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Część I     
Jak zwiększyć 

sprzedaż - pozytywne 
efekty dobrego 

marketingu 
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http://kreatus.eu/  
 
 

 działania marketingowe - inwestowanie w kontakty z potencjalnymi 
klientami np. prezentowanie swojej oferty w dorocznej konferencji 
mBank SA dla strategicznych klientów, spotkania z samorządowcami 
na forum Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu; większość 
nakładów to praca własna; na zakończenie roku okazjonalne upominki 
dla strategicznych klientów 

 czas na promocję i rozwój - 10-20 godzin / miesiąc  

 metody zwiększające sprzedaż/wydajność - pozyskiwanie nowych 
pracowników / ekspertów specjalizujących się w określonych typach 
projektów dla strategicznych klientów 

 działania zwiększające liczbę klientów - adresowanie określonych 
usług consultingowych do firm w ramach poszczególnych 
konkursowych naborów wniosków o dotacje 

 

http://kreatus.eu/
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http://kreatus.eu/  
 
 

 główna przewaga konkurencyjna firmy - potencjał intelektualny 
pracowników, przekładający się na jakość przygotowanych 
projektów i możliwości udzielania realnego wsparcia 
obsługiwanym przedsiębiorstwom również w zakresie doradztwa 
strategicznego w dziedzinie: marketingu, zasobów ludzkich, 
zarządzania strategicznego, innowacyjności 

 bariery wejścia w konkurencyjność - brak konkurencji z uwagi na 
niedobór ekspertów z kompetencjami z szerokimi 
kompetencjami w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, nie 
znających szerszego kontekstu dotyczącego strategicznego 
doradztwa dla przedsiębiorstwa 

 

http://kreatus.eu/
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  wykorzystanie promocji w Internecie / sposób komunikowania się z klientem -   

wizytówka na stronie internetowej http://kreatus.eu/ oraz wykorzystywanie 
poczty elektronicznej, inne formy reklamy internetowej nie są potrzebne z 
uwagi na specyfikę branży i oferowanych; osobiste kontakty z klientami 

Wnioski: 

 klasyczne działania marketingowe (ulotki, foldery itp.) w ograniczonym 
zakresie 

 indywidualne rekomendacje i bezpośrednie kontakty ze środowiskami, w 
których wywodzą się potencjalni klienci 

 przedsiębiorstwo jest praktycznie bezkonkurencyjne na rynku z uwagi na 
ekspercki potencjał intelektualny jej pracowników 

  form reklamy internetowej nie wykorzystuje z uwagi na specyfikę branży 
consultingowej i oferowanych usług dostosowanych indywidualnych 

oczekiwań klientów. 
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PHU RINO WIOLETTA ŚLIWKA 
http://www.coriheadwear.com/   

http://www.coriheadwear.com/
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PHU RINO WIOLETTA ŚLIWKA  

 działania marketingowe: 

1) o zasięgu ogólnym: strona internetowa: www.coriheadwear.com oraz profil na 
facebooku: https://www.facebook.com/coriczapki; firma jest zarejestrowana 
na licznych portalach dla firm w kraju i za granicą, aby ułatwić dostęp do 
informacji oraz kontakt 

2) o zasięgu lokalnym: poprzez reklamę salonu firmowego działającego w 
Skoczowie na ul. Rynek 7/2 na banerach, ulotkach, plakatach na słupach 
MZD, reklamę salonu na portalu Śląska Cieszyńskiego ox.pl, reklamę 
mailingową. Rocznie firma przeznacza na marketing ok. 15% dochodu.  

 czas na promocję i rozwój - właścicielka poświęca ok. 50% swojego czasu 
pracy 

 metody zwiększające sprzedaż/wydajność - unikalne wzornictwo, doskonała 
jakość, dobry marketing i promocja produktów oraz rzetelność wobec 
klientów 
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PHU RINO WIOLETTA ŚLIWKA  
• działania zwiększające liczbę klientów - uczestnictwo w targach branżowych, gdzie nawiązuje się 

nowe znajomości zdobywa nowe kontakty i potencjalnych klientów, osobiste wizyty u klientów w 
celu przedstawienia oferty firmy 

 główna przewaga konkurencyjna firmy - terminowe dostawy, powtarzalność jakości, rzetelność, 
lojalność, służenie pomocą w sytuacjach problemowych dla klienta 

 komunikowanie się z klientem/używanie reklamy w Internecie: 

 strona internetowa www.coriheadwear.com 

  facebook https://www.facebook.com/coriczapki 

 zarejestrowanie na licznych portalach dla firm w kraju i za granicą 

  wydawanie katalogu produktów w wersji elektronicznej i drukowanej, który firma rozsyła do 
stałych i potencjalnych klientów, drogą elektroniczną lub pocztą 

  wystawa własnych produktów na Międzynarodowych Targach Mody w Paryżu „Pret a Porter” 

  regularny kontakt telefoniczny i e-milowy z potencjalnymi klientami w celu przedstawienia oferty 

 realizuje osobiście wizyty u klientów 
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PHU RINO WIOLETTA ŚLIWKA  

 Wnioski: 

 ponadlokalny i lokalny zasięg reklamowy 

 działalność salonu firmowego, mieszczącego się skoczowskim rynku oraz  na 
banerach, ulotkach, plakatach na słupach MZD, na lokalnym portalu Śląska 
Cieszyńskiego ox.pl oraz przez reklamę mailingową 

 rocznie właścicielka przeznacza na marketing ok. 15% dochodu i ok. 50% 
swojego czasu pracy 

 przedsiębiorstwo jest konkurencyjne na lokalnym rynku, słynącym od 
dziesiątków lat z przemysłu kapeluszniczego, dzięki terminowym 
(zakontraktowanym) dostawom, jakości, rzetelności, lojalności i służeniu 
pomocą w sytuacjach problemowych dla klienta 
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Przedsiębiorstwo „Grzegorz Pońc”  
http://topolej.pl/     

http://topolej.pl/
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Przedsiębiorstwo „Grzegorz Pońc” 

 działania marketingowe: 

  liczne i profesjonalne działania marketingowe 

 ok. 20% środków finansowych z obrotu w przypadku nowych i 
starych usług 

 wykorzystanie nieformalnej wymiany usług poprzez barter z 
firmami i instytucjami 

 czas na promocję i rozwój - ok.70% czasu na promocję 
produktów/usług oraz na komunikację z klientami i działania 
marketingowe 
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Przedsiębiorstwo „Grzegorz Pońc” 

 metody zwiększające sprzedaż/wydajność: 

 liczne imprezy artystyczne  

 promocja na targach krajowych takich jak:  Warszawskie Targi 
Podróżnicze organizowane przez miesięcznik „Podróże”, 
podczas pokazów „Babskiego kina” w  Heliosie w Bielsku-Białej, 
także podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Bielsku-Białej, 
a w Wiśle podczas „Śniadania na trawie” w Parku im. 
Kopczyńskiego, a także na Zjeździe Zbójników w Karczmie 
Góralskiej w Ustroniu (stoisko promocyjne), w Domu Kultury im. 
Wiktorii Kubisz (podczas Nocy Świętojańskiej w Bielsku-Białej) 
itp. 
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Przedsiębiorstwo „Grzegorz Pońc” 

 działania zwiększające liczbę klientów - zwiększona liczba rozmów 
osobistych i częstych akcji wystawienniczych skierowanych głównie 
do klienta biznesowego 

• przewaga konkurencyjna -   innowacyjność organizowanych imprez 
tematycznych dla firm, oryginalna aranżacja wnętrz, działania na 
rzecz pielęgnowania rodzimej kultury i rodzinna atmosfera; bariera dla 
konkurentów prowadzących podobną działalność to szeroka oferta 
usług kulturalnych połączonych z możliwością noclegu w orientalnych 
wnętrzach 

 komunikowanie się z klientem/używanie reklamy w Internecie - 
osobiste komunikowanie się z klientem i używanie reklamy w 
internecie na bogatej i nowoczesnej stronie internetowej 
http://topolej.pl/, na www.facebook.com profil: Etno-Chata "Topolej", w 
mediach lokalnych i krajowych, poprzez indywidualny kontakt z 

gośćmi i marketing szeptany. 
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Przedsiębiorstwo „Grzegorz Pońc” 

 Wnioski: 

 zatrudnienie profesjonalnej kadry do promowania usług 

  na komunikację i działania marketingowe poświęca się ok.70% czasu 
i ok. 20% środków finansowych z obrotu 

  o zwiększenie grona klientów firma zabiega poprzez liczne rozmowy 
osobiste i obecność na akcjach wystawienniczych, skierowanych 
głównie do klienta biznesowego.  

 aktywna promocja w internecie, w mediach lokalnych i krajowych 

 za najskuteczniejszą formę reklamy przedsiębiorstwo uważa 
marketing szeptany i rekomendacje otrzymywane od gości 

 przewaga konkurencyjna  to jakość w relacjach z klientem i 

oryginalność oferowanych usług. 

 



DMS STUDIO DOMINIKA STASIK - 
http://www.cieszynnaobcasach.pl/  

http://www.dmsstudio.com.pl/  
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DMS STUDIO DOMINIKA STASIK - 
http://www.cieszynnaobcasach.pl/  

http://www.dmsstudio.com.pl/  
 działania marketingowe: 

 zaistnienie firmy w Internecie, 
w lokalnych portalach, 
katalogach 

 budowanie relacji z 
odbiorcami na branżowych 
forach, portalach 
społecznościowych, wymiana 
linków partnerskich na 
stronach internetowych 

 czas na promocję i rozwój -
przedsiębiorstwo przeznacza 
obecnie ok. 60 % środków 
finansowych na działania 
marketingowe 

 

 działania zwiększające 
produkcję -zakup nowego 
sprzętu  
i oprogramowania do 
projektowania graficznego i 
narzędzi do obsługi portalu 
internetowego 

 przewaga konkurencyjna - na 
terenie Cieszyna i okolic nie 
ma firmy, która posiada tak 
kompleksową ofertę z zakresu 
tematyki wnętrz i projektów z 
nim związanych; mobilność, 
elastyczność, energia, 
młodość i aktualizowana 
ciągle wiedza branżowa. 

http://www.cieszynnaobcasach.pl/
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DMS STUDIO DOMINIKA STASIK - 
http://www.cieszynnaobcasach.pl/  

http://www.dmsstudio.com.pl/  

 komunikowanie się z 
klientem: 

 strona internetowa z 
formularzem kontaktowym 

  forum internetowe do 
prowadzenie dyskusji 

 reklama usług i produktów 
poprzez portale branżowe 
służące do prezentacji firmy i 
poprzez profile na wielu 
portalach społecznościowych 

 

 Wnioski:  

 kompleksowa oferta z zakresu 
projektowania wnętrz 

 posiadany potencjał oparty na 
aktualizowanej ciągle wiedzy 
branżowej, mobilności, 
elastyczności, energii i 
młodości, który przekłada się 
na jakość przygotowanych 
projektów 

 obecność w mediach 
społecznościowych i 
Internecie 

 liczne kontakty z klientami i 
ich rekomendacje 

http://www.cieszynnaobcasach.pl/
http://www.dmsstudio.com.pl/


„AGENCJA REKLAMY I KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ  GRAFIKSTUDIO.COM.PL 

DOROTA FRĄCZEK” - 
http://www.grafikstudio.com.pl/  

http://www.grafikstudio.com.pl/


AGENCJA REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
GRAFIKSTUDIO.COM.PL DOROTA FRĄCZEK 

 działania marketingowe: firma 
specjalizuje się w doradztwie 
marketingowym i 
projektowaniu graficznym 
połączonym z identyfikacją 
wizualną 

 czas na promocję i rozwój - 
ok. 20% tygodniowego czasu 
pracy, do chwili obecnej są to 
działania niewystarczające i 
marginalne 

 

• działania zwiększające 
produkcję -  właścicielka firmy 
stworzy własny plan 
marketingowy i zamierza go 
konsekwentnie go realizować 
od początku 2015 r.   

 przewaga konkurencyjna - 
właścicielka pomaga często 
klientom poprzez bezpłatne 
doradztwo 



AGENCJA REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
GRAFIKSTUDIO.COM.PL DOROTA FRĄCZEK 

 przewaga konkurencyjna  - 
indywidualność, elastyczność 
w podejściu do potrzeb 
klienta, działanie 
nieszablonowe, 
dyspozycyjność np. klient 
pilnie potrzebuje usługi po 
godzinach pracy firmy w 
postaci gazetki reklamowej, 
choć wymaga to wielu 
złożonych czynności 
obejmujących: sesja 
zdjęciowa produktów, 
stworzenie layoutu, 
zaprojektowania i druk 

 Właścicielka firmy komunikuje 
się z klientem przez osobisty 
kontakt. 

 



AGENCJA REKLAMY I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  
GRAFIKSTUDIO.COM.PL DOROTA FRĄCZEK 

• Wnioski: 

 Firma nie przeznacza wystarczającej uwagi  na promocję 
swoich usług oraz na działania marketingowe 

 Właścicielka firmy zamierza zmienić ten stan od początku 2015r. 
przeznaczając ok. 20% tygodniowego czasu pracy na te 
działania 

 W celu zwiększenie produkcji właścicielka firmy stworzy własny 
plan marketingowy i zamierza go konsekwentnie go realizować 
również od początku 2015r.   

 Przedsiębiorstwo stara się uzyskać przewagę konkurencyjną 
stosując indywidualne i często nieszablonowe podejście do 
potrzeb klienta oraz przez budowanie trwałych osobistych 
kontaktów z klientami. 



 

Część II 

Wejście na rynek 
zagraniczny 



 
Czy firma działa na rynku 
zagranicznym? Tak/nie 

 
•                                                      -  Tak 

 

•     CORI    - Tak  

•     ETNO CHATA – Nie 

•     DMS STUDIO – Nie 

•     GRAFIK STUDIO  - Nie 

 



• działania wspierające działalność firmy 
za granicą: 

 poszerzanie i stabilizowanie współpracy 
z Hutą Trzyniec podpisując umowy stałe 

 rozszerzanie skali działalności  

 pozyskiwanie partnerów do projektów 
transgranicznych opracowywanych z 
polskimi klientami firmy 

 współpraca z przedsiębiorcami 
działającymi w Czechach: 

1) branża hutnicza - Huta Trzyniec, 

2) branża edukacyjna, samorządowa, 
społeczna - partnerzy w projektach 
przygotowywanych przez firmę dla polskich 
klientów.  

 

• motywacja do wejścia na rynek 
zagraniczny: 

 osobiste kontakty wspólniczki firmy - dr 
Joanny Kurowskiej-Pysz 

 osobiste zaufanie ze strony czeskich 
partnerów wobec niej i świadczonej 
przez nią w minionych latach 
działalności doradczej i consultingowej 

• wsparcie przy wchodzeniu na rynki 
zagraniczne - nie 

• bariery podczas wchodzenia na rynek 
zagraniczny: 

 językowa 

 odmiennej kultury organizacyjnej 

 odmienne przepisy prawa 

 



  Wnioski: 

 współpraca z kilkoma branżami: hutniczą (Huta Trzyniec) oraz z branżami: 
edukacyjną, samorządową i społeczną  

 tworzenie w nich partnerstwa w projektach przygotowywanych dla polskich 
klientów 

 osobiste kontakty i zaufanie wobec wspólniczki firmy  

 przedsiębiorstwo nie korzystało z żadnego wsparcia 

 kluczowe bariery: niewystarczająca znajomość specjalistycznego języka 
czeskiego, odmienna kultura organizacyjna oraz odmienne przepisy prawa 

 

 



• działania wspierające działalność 
firmy za granicą: 

 reklama w internecie poprzez stronę 
internetową, facebook, liczne 
portale dla firm za granicą 

 katalog produktów w wersji 
elektronicznej i drukowanej 

 biegła znajomość języka 
angielskiego przez właścicielkę 
(mieszkała przez 3 lata w Stanach 
Zjednoczonych AP)  

• współpraca z przedsiębiorcami 
działającymi w Czechach - fabryka 
kapeluszy TONAK a.s., największa 
fabryka w Europie o ponad 200 
letniej tradycji 

 

 

• motywacja do wejścia na rynek 
zagraniczny przez właścicielkę: 

 biegła znajomość języka 
angielskiego 

 podróżowanie 

 umiejętność nawiązywania nowych 
kontaktów handlowych 

 znajomość branży nakryć głowy w 
takich krajach jak Niemcy, Austria, 
kraje skandynawskie z racji tradycji, 
bądź chłodniejszego klimatu 

 wsparcie przy wchodzeniu na rynki 
zagraniczne - nie 

 



 Główne bariery korzystania ze środków wsparcia na rozwój firmy za granicą: 

 mała znajomość ich źródeł  

 odległość od ośrodków doradztwa, konsultacji i szkoleń 

 ograniczony dostęp spotkań „face to face” 

 duże koszty podróży 

 czas poświęcany na wizyty u klientów 

 Wnioski: 

 dynamiczna współpraca z zagranicą dzięki biegłej znajomości języka angielskiego 
przez właścicielkę 

 Znajomość branży nakryć głowy w wielu krajach europejskich  

 osobiste kontakty z klientami za granicą  

 



 Firma nie może wejść na rynek zagraniczny, bo: 

brak kontaktów handlowych 

nieznajomość rynku czeskiego 

nieznajomość języka czeskiego 

 

 



  Firma nie weszła na rynek zagraniczny, bo: 

słaba znajomość specjalistycznego języka 
angielskiego przez właścicielkę 

właścicielka planuje zacząć działać na 
odległość, poprzez Internet, realizując swoje 
usługi na rynku brytyjskim 

 



  Firma działa na rynku zagranicznym poprzez nawiązywanie 

kontaktów kulturalnych - Maroko, Niemcy W. Brytania, Indie, 
Bułgaria, Węgry, Hiszpania (Teneryfa) i bliską współpracę ze 
Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Marokańskiej „Africae 
Deserta Project” 

 Bariery wejścia na rynek czeski: 

 nieznajomość języka czeskiego 

 nieznajomość rynku w Republice Czeskiej, jego specyfiki i 
potrzeb 

  niemożność dotarcia do klienta czeskiego 

 

 

 


