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Rozwój przedsiębiorstwa? 

Wzrost 
przychodów  

Wzrost aktywów 

Wzrost wartości 

Gazele biznesu 

500 
największych 

firm 

Diamenty 

Jak zdobyć 
nagrodę? 



Obszary zmian – obszary tworzenia wzrostu? 

Sprzedaż 

Nowe rynki 
działalności 

Nowe grupy klientów 

Inna strategia 
marketingowa  
i promocyjna 

Produkt/Usługa 

Nowy produkt/usługa 

Zmieniony, 
udoskonalony 

produkt  

Organizacja 

Zmiana organizacji 

Udoskonalenie 
istniejących struktur 

Dodanie elementów 
organizacyjnych 



Obszary zmian – obszary tworzenia wzrostu? 

Zapasy 

Produkcja 

Sprzedaż 

Gotówka 

Zaopatrzenie 

`` 



Rozwój przedsiębiorstwa – strategie wzrostu 

Strategie 

•Wzrostu 

•Stabilizacji 

•Obronne 

 

Wzrost 

•Penetracja rynku 

•Rozwój rynku 

•Rozwój produktu 

•Dywersyfikacja 

• Integracja 

Organizacja 

•Struktura 

•Zasoby 

•Procesy 



Cele, kierunki działań  
i alokacji zasobów, 

konieczne do realizacji 
celów. 

Zbiór decyzji 
kształtujących zmiany 

(struktura, jakość, ilość) 
w danym otoczeniu . 

Jednorodne 
przedsięwzięcie 

gospodarcze. 

Kilka biznesów. 

Zakres wzrostu. 

Rozwój produktu. 

Rozwój rynku. 

Udział w rynku. 

Działania 
konkurencyjne. 

Strategia wzrostu 

Bezpieczeństwo 
finansowe 

Wzrost i 
zapewnienie siły do 

działań 
konkurencyjnych 

Maksymalizacja 
zysku w długim 

okresie 



Penetracja 

• Poprawa 
jakości. 

• Poprawa 
obsługi. 

• Obniżka cen. 

• Zwiększenie 
marketingu. 

 

 

Rozwój rynku 

• Wejście na 
nowe rynki: 

• Nowy 
segment. 

• Nowy 
kierunek 
geograficzny. 

Rozwój produktu 

• Nowe 
produkty. 

• Nowe procesy 
/ technologie. 

• Zmiany 
organizacji. 

• Poprawa  
zarządzania. 

 

Dywersyfikacja 

• Produkty 
wytwarzane. 

• Rynki i 
odbiorcy. 

• Dostawcy. 

• Technologia. 

• Finanse. 

• Baza R&D 

Strategia wzrostu 



Inicjowanie wzrostu 

Zróbmy coś 
nowego 

Zróbmy coś 
inaczej 



Finansowanie wzrostu 

Zmiana 

Finansowanie 

 

Przeprowadzenie 
każdej zmiany 

wymaga 
finansowania 

Wewnętrzne 

 

Wypracowany zysk 

Wewnętrzne zasoby 

Zewnętrzne 

 

Kapitał 

Dług 



Realizacja strategii rozwoju 

Audyt 

• Zasoby 

• Zespół 

• Procesy 

• Otoczenie 

Idea 

• Zasoby 

• Zespół 

• Procesy 

• Otoczenie 

Realizacja 

• Zasoby 

• Zespół 

• Procesy 

• Otoczenie 

Zmiana 



Zarządzanie zmianą 

Zarządzanie Diagnoza otoczenia i potencjału organizacji 

Kwestionowanie sposobu działania – Planowanie zmiany 

Przezwyciężanie oporu – Kreowanie kultury zmiany 

Przywództwo - Komunikacja 

Realizacja i wzmocnienie 



Rola zarządzających 

Diagnoza Inicjowanie zmian Realizacja 
Decyzyjność 

Odpowiedzialność 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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