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MATERIAŁY SZKOLENIOWE E-LEARNING
MODUŁ 4: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I. Kim jest przedsiębiorca/ przedsiębiorczyni?
Definicje: przedsiębiorca
Oxford Living Dictionary
“Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą i podejmująca ryzyko finansowe w nadziei na zysk”
Business Dictionary
Ktoś, kto podejmuje inicjatywę organizując przedsięwzięcie mające na celu przynoszenie zysku i kto
jednocześnie podejmuje decyzje odnośnie tego co, jak iw jakiej ilości będzie produkowane”.
Przedsiębiorca zapewnia kapitał początkowy, bierze na siebie ryzyko, monitoruje i kontroluje czynności
biznesowe. Przedsiębiorca jest zwykle właścicielem, partnerem lub posiadaczem większości udziałów w
danym przedsiębiorstwie.
Ekonomista Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) twierdził, że zysk nie zawsze jest główną motywacją dla
przedsiębiorców, ale jest przez nich postrzegany jako standardowa miara osiągnięć i sukcesu.
Definicja: przedsiębiorca społeczny
Rozróżnienie między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą społecznym ma znaczenie, ponieważ tacy
przedsiębiorcy mają często inne cele.
Przedsiębiorca społeczny ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu w społeczności i w tym celu
poszukuje innowacji. Tacy przedsiębiorcy podejmują trud I ryzyko związane ze swoją działalnością w
nadziei, że ich inicjatywy przyczynią się do pozytywnych zmian w społeczności.
Przykładami przedsiębiorczości społecznej są instytucje zajmujące się mikrofinansowaniem, programami
edukacyjnymi, dostarczaniem usług bankowych w regionach nieuprzywilejowanych i organizacje
zajmujące się pomocą dzieciom osieroconym w wyniku epidemii. Ich wysiłki oparte są na założeniu, że
warto odpowiedzieć na potrzeby społeczności, które były pomijane lub s w jakiś sposób w gorszej
sytuacji pod względem dostępu do usług, produktów i artykułów pierwszej potrzeby dostępnych w
krajach bardziej rozwiniętych.
Przedsiębiorca społeczny może też obrać sobie za cel zmianę nierówności w dostępie do dóbr i usług,
pierwotny powód tej niedostępności czy też przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej związanej z
przynależnością do nieuprzywilejowanej grupy czy społeczności. Głównym cele przedsiębiorstw
społecznych nie jest więc zysk, a spowodowanie pozytywnej zmiany w ich społeczeństwie. Jednocześnie
przedsiębiorca społeczny musi też mieć zmysł do interesów aby osiągnąć sukces.
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Wzrost przedsiębiorczości społecznej (Forbes)
Raport Deloitte Global Human Capital Trends z 2018 roku ukazuje głęboką zmianę w dzisiejszym świecie
biznesu: szybki wzrost liczby tak zwanych przedsiębiorstw społecznych. Na podstawie badania
przeprowadzonego wśród ponad 11 tysięcy osób na stanowiskach kierowniczych i w działach kadr z
całego świata a także dyrektorach największych organizacji (co najmniej jednej z każdego kontynentu):
● 65% firm w badaniu zaznaczyło, że “rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” (inclusive growth)
jest obecnie jednym z ich trzech najważniejszych celów, co oznacza, że był on priorytetem
wyższym, niż „zwiększanie udziału w rynku” czy bycie liderem w swojej branży
● “Obywatelstwo w wpływ na społeczeństwo” zostały ocenione jako ważne lub kluczowe przez 77%
badanych a jednocześnie pośród dyrektorów zostały oznaczone jako „najmniej przygotowane”
● Pośród dziesięciu najważniejszych celów rozwoju kapitału ludzkiego znalazły się: potrzeba
tworzenia karier na miarę XXI wieku, poprawa systemów nagradzania, skupienie na dobrostanie
pracowników (perspektywa well-being) i długowieczność pracowników.
*Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) to taki rodzaj wzrostu gospodarczego,
którego owoce mają służyć całemu społeczeństwu i tworzyć nowe możliwości dla wszystkich.
Więcej informacji znajdziecie tutaj:
https://trendsapp.deloitte.com/reports/2018/global-human-capital-trends/the-rise-of-the-socialenterprise.html#endnote-2
Cechy przedsiębiorcy/przesiębiorczyni
Z badań przeprowadzonych przez ekonomistę Josepha Aloisa Schumpetera wynika, że
przedsiębiorcy/przedsiębiorczynie mają pewne cechy wspólne:
1. Bardzo cenią samodzielność
2. Zyskują uznanie poprzez wybitne osiągnięcia
3. Są bardzo optymistycznie nastawieni do świata (inaczej nie podejmowaliby się nowych wyzwań)
4. Najbardziej odpowiadają im wyzwania średniego ryzyka (ani za łatwe, ani za trudne)
Właściciel biznesu a przedsiębiorca
Przedsiębiorca to ktoś o nastawieniu przywódczym, właściciel to ktoś, kto jest nastawiony na zarządzanie.
Przywódca martwi się o ludzi, kierownik tylko o reakcje swojego szefa. Przywódcy chcą zmienić system,
kierownicy pracują wewnątrz systemu.
Dobry przedsiębiorca wie, że musi być dobry I w byciu przywódcą, i w zarządzaniu – w tej kolejności.
Zaczynają od przywódcy, potem znajdują kierownika.

PYTANIA WIELOKROTNEGO WYBORU:
1. Ogólnie mówiąc, przedsiębiorcy… (wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi):
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein." Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082

4

A.
B.
C.
D.
E.

podejmują umiarkowane ryzyko
są optymistycznie nastawieni do świata
starają się być niedoścignieni w swojej branży
zwykle budują start-up razem z kilkoma partnerami i współwłaścicielami
chcą się odróżnić od innych

2. Przedsiębiorcy muszą koniecznie pracować w ramach zastanego system:
A. Prawda
B. Fałsz
3. Według badań, większości dzisiejszych przedsiębiorców zależy bardziej na zwiększaniu udziału w rynku
niż na wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu:
A. Prawda
B. Fałsz
4. Jak najprawdopodobniej zareagowałby przedsiębiorca na pomysł czy projekt, który poniósł klęskę?
A. “Trudno, próbowałem, lećmy dalej”
B. „Świetnie! Dużo się nauczyłem z tej porażki i pomoże mi ona w mojej następnej przygodzie!”
C. “Jeśli ten jeden projekt się nie udał, nie uda mi się też następny”

Lista lektur:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/entrepreneur
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html
https://www.investopedia.com/terms/s/social-entrepreneur.asp
https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2018/04/03/the-rise-of-the-social-enterprise-a-newparadigm-for-business/#7357852671f0

II. Tworzenie modelu biznesowego i biznesplanu
Introduction
MODEL BIZNESOWY

BIZNESPLAN

Model biznesowy opisuje w jaki sposób firma
pozycjonuje się w łańcuchu wartości w swojej
branży, oraz jak organizuje swoje relacje z
dostawcami, klientami i partnerami aby
generować zyski.

Dokument prezentujący strategię firmy i
oczekiwane wyniki finansowe w najbliższych
latach działalności. Biznesplan przekłada te
założenia na serię strategicznych działań i określa
ich efekty w finansowe.
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Model biznesowy: czym jest, do czego służy, z czego się składa
Model biznesowy to plan firmy na to w jaki sposób będzie generować dochody i zyski. Tłumaczy jakie są
plany przedsiębiorstwa, jakie produkty lub usługi będzie tworzyć i sprzedawać i jak planuje to robić
(włącznie z przewidywanymi kosztami).
Co to jest model biznesowy?
Model biznesowy to plan, który krok po kroku opisuje w jaki sposób przedsiębiorca zamierza z zyskiem
prowadzić dane przedsięwzięcie na konkretnym rynku. Model biznesowy restauracji różnic się znacznie
od modelu biznesowego sklepu internetowego.
Aby stworzyć dobry model biznesowy musisz wiedzieć jaką wyjątkową korzyść przynosi klientom twoja
oferta (value proposition). Oferta korzyści to opis tego, jakie korzyści chce przynieść klientom firma w
formie produktów lub usług, najlepiej w taki sposób, który pozytywnie odróżnia firmę od konkurencji.
Model biznesowy powinien zawierać projektowane koszty startupu, źródła finansowania, docelowych
klientów, strategię marketingową, opis konkurencji, szacunki kosztów i dochodów. Jednym z najbardziej
popularnych błędów w tworzeniu modelu biznesowego jest brak planu na to, jak zapewnić biznesowi
finansowanie konieczne do dojścia do punktu rentowności, to znaczy do momentu, kiedy dochody
przewyższają wydatki.
Jaka jest twoja oferta korzyści?
Oferta korzyści (value proposition) to opis, którego firma używa aby streścić dlaczego klient powinien kupić
daną usługę lub produkt. Taki opis ma przekonać potencjalnego konsumenta, że dany produkt lub usługa
ma większą wartość lub rozwiązuje jakiś jego problem, niż produkty czy usługi innych firm. Firmy używają
tego opisu aby przyciągnąć klientów, którzy odniosą największe korzyści z ich oferty.
Oferta korzyści powinna być zwięzłym komunikatem wyjaśniającym jaki problem ma rozwiązać dany
produkt/usługa, naświetlać jego szczególną wartość dodaną oraz uzasadniać dlaczego jest lepszy od
podobnych produktów lub usług na rynku. Idealna oferta korzyści jest zwięzła i odnosić się bezpośrednio
do motywacji, jakie kierują decyzjami klienta.
Biznesplan
Biznesplan to pisemny opis przyszłości twojego biznesu. To wszystko – jest to dokument, który opisuje co
zamierzasz zrobić i jak. Jeśli naszkicujesz nawet na odwrocie koperty notatkę opisującą twoją strategię
biznesową, to już stworzyłeś biznesplan, a przynajmniej jego zalążek.
Biznesplany mogą być użyteczne zarówno dla osób, które je piszą, jak i tych, które je czytają.
Przedsiębiorcy używają ich aby przekazać swoją wizję potencjalnym inwestorom. Firmy używają też
biznesplanów aby przyciągnąć pracowników, stworzyć nowe możliwości biznesowe, dogadywać się z
dostawcami czy po prostu lepiej rozumieć jak zarządzać przedsiębiorstwem.
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PYTANIA WIELOKROTNEGO WYBORU:
5. Najpierw powstaje:
A. Model biznesowy
B. biznesplan
6. Twoja “oferta korzyści” (value proposition) to:
A. Cena, po której zamierzasz sprzedawać produkt
B. Komunikat streszczający dlaczego twoja oferta jest lepsza od innych
C. Komunikat opisujący cele biznesu
7. Dlaczego warto zrobić biznesplan? (możesz wybrać wiele odpowiedzi)
A. Pomoże ci zidentyfikować wartość dodaną i pozycję firmy an rynku
B. Będzie służyć do informowania i przyciągania inwestorów
C. Będzie pomocny w ubieganiu się o kredyt dla twojego startupu

Lista lektur:
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp
https://www.entrepreneur.com/article/38290

Business plan template (Word) (doc, 393kb)
III. Finansowanie przedsiębiorstwa
Wstęp
Każdy przedsiębiorca potrzebuje pieniędzy na rozpoczęcie własnego biznesu, czy to w celu pokrycia
kosztów swoich podstawowych potrzeb (takich jak mieszkanie czy rachunki) zanim biznes zacznie
przynosić zyski czy też na potrzebną przedsiębiorstwu technologię lub zaopatrzenie magazynu w
niezbędne do zamówień produkty.
Jakie są drogi finansowania start-upu?
- Osobiście (z oszczędności, spadku, wygranej na loterii itp.)
- Poprzez kredyt (od banku lub od rodziny/ znajomych)
- Przy wsparciu investora (organizacji charytatywnej, bogatego wspólnika itp.)
- Wygranie konkursu grantowego (rządowego, pozarządowego lub prywatnego/ komercyjnego
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
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- Crowdfunding
- Inne (barter, wolontariat/stażyści, upcycling etc.)
Osobiście
Czasami po prostu jesteś w posiadaniu sporej ilości pieniędzy, czy to dzięki własnej zapobiegliwości i
oszczędności, poprzez spadek lub wygraną.
ZA
Pieniądze są twoje i masz swobodę inwestowania
bez konieczności rozliczania się z nikim

PRZECIW
Trudno liczyć na tego rodzaju źródło, gdyż jest to
rzadkie, aby młoda osoba była w posiadaniu
nieobciążonych zobowiązaniami dużych środków.
Poza tym będąc młodym łatwo popełnić
wynikający z braku doświadczenia i wiedzy
życiowej błąd i stracić wszystko.

Kredyt
Rynek pełen jest instytucji gotowych sprzedać pieniądze, czyli innymi słowy, dać Ci oprocentowany
kredyt.
ZA
Kredyt jest popularną, często wybieraną metodą,
stąd na rynku jest wiele opcji do wyboru. Masz
pewność, że umowa z bankiem jest uregulowana
prawnie. Dodatkowo możesz ubezpieczyć taki
kredyt aby w razie potknięcia mieć plan B.

PRZECIW
Aby dostać kredyt musisz udowodnić bankowi, że
jesteś w stanie spłacić zaciągniętą pożyczkę.
Musisz zatem przekonać doradcę kredytowego,
że twój plan na biznes jest dobry, przemyślany i
przyniesie profity w określonym terminie.
Pamiętaj również, że oddajesz więcej niż
pożyczasz.

Inwestorzy
Ty masz pomysł, oni mają pieniądze. Jak zrobić z takiej mąki chleb?
ZA

PRZECIW

Inwestorzy zwykle mniej przejmują się papierkową
robotą a bardziej pomysłem samym w sobie – jak
bardzo innowacyjny, korzystny i skalowalny może
się stać przy ich wsparciu. Jeśli widzą potencjał,
zainwestują nawet w mało doświadczonego
przedsiębiorcę.

Bardzo rzadko zdarzają się okazje kiedy możesz
spotkać
potencjalnego
inwestora
w
okolicznościach sprzyjających rozmowom o
Twoim start-upie, a co dopiero dobijaniu targu.
Kiedy już nadarzy się taka okazja i masz
propozycję, przyjrzyj się czy nie tracisz w tym
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układzie zbyt
decyzyjności.

dużo

przyszłych

zysków

i

Granty
Bardzo liczne instytucje organizują konkursy grantowe, nie w nadziei na profit ale w nadziei, że Twój
pomysł przysłuży się większej społeczności.
ZA
PRZECIW
Grantu nie musisz spłacać, niejednokrotnie Zazwyczaj na jeden grant przypada wiele aplikacji,
również nie musisz wykazywać określonych więc konkurencja jest duża.
przychodów po zakończeniu współpracy.
Robota papierkowa – Pieniądze grantowe muszą
być udokumentowane co do grosza i musisz mieć
dowody na to, że pożądana zmiana została
osiągnięta (np. odpowiednia ilość ludzi została
zatrudniona, przekaz dotarł do odpowiedniej
publiki itp.)
Jeśli nie dotrzymasz któregoś z powyższych
warunków możesz mieć nakaz zwrotu grantu.

Crowdfunding
Zamiast szukać jednej osoby czy instytucji, która sfinansuje całość twojego przedsięwzięcia możesz
zebrać przez social media dużo małych wpłat od wielu ludzi. Jest wiele sposobów aby ich do tego
przekonać: pokaż jak ważna społecznie jest sprawa na którą zbierasz (crowdfunding dotacyjny), obiecaj
im nagrody lub fanty, takie jak Twoje wyroby artystyczne lub pamiątki (crowdfunding oparty na
nagrodach), zaoferuj część udziałów lub akcji swojej firmy (crowdfunding udziałowy) lub zobowiąż się do
spłaty ich kwoty w odpowiednim dla Ciebie momencie (crowdfunding dłużny).

ZA
PRZECIW
To dobra metoda jeśli Twoje przedsięwzięcie jest Nie ma żadnej gwarancji że uda Ci się zebrać
ryzykowne, ale inspirujące. Bardziej niż jakąkolwiek sumę. Nie należy też zapominać, że
dokumentacji finansowej wymaga umiejętności duża ilość wpłacających to wielka presja.
stworzenia dobrej narracji.
Dodatkowo jeśli Twoja akcja zyska duży rozgłos
możesz przy okazji ściągnąć uwagę dużych
inwestorów.
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Dołącz do inkubatora
Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje mające na celu ułatwienie startupom wejście na rynek.
Zwykle zapewniają miejsce do pracy, podstawowe usługi księgowe i dają Ci możliwość korzystania z
wielu ulg podatkowych.
ZA
Dołączasz do wspólnoty stworzonej do wspierania
Ciebie i Twojego biznesu na wielu różnych
płaszczyznach, od emocjonalnej i społecznej po
finansową i prawną.

PRZECIW
Nie każdy biznes jest dopuszczany do
uczestnictwa w inkubatorach.
Jeżeli chcesz wywołać u swoich odbiorców
wrażenie stabilności i doświadczenia powiązanie z
inkubatorem tego nie ułatwia.

Wynegocjuj zaliczkę
Wszystko czego potrzebujesz do startu to tylko jedno zamówienie? Spróbuj wynegocjować zaliczkę. Jeśli
uda Ci się przekonać tę jedną kluczową osobę do warunkowej wpłaty przed dostarczeniem usługi masz
już kapitał na rozkręcenie całości albo przynajmniej dobrego startu.

ZA
Dla odpowiedniego typu biznesu przychody z
jednego zamówienia mogą starczyć na zapełnienie
magazynu, marketing i kilka innych potrzeb. Jeśli
budujesz taki właśnie biznes uzyskanie przedpłaty
nie tylko pozwala Ci przenieść marzenie o
przedsiębiorstwie z głowy do rzeczywistości –
rozpoczyna ważną i być może owocną i długoletnią
współpracę.

PRZECIW
Fakturowana przedpłata jest umową w sensie
prawnym. Jeśli w obliczenia lub w inne
przewidywani wkradł się błąd, ryzykujesz znacznie
więcej niż tylko rozczarowanie kogoś znajomego.
Nie ma gorszej reklamy niż niedotrzymanie
umowy.

Inne źródła finansowania (barter, upcycling, wolontariat)
Czy na pewno potrzebujesz pieniędzy na swój startup? A może tak naprawdę potrzebujesz
pracowników, biura czy innych zasobów? Użyj kreatywności i kontaktów aby uzyskać te zasoby bez
wkładu finansowego. Określ bardzo dokładnie czego potrzebujesz aby Twój biznes wystartował. A teraz
pomyśl jak możesz zdobyć te rzeczy inaczej niż drogą kupna. Może możesz wymienić się usługami z
"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein." Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082

10

innymi biznesem? Może jesteś w stanie zaoferować mentoring niedoświadczonym pracownikom w
zamian za ich pracę? Może jakaś grupa ludzi może przetestować i zrecenzować Twój produkt dla czystej
frajdy?
Spójrz naokoło, znajdź ludzi, którzy mają to czego potrzebujesz i pomyśl co masz ty co może być dla nich
cenne (poza pieniędzmi). Upewnij się że barter jest wzajemnie równie korzystny. W trakcie możesz
nawet zyskać renomę i znaleźć klientów.

PRO
CON
Może się okazać że potrzebujesz znacznie mniej Musisz zaoferować w zamian coś swojego, jak
kapitału początkowego niż Ci się zdawało.
swój czas, pracę itd. Upewnij się zatem, że
wymiana jest zrównoważona i wzajemnie
korzystna.

PYTANIA WIELOKROTNEGO WYBORU:
8. Wybierz 3 najpopularniejsze źródła finansowania nowego startupu wymienione w powyższej
sekcji:
A. Inwestorzy
B. Kredyt
C. Granty
D. Spadek
E. Wpłaty online
9. Wybierz dwie metody finansowania które według Ciebie generują najmniej papierkowej roboty:
A. Grant
B. Kredyt
C. Pożyczka od przyjaciela
D. Crowdfunding
E. Barter
10. Który z poniższych biznesów ma wg Ciebie największe szanse na dofinansowanie z urzędu
miasta?
A. Producent wolnostojących automatów hazardowych
B. Producent maszyn vendingowych z artykułami tytoniowymi
C. Serwis internetowy kontaktujący rolników z klientami z dużych aglomeracji szukających
źródeł świeżych produktów spożywczych
D. Agencja zajmująca się znajdowaniem zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
11. Zakładasz agencję rozrywkową zrzeszającą artystów cyrkowych chętnych do występów na
spotkaniach biznesowych, okolicznościowych i ślubnych. Jaki barter jest dla Ciebie najkorzystniejszy?
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views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein." Project number: 2017-1-AT01-KA204-035082

11

A. Lokalna świetlica młodzieżowa użyczy Ci przestrzeni biurowej i treningowej w zamian za
lekcje prowadzone z młodzieżą
B. Zaprzyjaźniona starsza pani poleci Twoje usługi w centrach seniorów i domach opieki w
zamian za lekkie prace domowe
C. Duża restauracja zorganizuje cotygodniowe występy z udziałem Twoich klientów w
zamian za promocję i kontakty z bogatszymi gośćmi
D. Firma telefoniczna zapewni Ci zniżkę na telefony służbowe w zamian za zorganizowanie
artystów chętnych do wystąpienia w ich reklamie

IV. Budowanie swojej sieci
Wstęp
Jak utrzymać startup przy życiu? Budując efektywny model biznesowy i wspierając go silną siecią
biznesową.
Twoja sieć biznesowa to cały ekosystem w którym operuje Twój biznes. Wpływa na niego zachowanie
pojedynczych, powiązanych z tobą jednostek jak Twoi partnerzy czy konkurenci ale krajowe i globalne
trendy w twojej branży.
Kto jest w twojej sieci?
- Zespół – współpracownicy, podwładni itd.
- klienci
- dostawcy i partnerzy
- inwestorzy
- konkurenci
Masz wpływ na dwa czynniki: interakcje i image. Nie jesteś w stanie ich w pełni kontrolować – interakcje
to wypadkowa decyzji wielu osób zaangażowanych a image to wypadkowa historii jaką opowiadasz o
sobie i historii, jaką opowiadają o Tobie inni. Jak zatem rozegrać sytuację jak najbardziej na swoją korzyść?
Techniki networkingowe
- Opracuj swój „brand” (twoja opowieść, „przemowa windowa” czyli elevator pitch, wizerunek na social
mediach)
- bądź aktywny na forach internetowych w swojej branży
- chodź na spotkania networkingowe
- uczęszczaj na konferencje i targi dotyczące twojej branży
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PYTANIA WIELOKROTNEGO WYBORU:
12. Jak zrobić dobre wrażenie w korespondecji emailowej?
a. Ustaw sobie kolorowe, zabawne zdjęcie profilowe
b. Stwórz adres emailowy z Twoim imieniem i nazwiskiem
c. Umieść dane kontaktowe w stopce (numer telefonu, adres siedziby etc.)
d. Dodawaj gify i animacje do każdego maila
e. Upewnij się, że domena Twojej firmy jest na poważanym, profesjonalnym serwisie (gmail lub
@nazwatwojejfirmy.pl)
13. Podczas spotkań networkingowych należy:
A. Rozdać jak najwięcej swoich wizytówek
B. Uważnie słuchać i wykazywać szczere zainteresowanie biznesami innych uczestników
C. Umówić się z kimś, że zostaniesz jego klientem jeśli on zostanie Twoim
D. Zebrać jak najwięcej wizytówek
E. Próbować rozmawiać na inne niż tylko zawodowe tematy
14. Twoja firma właśnie wystartowała! Teraz czas na:
A. Zmianę statusu na Facebooku na „Prezes”
B. Zoptymalizowanie Twojej strony pod kątem wyszukań na Google
C. Kupno odzieży biznesowej
D. Budowanie Twojego statusu eksperta poprzez udzielanie się na forach branżowych i
poszukiwanie okazji do prezentacji swoich produktów lub usług
E. Kontakt z potencjalnymi klientami w celu zapoznania ich z Twoją ofertą
Lista lektur:
https://influencermarketinghub.com/what-is-personal-branding/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personalbranding/#7d33b7d358a7

V. Tworzenie innowacyjnego środowiska
Wstęp
Wiele firm ma za zadanie jedynie odtwarzać stare wzorce I stare metody działania. Jeśli jednak chcesz być
zawsze o krok przed konkurencją – zostań innowatorem!
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Jak stworzyć innowacyjne środowisko?
- Otwórz swój umysł (1)
- Otwórz swoje serce (2)
- Otwórz swój grafik (3)
Otwórz umysł
- Bierz udział w kursach kreatywności
- Eksperymentuj przy użyciu różnych technik
- medytacje
- podróże
- rysunek
- aktywność fizyczna
- wprowadzaj małe innowacje do swojego codziennego życia
Otwórz serce
- zaakceptuj ryzyko i uwzględnij je w planach
- przyjmuj rady
- bierz pod uwagę różne perspektywy
- pytaj różnych ludzi o opinię na temat twoich produktów
- nie szukaj pochlebców – szczerość to najlepszy przyjaciel
Otwórz grafik
- Zaplanuj czas na edukację własną
- Zaplanuj czas na burze mózgów ze swoim zespołem
- Zaplanuj czas na tak zwane „rozmyślanie o niebieskich migdałach”

PYTANIA WIELOKROTNEGO WYBORU:
15. Co zabija kreatywność?
A.
B.
C.
D.
E.

Deadline’y
krytyka z zewnątrz
wygoda
sztywne zasady
wysokie oczekiwania

16. Co wspiera kreatywność?
A. Przyjazna atmosfera w zespole
B. Dużo jedzenia
C. Trzymanie się zasad brainstormingu
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D. Ciemność i cisza
E. Zapotrzebowanie na zmianę
Lista lektur:
https://www.raconteur.net/business-innovation/business-innovation-guide

_____________________________________________________________________________________

Załącznik 1 – odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru (na żółto)
1. Ogólnie mówiąc, przedsiębiorcy… (wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi):
A. podejmują umiarkowane ryzyko
B. są optymistycznie nastawieni do świata
C. Starają się być niedoścignieni w swojej branży
D. zwykle budują start-up razem z kilkoma partnerami i współwłaścicielami
E. chcą się odróżnić od innych
2. Przedsiębiorcy muszą koniecznie pracować w ramach zastanego system:
A. Prawda
B. Fałsz
3. Według badań, większości dzisiejszych przedsiębiorców zależy bardziej na zwiększaniu udziału w rynku
niż na wzroście sprzyjającym włączeniu społecznemu:
A. Prawda
B. Fałsz
4. Jak najprawdopodobniej zareagowałby przedsiębiorca na pomysł czy projekt, który poniósł klęskę?
A. “Trudno, próbowałem, lećmy dalej”
B. „Świetnie! Dużo się nauczyłem z tej porażki i pomoże mi ona w mojej następnej
przygodzie!”
C. “Jeśli ten jeden projekt się nie udał, nie uda mi się też następny”
5. Najpierw powstaje:
A. Model biznesowy
B. biznesplan
6. Twoja “oferta korzyści” (value proposition) to:
A. Cena, po której zamierzasz sprzedawać produkt
B. Komunikat streszczający dlaczego twoja oferta jest lepsza od innych
C. Komunikat opisujący cele biznesu
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7. Dlaczego warto zrobić biznesplan? (możesz wybrać wiele odpowiedzi)
A. Pomoże ci zidentyfikować wartość dodaną i pozycję firmy na rynku
B. Będzie służyć do informowania i przyciągania inwestorów
C. Będzie pomocny w ubieganiu się o kredyt dla twojego startupu
8. Wybierz 3 najpopularniejsze źródła finansowania nowego startupu wymienione w powyższej sekcji:
A. Inwestorzy
B. Kredyt
C. Granty
D. Spadek
E. Wpłaty online
9. Wybierz dwie metody finansowania które według Ciebie generują najmniej papierkowej roboty:
A. Grant
B. Kredyt
C. Pożyczka od przyjaciela
D. Crowdfunding
E. Barter
10. Który z poniższych biznesów ma wg Ciebie największe szanse na dofinansowanie z urzędu
miasta?
A. Producent wolnostojących automatów hazardowych
B. Producent maszyn vendingowych z artykułami tytoniowymi
C. Serwis internetowy kontaktujący rolników z klientami z dużych aglomeracji szukających
źródeł świeżych produktów spożywczych
D. Agencja zajmująca się znajdowaniem zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych
11. Zakładasz agencję rozrywkową zrzeszającą artystów cyrkowych chętnych do występów na
spotkaniach biznesowych, okolicznościowych i ślubnych. Jaki barter jest dla Ciebie najkorzystniejszy?
A. Lokalna świetlica młodzieżowa użyczy Ci przestrzeni biurowej i treningowej w zamian za
lekcje prowadzone z młodzieżą
B. Zaprzyjaźniona starsza pani poleci Twoje usługi w centrach seniorów i domach opieki w
zamian za lekkie prace domowe
C. Duża restauracja zorganizuje cotygodniowe występy z udziałem Twoich klientów w
zamian za promocję i kontakty z bogatszymi gośćmi
D. Firma telefoniczna zapewni Ci zniżkę na telefony służbowe w zamian za zorganizowanie
artystów chętnych do wystąpienia w ich reklamie
Odpowiedź: Każda z tych ofert może być dobra! Zastanów się i przedyskutuj jakie korzyści i jakie ryzyka
niesie ze sobą każda z tych propozycji i opracuj plan zabezpieczający twój biznes przed stratami i dający
jak najwięcej możliwości
12. Jak zrobić dobre wrażenie w korespondecji emailowej?
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A.
B.
C.
D.
E.

Ustaw sobie kolorowe, zabawne zdjęcie profilowe
Stwórz adres emailowy z Twoim imieniem i nazwiskiem
Umieść dane kontaktowe w stopce (numer telefonu, adres siedziby etc.)
Dodawaj gify i animacje do każdego maila
Upewnij się, że domena Twojej firmy jest na poważanym, profesjonalnym serwisie
(gmail lub @nazwatwojejfirmy.pl)

13. Podczas spotkań networkingowych należy:
A. Rozdać jak najwięcej swoich wizytówek
B. Uważnie słuchać i wykazywać szczere zainteresowanie biznesami innych uczestników
C. Umówić się z kimś, że zostaniesz jego klientem jeśli on zostanie Twoim
D. Zebrać jak najwięcej wizytówek
E. Próbować rozmawiać na inne niż tylko zawodowe tematy
14. Twoja firma właśnie wystartowała! Teraz czas na:
A. Zmianę statusu na Facebooku na „Prezes”
B. Zoptymalizowanie Twojej strony pod kątem wyszukań na Google
C. Kupno odzieży biznesowej
D. Budowanie Twojego statusu eksperta poprzez udzielanie się na forach branżowych i
poszukiwanie okazji do prezentacji swoich produktów lub usług
E. Kontakt z potencjalnymi klientami w celu zapoznania ich z Twoją ofertą
15. Co zabija kreatywność?
A.
B.
C.
D.
E.

Deadline’y
krytyka z zewnątrz
wygoda
sztywne zasady
wysokie oczekiwania

16. Co wspiera kreatywność?
A. Przyjazna atmosfera w zespole
B. Dużo jedzenia
C. Trzymanie się zasad brainstormingu
D. Ciemność i cisza
E. Zapotrzebowanie na zmianę
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Załącznik 2 – case biznesowy
Business case - Zoe Damacela

Imię i nazwisko: Zoe Damacela. Zawód: właścicielka marki odzieżowej. Miejsce zamieszkania: brak
Wiek: 20.
Source: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html

Matka Zoe - Farah Damacela - do Ameryki przyjechała z Ekwadoru. Kiedy ma 19 lat, rodzi Zoe.
Żeby utrzymać siebie i córkę i jeszcze zapłacić za swoją naukę (Farah po przerwie wróciła do
szkoły), łapie każdą pracę. Jest sprzedawczynią, kelnerką, klaunem na przyjęciach dla dzieci.
Wypłata wystarcza na przeżycie. Na życie już nie zawsze. Jedzenie często dostają z opieki
społecznej. Nie mają mieszkania, na wynajem też ich nie stać, więc pomieszkują trochę u
krewnych, trochę u znajomych, trochę na ulicy. Często zmieniają miasta. Do dziś Zoe pytana, skąd
pochodzi, wymienia co najmniej trzy miejscowości. Przez kilka lat ich domem było schronisko dla
ubogich rodzin w Santa Barbara w Kalifornii. - Miałyśmy swój pokój, ale łazienki były już wspólne.
Nie lubiłam tego miejsca - opowiada Zoe. Jednak właśnie tam uczy się, jak zarabiać pieniądze.

Zoe ma osiem lat i bardzo chce mieć hulajnogę. Nie byle jaką. To musi być hulajnoga firmy Razor.
Wszystkie jej koleżanki taką mają. Zabawka kosztuje 60 dol. Farah odmawia - 60 dol. to ponad
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połowa ich miesięcznego czynszu. Ale Zoe ją męczy. W końcu mówi córce: - Jeśli zbierzesz połowę
pieniędzy, dam ci drugą połowę.

- Nie miałam krewnych, których mogłabym poprosić o pieniądze. Nie miałam żadnej cennej
rzeczy, którą mogłabym sprzedać, nawet roweru. Więc postanowiłam zrobić coś sama. Wzięłam
papier, mazaki, kredki i zrobiłam kartki świąteczne. Potem chodziłam po domach i sprzedawałam
kartki po 2 dol. Sąsiedzi kupowali je chyba tylko dlatego, że wyglądałam słodko. Same kartki były
straszne - śmieje się. W ciągu jednego dnia Zoe zarabia 30 dol. Farah, zgodnie z obietnicą, daje
córce drugie 30 dol. Jest mocno zdziwiona. Liczyła na to, że córka zobaczy, jak trudno zdobyć
pieniądze i dlaczego one nie mają rzeczy, które mają jej koleżanki. Zamiast tego Zoe nauczyła się
czegoś innego. - Że nie mogę siedzieć i czekać, aż coś samo się wydarzy. Że jeśli czegoś naprawdę
chcę, potrafię znaleźć sposób, by to osiągnąć - opowiada dziś Zoe.

Kiedy Zoe ma 14 lat, dostaje pod choinkę maszynę do szycia - prosty, tani model z Walgreensu,
sieci niedrogich supermarketów. Bardziej przypomina zabawkę niż profesjonalną maszynę do
szycia. Na początek wystarczy. Podstaw szycia Zoe uczy się w szkole. Pierwsze samodzielnie
wykonane ubranie - spodnie od piżamy - były dość toporne. Wyglądały, jak sama dziś przyznaje,
jak dwa wielkie zszyte trójkąty. Z czasem idzie jej to coraz lepiej. Zaczyna też sama projektować
ubrania. Coraz częściej przychodzi do szkoły w zaprojektowanych i uszytych przez siebie
sukienkach, spódnicach, bluzkach. Nie podpatruje profesjonalnych projektantów. Inspiracji szuka
wszędzie - w szkole uczy się astronomii, potem robi ''astronomiczną'' sukienkę. Ubrania podobają
się jej koleżankom. - Ja też chciałabym mieć taką spódnicę. Uszyj dla mnie – słyszy coraz częściej.
Zaczyna szyć dla znajomych. Jej pierwszą klientką jest przyjaciółka Simone. Za 13 dol. kupuje
sukienkę baleriny. Po niej zgłaszają się kolejne koleżanki. I koleżanki koleżanek. Z czasem z dwóchtrzech ubrań miesięcznie Zoe dochodzi do 20-30. Żeby zrealizować zamówienia, szyje każdego
dnia. - Przychodziłam do domu ze szkoły. Robiłam zadania domowe i zaczynałam szyć. Kończyłam
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dopiero wieczorem. I tak dzień w dzień. Kiedy moje koleżanki spotykały się po szkole, ja szyłam opowiada. W sumie w ciągu trzech lat udaje się jej sprzedać ponad 350 ubrań.

Za sukienkę bierze 25 dol. Na paru strojach na szkolny bal zarabia około 150 dol. Tyle pieniędzy
wystarcza, żeby kupić materiał, czasami wyskoczyć do kina, trochę odłożyć. Ale nic więcej. Z
biznesowego punktu widzenia jej manufaktura to kiepski interes. Ta pierwsza sukienka, za którą
dostała 13 dol., w rzeczywistości była warta 100 dol.

W końcu Zoe nie jest bizneswoman, ale 16-latką, która po prostu lubi szyć. O zarządzaniu
finansami czy planowaniu firmy nie ma pojęcia. Zoe zapisuje się w szkole na zajęcia z
przedsiębiorczości Dopiero tam dowiaduje się, czym jest biznesplan, uczy się kalkulować koszty i
dochody, planować wydatki, szacować wartość swojej pracy, obliczać cenę uszytych ubrań, stopę
zwrotu. Na koniec roku każdy ma napisać biznesplan. Wezmą one udział w konkursie na najlepszy
biznesplan w Chicago. Wyboru dokona jury, w którego skład wchodzą doświadczeni
przedsiębiorcy. Zoe wymyśla Zoe Damacela Apparel - firmę, która projektuje i szyje odzież na
indywidualne zamówienie. Czyli to, co de facto robi od trzech lat. Każda sztuka odzieży ma
pasować do stylu i osobowości klienta. To on sam decyduje, jaki będzie materiał, fason. W ciągu
roku sprzeda ponad 120 ubrań, każde po blisko 300 dol. Roczny zysk - prawie 15 tys. dol. Każdy
zainwestowany dolar przyniesie 11 dol. i 10 centów zysku - pisze w biznesplanie.

Jury podoba się jej prezentacja. Dziewczyna zdobywa główną nagrodę - 2 tys. dol. - Widać, że zna
się na tym, co robi - mówił lokalnym mediom jeden z sędziów. - Ten pomysł można przekształcić
z wartego 15 tys. na taki wart milion dolarów - dodał inny.

Dwa tygodnie później Zoe wygrywa kolejny konkurs dla przedsiębiorców. Nagroda - 5 tys. dol.
Zajmuje też drugie miejsce w ogólnokrajowym konkursie na biznesplan organizowanym przez
NFTE. Za to dostaje 10 tys.
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Dopiero wtedy Zoe oficjalnie rejestruje firmę. Za pieniądze z nagród i oszczędności kupuje lepszą
maszynę do szycia, nowe materiały, płaci za wizytówki, stronę WWW, reklamy. ''Piękne ubrania
dla pięknych ludzi'' - brzmi motto Zoe Damacela Apparel. Logo - dwie różowe syreny.

O Zoe Damaceli zaczyna być głośno w kraju dzięki ''Seventeen''. To jedno z najbardziej poczytnych
amerykańskich czasopism ogłasza konkurs na ''niezwykłą, najprawdziwszą dziewczynę na
okładkę''. Szukają zwykłych nastolatek, które robią w życiu coś niezwykłego - udzielają się
społecznie, mają ciekawe hobby. Zoe bierze w nim udział. Dochodzi do finału. Razem z nią cztery
inne dziewczyny (...) Zoe wygrywa. Za tym idzie olbrzymie zainteresowanie mediów z całych
Stanów. Jest zapraszana do programów telewizyjnych i radiowych. Piszą o niej gazety. Występuje
na konferencjach dla biznesu jako przykład, co można samemu osiągnąć. M.in. jest gościem na
spotkaniu Fundacji Clintona. Przemawia podczas inauguracji Startup America - inicjatywy
prezydenta Obamy, jak zachęcać młodzież do przedsiębiorczości - i na lokalnej edycji TEDx. Jest
gościem popularnego talk show ''The Tyra Banks Show'' i pojawia się w fundacji Sieć Aniołów
Oprah Winfrey.
Dziewczyna nie jest w stanie już szyć wszystkiego sama. Musi znaleźć krawcowe. Stawia na
internet. Firma Zoe ma swoją stronę internetową, jest aktywna w mediach społecznościowych.
Przez internet też składa się zamówienia - wystarczy wybrać fason, kolor, mailem przesłać swoje
wymiary i po mniej więcej dwóch tygodniach przychodzi przesyłka. Taki system się opłaca. Ponad
80 proc. przychodów pochodzi ze sprzedaży online. Ok. 20 proc. zamówień jest z zagranicy Kanady, Południowej Ameryki, a trafiło się nawet ze Sri Lanki.

Zoe projektuje i pojedyncze, droższe sukienki (średnio po 300 dol., ale suknie ślubne czy balowe
kosztują nawet 2 tys. dol.), i te popularne, za 100 dol.
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Dziś Zoe Damacela Apparel zatrudnia kilkanaście osób. W firmie na stałe pracują też jej mama
(ma stanowisko wiceprezesa, prócz tego wciąż jest pracownikiem socjalnym), księgowa i dwoje
stażystów odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie stronami internetowymi. Kilkanaście
krawcowych jest zatrudnionych na zlecenie.

Zoe wciąż projektuje. Stosuje prostą zasadę: projektuje takie ubrania, w jakich sama chciałaby
chodzić. - To jest właśnie moja przewaga nad konkurencją - mówi. Nadal nie naśladuje kreatorów
mody. Najwyżej podpatruje ogólne trendy. - Jeśli zrobię same długie spódnice, a jest moda na
krótkie, nikt nie kupi moich - tłumaczy.
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