategią. Jeśli jesteś w miejscu gdzie nie ma 
jeszcze konkurencji, to jest to duża przewaga biznesowa. Po prostu, jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, 
musisz uznać globalizację za realną szansę. 

Oczywiście, można znaleźć ludzi, którzy powiedzą, że globalizacja nie jest dobrym krokiem, ale to wy 
jesteście tymi, którzy dokonują wyboru. 



 

Na przykład niektórzy zwolennicy mówią, że globalizacja tworzy nowe rynki i bogactwo oraz promuje 
większą integrację kulturową i społeczną poprzez eliminację barier; z drugiej strony niektórzy krytycy 
obwiniają eliminację barier za osłabianie krajowych polityk i kultur oraz destabilizację rynków pracy. 
Podobnie niektórzy zwolennicy zwracają uwagę na rosnące gospodarki biednych krajów, które 
czerpią korzyści z firm, minimalizujących koszty; niektórzy krytycy twierdzą jednak, że takie 
posunięcia mogą obniżyć standard życia w krajach rozwiniętych poprzez eliminację wielu miejsc 
pracy. 
 
BARDZO WAŻNE! 
 
Poznaj KLIENTÓW - bez nich nie odniesiesz sukcesu, ponieważ musisz komuś sprzedać swoją usługę 
lub produkt! 
Skąd oni pochodzą? 
Czego potrzebują? 
Jaki jest ich wiek? 
Ile pieniędzy mogą wydać na początku? 
Czy będą promować Twój produkt, jeśli im się spodoba? 
Czy będą z niego korzystać codziennie, co miesiąc, czy może raz w roku? 
Czy są to studenci, robotnicy, pracownicy, rodziny, nastolatki, seniorzy czy może duże firmy? 
 
Jeśli nie wiesz jak znaleźć nowych klientów, damy Ci kilka pomysłów: 
 
Jeśli chodzi o twój rejon, wyjdź z wygodnej strefy. 
Jeśli masz kłopoty z poszerzaniem bazy klientów, możesz przypadkowo zawężać swoją uwagę, a tym 
samym pomijać potencjalnych nowych klientów. Jeśli prowadzisz swoją działalność w ten sam 
sposób, co zawsze, nie jest zaskoczeniem, że masz kłopoty z dotarciem do nowych klientów. 
 
Tworzenie "mapy relacji". 
Zbuduj "mapę relacji", która będzie pasowała do Twoich najsilniejszych obszarów, w których istnieje 
największe zapotrzebowanie na Twój produkt lub usługę. Ta mapa pomoże Ci wskazać, czego 
potrzebujesz, aby dotrzeć do potencjalnych klientów. 
 
Zaprezentuj się na wydarzeniu lub zorganizuj spotkanie branżowe 
Masz dużo doświadczenia w swojej dziedzinie - dlaczego nie angażujesz się w życie społeczne? 
Dzieląc się swoimi doświadczeniami i angażując się w branżę na poziomie lokalnym, będziesz miał 
okazję rozwijać swoje relacje, a także reputację eksperta i lidera branży. 
 
Spróbuj zaoferować bezpłatne testy, produkty, usługi dla nowych klientów. 
Inna praktyczna taktyka pozyskiwania nowych klientów? Zaoferuj im bezpłatną wersję próbną 
produktu. „Darmowe próby to doskonały sposób na wejście na rynek, ponieważ przyciągają nowych 
klientów i pozwalają zdobyć dobre recenzje ", mówi Souny West z CHiC Capital. 
 
Czy KONKURENCJA może Ci pomóc? Tak, może! Nie obawiaj się jej za bardzo, ale bądź na tyle silny, 
aby je wyprzedzić! 
 
Wykorzystaj swoich konkurentów, aby dowiedzieć się więcej o rynku, klientach, ofertach i 
zmianach w branży. 
 
Przyjrzenie się temu, kto mówi o Twoich konkurentach może dać ci wgląd w to, którzy klienci używają 
produktów podobnych do Twoich. Jeśli Twój produkt oferuje więcej wartości, nie ma powodu, aby 
nie dotrzeć osobiście do tych osób i zoferować im darmową wersję próbną produktu lub usługi. 



 

Facebook umożliwia, za $1, wysłanie wiadomości do nieznajomego, można wysłać tweet do kogoś, 
skontaktować się z nimi za pośrednictwem ich bloga lub jeśli mamy numer telefonu zadzwonić. 
Konkurencja w kontekście biznesowym jest albo bezpośrednia, albo pośrednia dla każdego nowo 
założonego przedsiębiorstwa. Nawet jeśli posiadasz produkt lub usługę biznesową, która jest 
całkowicie niszowa lub jedyna w swoim rodzaju, nie jest możliwe działanie bez konkurencji. 
 
Po założeniu przedsiębiorstwa i wejściu na rynek, kluczem do sukcesu będzie przewaga 
konkurencyjna. Co sprawia, że ich biznes jest lepszy od biznesu innych ludzi i co to jest ich USP? 
Musisz znaleźć sposób na wyróżnienie się. Na przykład, firma taka jak Coca Cola nie musi zniechęcać 
się uruchamianiem instalacji sodowych, jeśli ma własny USP, niszę na rynku, jaką Coca Cola nie 
przesiąkną. Mała firma produkująca sody, która oferuje naturalne składniki, a szczególnie markę dla 
dzieci, nie będzie musiała stawić czoła bezpośredniej konkurencji ze strony wielkiej firmy, ponieważ 
posiada USP. To klucz do wejścia na ruchliwy rynek - co masz do zaoferowania, który odróżnia cię od 
reszty? 
 
Nie bój się innych startupów! Pytasz dlaczego, ponieważ: 

 Wiele z nich podda się i zniknie z rynku ... Ty nie! 

 Niektóre z nich poddały się i przestały wprowadzać innowacje ... Ty wiesz, że innowacja jest 

kluczem! 

 Rynki mogą wspierać wielu graczy ... A Ty grasz tak dobrze, że będą cię wspierać! 

 One również mają swoje problemy i wyzwania.... ale dla Ciebie wyzwania są źródłem 

motywacji! 
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