Proszę zapoznad się z materiałem, zrobid notatkę do zeszytu i odpowiedzied na pytania znajdujące
się na koocu
Odpowiedzi należy przysład do oceny w dowolnej formie (np. plik tekstowy, zdjęcie, skan ..)do
dnia24.04.21

Działalność gospodarcza cz.4

Analiza lokalnego rynku w zakresie możliwości

Przez rynek należy rozumied mechanizm doprowadzający do porozumienia pomiędzy uczestnikami
rynku (kupującymi i sprzedającymi) w celu doprowadzenia do transakcji kupna – sprzedaży (wymiany
towaru na pieniądz lub pieniądza na towar). Oznacza on proces wymiany informacji i decyzji, podczas
którego nabywcy i sprzedawcy określają, co chcą kupid lub sprzedad i, na jakich warunkach oraz
decydują o cenach i ilościach dóbr, które mają byd sprzedane lub kupione.
Tabela 4. Rodzaje rynku

Znajomośd rynku potrzebna jest każdemu, kto chce realnie zaplanowad oraz prowadzid działalnośd
gospodarczą lub podjąd mniej ryzykowną decyzję. Aby posiąśd niezbędne informacje o rynku, należy

prowadzid w sposób ciągły lub w określonym czasie odpowiednie badania rynku. Takie badania
nazywa się również analizą rynku.
Może ona dotyczyd funkcjonowania rynku i wzajemnych relacji między jego podmiotami, czyli ceną,
popytem i podażą. Wówczas nasze obserwacje rynku kierujemy na wysokośd cen interesujących nas
produktów oraz na wielkośd popytu i wielkośd podaży, które kształtują się w zależności od poziomu
tych cen. Przy takiej analizie rynku znaczenia nabierają podstawowe prawa ekonomiczne, a
mianowicie prawo popytu i prawo podaży.
Pierwsze z tych praw wskazuje, że w miarę wzrostu poziomu cen danego dobra, wielkośd popytu na
to dobro maleje i odwrotnie – gdy poziom cen danego dobra ulega zmniejszeniu, wówczas wielkośd
popytu wzrasta. Prawo to informuje głównie o zachowaniach konsumentów. Drugie prawo odnosi się
głównie do producentów, którzy kierując się poziomem cen, będą bardziej zainteresowani
powiększaniem rozmiarów swojej działalności, dostarczając więcej towarów na rynek, albo też zaczną
ograniczad swoją produkcję. Zgodnie, bowiem, z prawem podaży – w miarę wzrostu poziomu cen
danego dobra wielkośd podaży wykazuje tendencje wzrostową, natomiast, gdy ceny danego dobra
ulegają zmniejszeniu, wielkośd podaży tego dobra również się zmniejsza. Należy pamiętad, że
zarówno na popyt jak i na podaż na rynku mają wpływ również czynniki poza cenowe.
Analizę rynku można również prowadzid w celu uzyskania odpowiedzi na szereg pytao, które pomogą
później w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Stanowi ona najważniejszą podstawę podejmowania decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej
na własny rachunek. Prowadzi ją każdy rozsądny przedsiębiorca, aby zmniejszyd ryzyko
podejmowanych decyzji i nie kierowad się w tym procesie wyłącznie intuicją.
Jeżeli planujesz w przyszłości zostad przedsiębiorcą (nawet w skali mikro), spróbuj przed podjęciem
decyzji w tym zakresie odpowiedzied na następujące pytania:
− kto jest na rynku i jak na nas oddziałuje?
− co klienci najczęściej kupują spośród produktów branży elektrycznej?
− jak dokonują zakupu?
− gdzie i kiedy dokonują zakupu?
− dlaczego odbiorca/klient będzie skłonny kupid Twoje produkty?

Pytania na pierwszy rzut oka wydają się proste, ale uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na nie
wymaga przeprowadzenia odpowiednich badao, które w procesie analizy rynku noszą nazwę badao
marketingowych. Głównym ich celem jest najczęściej rozpoznanie potrzeb klientów i wykrycie tzw.
„luki rynkowej”, zwanej również niszą rynkową oraz zidentyfikowanie konkurencji na rynku
produktów, które chcemy zaoferowad naszym potencjalnym klientom.

Badania marketingowe dzielimy najczęściej na dwie podstawowe grupy:
− badania pierwotne (bezpośrednie), prowadzone po raz pierwszy, najczęściej przez osoby
bezpośrednio zainteresowane, do których zaliczamy, między innymi: metody ankietowe, obserwację,
eksperymenty,
− badania wtórne (statystyczne), oparte na informacjach już zgromadzonych i wcześniej
prowadzonych badaniach.
Ważnym narzędziem analizy rynkowej jest tzw. analiza SWOT, która polega na tabelarycznym
zestawieniu mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowaniu szans i
zagrożeo z nich wypływających. Możliwości wynikające z mocnych stron należy szczególnie
pielęgnowad i dbad o to, aby z nich skorzystad, gdyż mogą się stad głównym filarem, warunkującym
powodzenie firmy. Natomiast zidentyfikowanie słabych stron i zagrożeo stanowi doskonałe źródło
informacji, na co należy zwrócid szczególną uwagę, aby uniknąd niepowodzeo lub przynajmniej
osłabid siłę tych zagrożeo.

Przykład analizy SWOT dla działalności handlowej z artykułami oświetleniowymi, planowanej przez
Marka Kowalskiego

Marketingowe planowanie działalności gospodarczej
Marketing oznacza całokształt działao przedsiębiorcy skierowanych na dostosowanie produktów do
potrzeb i wymagao klientów oraz spowodowanie aktu kupna – sprzedaży.
Głównym celem działao marketingowych jest spowodowanie zadowolenia klienta poprzez
dostarczenie mu tego, czego właśnie potrzebuje. Kierując się tą zasadą przedsiębiorcy dążą do:
− pozyskania nowych klientów,
− utrzymania dotychczasowych klientów,
− wykreowania lub zmiany wizerunku firmy.
Działania marketingowe są skierowane na rozpoznanie potrzeb i oczekiwao klientów i dostosowanie
do nich oferowanych produktów, a także sprowadzają się do przekazania takich informacji o towarze,
aby przekonad potencjalnych klientów o słuszności i opłacalności wyboru.
Sposób oddziaływania na potencjalnych klientów oraz nakłaniania ich do dokonania
zakupu nosi nazwę strategii marketingowej.
W teorii marketingu wyróżnia się następujące rodzaje strategii marketingowych:
− strategia produktu, która polega na tym, że zachętę do zakupu stanowi sam produkt poprzez
różne swoje cechy i narzędzia marketingowe,
− strategia ceny, którą tworzą wszelkie działania wokół ceny sprowadzające się do tego, aby
tworzyła ona zachętę do zakupu oraz dawała szansę wypracowania zysku dla przedsiębiorstwa,
− strategia dystrybucji (zwanej też strategią miejsca), która wskazuje, gdzie produkt jest dostępny i
jak dociera on na rynek,
− strategia promocji, poprzez którą przedsiębiorstwo dociera do potencjalnych klientów i dostarcza
informacji o towarze.
Produktem w ujęciu marketingowym są oferowane na rynku dobra materialne i usługi, które
zaspokajają potrzeby nabywców. Stosując strategię produktu, przedsiębiorca stara się szczególną
uwagę zwrócid na budowanie marki firmy i marki produktów, aby w ten sposób były one
rozpoznawalne i nabywane przez klientów jako produkty „markowe”. Nie bez znaczenia jest również
asortyment i jakośd produktów. W promocji marki firmy najważniejsze jest wykreowanie cech
odróżniającą Twoją firmę od firm konkurencyjnych.
Dokonując wyboru określonego produktu, klienci bardzo często kierują się przede wszystkim marką
firmy.
Znaczenie ceny w ustalaniu strategii przedsiębiorcy polega głównie na tym, że stanowi ona dla
potencjalnego klienta istotne kryterium w podejmowaniu decyzji kupna, a dla sprzedającego
(producenta lub handlowca) – jeden z podstawowych czynników warunkujących poziom zysku.
Ustalenie odpowiedniego poziomu cen na starcie działalności gospodarczej stanowi często o dalszym
powodzeniu całego przedsiębiorstwa. Cena powyżej ceny rynkowej może spowodowad brak

zainteresowania ze strony klientów, a przy silnej konkurencji na rynku może doprowadzid do utraty
szansy wejścia na rynek. Bardzo często nowi przedsiębiorcy próbują wystartowad z ceną poniżej ceny
rynkowej. Z jednej strony jest to logiczne, gdyż zgodnie z prawem popytu niższej cenie powinien
towarzyszyd wzrost wielkości popytu, ale z drugiej strony, cena ustalona na poziomie mniejszym od
ceny rynkowej może budzid wątpliwości co do jakości produktu i w efekcie również może nie
wywoład pożądanego efektu. Ponadto start z niską ceną jest bardzo ryzykowny w sytuacji nagłego
wzrostu kosztów (np. z tytułu wynagrodzeo lub wzrostu cen materiałów do produkcji). Wówczas
ustalone na niskim poziomie ceny mogą nie pozwolid na wypracowanie zysku. Stosowanie różnych
instrumentów cenowych ma za zadanie wzbudzid zainteresowanie klientów produktem i
doprowadzid to transakcji kupna-sprzedaży.
Proces dystrybucji oznacza wszelkie czynności związane z przemieszczaniem produktu (w czasie i
przestrzeni) między produkcją a konsumpcją, tzn. z miejsca wytworzenia do miejsca zakupu przez
ostatecznego nabywcę. Przedsiębiorcy tworząc strategię dystrybucji muszą podjąd decyzję, czy sami
będą sprzedawad swój produkt, czy też skorzystają z pośredników, a jeśli tak, to jakie będą zasady tej
współpracy. Tworzy się w ten sposób tzw. kanał dystrybucji.
Ze względu na liczbę podmiotów uczestniczących w procesie dystrybucji wyróżnia się:
− kanały bezpośrednie (producent sprzedaje swoje produkty bezpośrednio konsumentowi, nie ma
pośredników),
− kanały pośrednie (pomiędzy producentem i konsumentem występują pośrednicy: przedstawiciele
handlowi, akwizytorzy, hurtownicy i inni),
− kanały krótkie (gdy występuje jeden pośrednik),
− kanały długie (gdy pośredników jest więcej).
Z dystrybucją związana jest również logistyka sprzedaży, która oznacza takie zorganizowanie
przebiegu produktu, aby dotarł on do właściwego miejsca, we właściwym czasie i po możliwie
najniższych kosztach. Decyzje związane z logistyką sprzedaży są ściśle powiązane z procesem
magazynowania i transportu, a także przepływu informacji, które będą mied istotne znaczenie w
tworzeniu strategii dystrybucji.

Główne narzędzia strategii marketingowych

Organizując sprzedaż, należy również poinformowad klientów i niezwykłych cechach towarów,
zachęcid do kupna i spowodowad, aby o danym produkcie i firmie mówiono. W ten sposób nie są one
anonimowe na rynku. Działania z tym związane tworzą strategię promocji, nazywanej też często
komunikacją marketingową. Do głównych zadao promocji należy:
− przekazywanie informacji o towarach,
− przekonywanie o słuszności wyboru produktu i firmy,
− skłanianie do kupna.
Strategię promocji tworzą takie instrumenty, jak:
− reklama – to każda płatna forma prezentacji i promocji określonego produktu,
− public relation – kontakty i relacje firmy z otoczeniem, służące wytworzeniu pozytywnych postaw
wobec niej,
− publicity – każda informacja na temat firmy lub jej oferty ukazująca się w mediach nieodpłatnie,
− marketing bezpośredni – bezpośrednie docieranie z przekazem reklamowym do odbiorców, poza
osobistą prezentacją (ulotki, listy, prospekty),
− opakowanie – funkcja wizualna (estetyczna) i informacyjna opakowania,

− sprzedaż osobista – osobista i bezpośrednia prezentacja produktu potencjalnemu klientowi,
− promocja sprzedaży – działania marketingowe skierowane na pobudzenie sprzedaży poprzez
stosowanie bodźców ekonomicznych (prezentacje, prezenty, loterie, preferencje, premie, itp.).
Rozwój technik informatycznych spowodował, że w ostatnich latach szczególnego znaczenia
nabierają internetowe instrumenty promocji, zwane też internetową kompozycją promocji. Tworzą
ją następujące elementy:
− strona firmowa – podstawa działao promocyjnych w sieci, odpowiednik marki przedsiębiorstwa w
marketingu tradycyjnym,
− promocja w katalogach i wyszukiwarkach – prowadzona w większości przypadków bezpłatnie,
odpowiednik publicity,
− obecnośd w innych serwisach – służy do kreowania pozytywnego wizerunku firmy i jej produktów, ,
− poczta elektroniczna,
− reklama na stronach www – płatne przekazy na stronach internetowych,
− e-marketing bezpośredni – bezpośrednie kontakty z klientem (personalizacje stron, czaty, katalogi,
wirtualne sklepy),
− sieciowa promocja sprzedaży – działania mające na celu pobudzanie sprzedaży (konkursy,
demonstracje, bezpłatne próbki itp.),
− przekaz nieformalny – najczęściej stanowiący promocję mix, charakteryzuje się szybkością
komunikacji.
Przedsiębiorca podejmując decyzje o sposobie pozyskania klientów i wypracowania swojej pozycji na
rynku może oddziaływad poprzez jedną, jego zdaniem najbardziej korzystną strategię lub przez więcej
strategii jednocześnie. Jeżeli w praktyce stosuje wszystkie możliwe strategie, to takie działanie
marketingowe nazywane jest marketingiem – mix.
Marketingowe planowanie działalności gospodarczej polega na przewidywaniu zdarzeo na rynku
(m.in. na podstawie analizy rynku) oraz zachowao konsumentów i na takim zaplanowaniu działao,
aby osiągnąd wyznaczone cele rynkowe. Do celów tych zaliczamy:
− wejście na rynek,
− utrzymanie się na rynku,
− wzmocnienie pozycji na rynku.
Na starcie działalności gospodarczej głównym celem marketingowym staje się wejście na rynek. Aby
zmniejszyd ryzyko i nie poddad się konkurencji, rozsądnie myślący przedsiębiorca opracowuje plan
marketingowy. Do podstawowych jego elementów zaliczamy:
− segmentację rynku,

− ustalenie oferty sprzedaży (asortymentu),
− analizę konkurencji (jej mocne i słabe strony oraz wynikające z tego szanse i zagrożenia dla nowo
powstałej firmy),
− cele marketingowe (co, oprócz wejścia na rynek zamierza firma osiągnąd?),
− wybór strategii oddziaływania na rynek.
Podstawę w planowaniu działalności gospodarczej powinna stanowid odpowiedź na pytania: do kogo
będzie skierowana moja oferta, czyli kto będzie moim klientem? Co i w jakiej ilości zechcą klienci u
mnie kupowad? Stanowi to podstawowy element marketingowego planowania, a sprowadza się do
utworzenia odpowiednich grup klientów, z których każda charakteryzuje się innymi cechami, stąd
różne będą ich potrzeby oraz oczekiwania. Analiza rynku klientów w celu wyłonienia takich grup
nazywa się segmentacją rynku, a każda taka grupa tworzy tzw. segment rynku. Podstawą do
tworzenia typowych dla danego produktu (lub grupy produktów) segmentów rynku są przyjęte
odpowiednie kryteria, które pozwalają na wyłonienie jednej głównej grupy klientów lub kilku grup.
W teorii marketingu wyróżnia się cztery podstawowe kryteria podziału rynku na segmenty:
− kryterium ekonomiczne, które pozwala podzielid klientów na grupy według ich dochodów (np.
klienci o niskich dochodach, przeciętnych i wysokich),
− kryterium demograficzne, które w zależności od przyjętej podstawy (np. wiek, zawód, płed)
pozwala wyłonid bardzo zróżnicowane grupy,
− kryterium geograficzne, pozwalające odpowiedzied na pytanie: skąd pochodzą klienci (klienci
okoliczni, z regionu, z całego kraju, z zagranicy itp.),
− kryterium psychologiczne, na podstawie którego można odpowiedzied na pytanie: dlaczego klienci
mają kupowad dany produkt.
Uwzględnienie segmentów rynku znacznie ułatwia producentom i handlowcom dobranie
odpowiedniej strategii marketingowej tak, aby każda grupa klientów znalazła odpowiedni dla niej
rodzaj produktu i zaspokoiła swoje potrzeby.

Pytania
1. Co należy rozumied przez analizę rynku?
2. Czego może dotyczyd analiza rynku?
3. Jakie elementy mogą tworzyd strategie marketingową?
4. Jaki jest główny cel marketingowego planowania działalności gospodarczej?
5. W jaki sposób możesz promowad swoją działalnośd gospodarczą za pomocą technik
informatycznych?

Opracowano na podstawie materiałów KOWEZiU

