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Przygotowanie i realizacja strategii rozwoju 
Cierpliwie słuchamy klienta, drobiazgowo analizujemy rynek,  
kreatywnie tworzymy strategię, rozważnie planujemy jej wprowadzenie 
 i surowo oceniamy inwestycję.



Strategia rozwoju to zespół działań prowadzących do 
osiągnięcia wyznaczonego celu. Definicja strategii rozwoju jest 
bardzo prosta. W praktyce niestety nie jest już tak łatwo. Forma 
i charakter strategii rozwoju zależy od sytuacji na rynku, presji 
konkurencji, potrzeb i oczekiwań klientów. Wiele innych 
aspektów biznesowych narzuca na firmę określone cele. 
Realizacja tych celów pozwala zwiększyć lub utrzymać 
poziom konkurencyjny firmy, aby efektywnie rywalizować, a tym 
samym utwierdzać lub polepszać pozycję firmy na rynku.  

Podążając tym tokiem myślenia można dojść do wniosku że celem strategii rozwoju jest:  
• Wyznaczenie nadrzędnych celów organizacji, wizji i zaprojektowanie ich w formie 

logicznego scenariusza rozwoju.  
• Rozbicie celów długoterminowych na zadania, odpowiedzialności, harmonogram, 

mierniki efektywności pracy i budżet co zapewnia skuteczną realizację celów.  
• Rozwój konkurencyjności firmy- atrakcyjności oferty i modelu biznesowego, aby 

skutecznie zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Efektem powinna być 
poprawa relacji z klientami. Lepsze relacje z klientami powodują większe przychody 
i ostatecznie wzrost wartości firmy. 

• Wyznaczenie strategii promocji firmy zwiększającej jej rozpoznawalność na rynki i 
ilość klientów.   

• Zainicjowanie nowych kierunków rozwoju firmy poprzez: dyskusje, warsztaty, burze 
mózgów i najprościej oderwanie pracowników od codziennych obowiązków i 
zainicjowanie spojrzenia zupełnie z innej perspektywy.  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby przedyskutować rozszerzenia naszej oferty i 
warunki rozpoczęcia współpracy. 

Szanowni Państwo,

Marek Bogumił Krzymiński



• Jesteśmy kancelarią doradczą funkcjonującą na rynku międzynarodowym od 
2009 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów 
doradczych utwierdzając swoją silną pozycję na rynku polskim.  

• Posiadana wiedza, umiejętności a co ważniejsze doświadczenie prowadzą 
naszych klientów w kierunku nowych możliwości rozwoju, eliminując zagrożenia.    

• Wiedza jest ważna, ale tym co decyduje o trwałym sukcesie na rynku jest 
umiejętność jej praktycznego wykorzystania. Dlatego też, specjalizujemy się w 
realizacji dwóch kategorii usług: 
• Strategii rozwoju, w tym analizy strategiczne, strategie marketingowe i 

mapy procesów biznesowych. 
• Biznes plany (studium wykonalności), w tym modele analityczne i analizy 

opłacalności. 

• Realizowaliśmy wykłady z tematyki: strategii rozwoju, biznes planów, strategii 
rozwoju kariery zawodowej na takich uczelniach jak: Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  

• Prowadziliśmy wykłady w ramach współpracy z: Poznańskim Towarzystwem 
Przyjaciół Nauk- wykład na temat strategii rozwoju i Eureka Group (konferencja 
NBP)- warsztat z temat biznes planów. 

• Przez okres od końca września 2014 roku do końca maja 2015 roku 
świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa strategicznego i inwestycyjnego w 
firmie Alstal Grupa Budowlana sp. z o.o. Usługa była wykonywana na zasadzie 
wyłączności.  

• Inwestycje deweloperskie: aktualnie również realizujemy własne inwestycje 
deweloperskie. 
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1. Informacja o METIS GROUP. 

“Poprawa wiąże się ze 
zmianami, doskonałość 
wiąże się z częstymi 
zmianami.”
- Winston Churchill



1. Nasze usługi

ETAP 1: Diagnoza strategiczna 
przedsiębiorstwa. 

 str. 6

ETAP 2: Diagnoza strategiczna rynku  
i konkurencji. jakości inwestycji. 

str. 7 
 

ETAP 3: Analiza finansowa 
przedsiębiorstwa i konkurencji. 

 str. 8

ETAP 6: Pozycja strategiczna firmy, 
wizja, misja, cele strategiczne oraz 

proces ich realizacji. 
str. 11

ETAP 5: Rozwój trwałej przewagi 
konkurencyjnej firmy- warsztaty.  

 str. 10

ETAP 7: Model i metody rozwoju 
firmy, plan ich realizacji i kluczowe 

czynniki sukcesu firmy.  
str. 12

ETAP 9: Strategia marketingowa- 
kierunek i metody zdobywania 

nowych klientów. 
 str. 14

ETAP 8: Mapa procesów 
biznesowych i optymalizacja 

struktury pracy.  
str. 13

ETAP 4: SWOT- szanse  
i zagrożenia dla realizacji strategii- 

warsztaty z pracownikami. 
str. 9

Wprowadzenie  
strategii rozwoju

Zdobywanie zleceń

Coaching  
pracowników

II.  Wprowadzenie strategii rozwoju.

I.  Przygotowanie strategii rozwoju.



2. Najważniejsze korzyści z przygotowania  
strategii rozwoju firmy.
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Obiektywna diagnoza firmy
Obiektywna analiza i ocena sprawności zarządczej, 

konkurencyjnej i marketingowej firmy.

Scenariusz rozwoju firmy
Szczegółowa wizja rozwoju firmy, konkretne cele 
strategiczne i proces ich realizacji opracowany w formie 
scenariusza rozwoju, harmonogramu i budżetu.

Ocena szans i zagrożeń dla rozwoju
Wyznaczenie najważniejszych czynników wpływających 

na skuteczność rozwoju firmy w przyszłości.

Audyt finansowo-organizacyjny
Analiza potencjału finansowego rynku, siły finansowej 

konkurencji, powiązania kosztów z konkurencyjnością oraz 
trendów na rynku ze zmianą przychodów.

Budowa przewagi konkurencyjnej
Rozwój konkurencyjności firmy tak aby w większym 

stopniu zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów.

Metody rozwoju strategicznego firmy 
Opracowanie metod rozwoju strategicznego firmy, 
spojrzenia z innej perspektywy na nowe kierunki rozwoju. 

Ustrukturyzowanie procesów
Dostosowywanie i doskonalenie procesów w stosunku do 
rozwoju konkurencyjności, celów strategicznych i 
potencjalnych szans i zagrożeń. Strukturyzacja pracy.  

Skuteczne zdobywanie nowych klientów
Przyciąganie uwagi klientów, pobudzanie ich wyobraźni, 
prezentowanie racjonalnych argumentów współpracy, 
podpisywanie umów i budowanie trwałych relacji. 
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Analiza konkurencyjności biznesowej:  
analiza składników oraz kierunków rozwoju modelu 

biznesowego firmy. Takich elementów jak: wartość oferty, 
kluczowe zasoby i działania, partnerzy biznesowi, klienci, 

promocja, dystrybucja i inne.

Analiza zarządcza przedsiębiorstwa:  
analiza dokumentacji zarządczej, procedur  

i procesów biznesowych, kanałów przepływu 
informacji, systemu zarządzania jakością, opisu 

stanowisk pracy, odpowiedzialności itd. 

Analiza konkurencyjności marketingowej:  
analiza elementów decydujących o atrakcyjności oferty 

względem konkurencji (cechy produktu, cena, 
dystrybucja, promocja, pracownicy, procesy i 

potwierdzenie materialne). 

ETAP 1: Diagnoza strategiczna 
przedsiębiorstwa.

Efektem pracy nad diagnozą strategiczną przedsiębiorstwa jest: 
• Analiza efektywności wprowadzenia aktualnie realizowanej strategii 

rozwoju (jeżeli funkcjonuje w firmie).  
• Analiza procesów, zakresu pracy, odpowiedzialności pracowników, 

obszarów styku zakresu pracy, kierunków przepływu informacji oraz 
uprawnień decyzyjnych.  

• Wyznaczenie barier funkcjonalnych i proceduralnych w działalności 
operacyjnej firmy oraz wpływu tych ograniczeń dla skuteczności rozwoju 
firmy. 

• Zaproponowanie zmian w modelu funkcjonowania firmy oraz 
oczekiwanych efektów ich wprowadzenia.  

• Diagnoza  poziomu konkurencyjności biznesowej firmy (praca 
indywidualna oraz konsultacje z pracownikami firmy).  

• Diagnoza poziomu konkurencyjności marketingowej firmy.  

• Ocena poziomu przewagi konkurencyjnej firmy w stosunku do konkurencji 
oraz szczegółowe określenie miejsca jej powstania w organizacji. 

• Wskazanie luk i ograniczeń w aktualnej strategii rynkowej, czyli metodzie 
informowania klientów o ofercie oraz zdobywania ich zainteresowania.  

• Zaprezentowanie najlepszych praktyk w zakresie zdobywania klientów. 
Analiza i ocena efektywności wykorzystania narzędzi promocji. 

• Obiektywna ocena silnych i słabych stron firmy oraz przedyskutowanie ich 
źródeł powstania z pracownikami. 

• Konsultacje z pracownikami na temat wyników analizy. Uzyskanie ich 
akceptacji i zrozumienia w kwestii potrzeby wprowadzenia zmian  
w organizacji.  

• Przygotowanie wymaganych dokumentów do zatwierdzenia 
zaproponowanych zmian. 

Analiza marketingowa:  
analiza profilu działalności firmy, zakresu oferty, strategii 
cenowej, parametrów technicznych produktów i usług, 

stosowanych metod promocji, metod budowania i 
utrzymywania relacji z klientami i inne.

Przewaga konkurencyjna:  
wyznaczenie poziomu oraz źródeł przewagi 

konkurencyjnej firmy oraz kluczowych czynników 
sukcesu firmy na rynku. 

Siły i słabości przedsiębiorstwa:  
obiektywa ocena wszystkich silnych i słabych stron 

przedsiębiorswa. Wyznaczenie kierunków ich 
rozwoju. 



ETAP 2: Diagnoza strategiczna rynku  
i konkurencji. 

7

Efektem pracy nad diagnozą strategiczną rynku i konkurencji jest: 
• Wyznaczenie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych i 

technologicznych mających wpływ na działalność i rozwój firmy.  
• Opracowanie symulacji przyszłego negatywnego i korzystnego wpływu 

tych uwarunkowań na działalność firmy. Przygotowany jest zespołu 
hipotetycznych sytuacji, które mogą wpłynąć w przyszłości na 
skuteczność prowadzenia działalności   

• Wyznaczenie źródeł bariery wejścia na rynek, która chroni branżę przed 
zwiększeniem ilości konkurentów na rynku i sposobu ich zwiększenia. 

• Analiza aktywności konkurencji w zakresie rozwoju działalności, oferty, 
zdobywania nowych klientów itd.  

• Określenie nowych metod rywalizacji z konkurencją/zwiększenia presji.  
• Wyznaczenie kierunku rozwoju konkurencyjności firmy wykorzystując 

składniki modelu biznesowego i konkurencyjności marketingowej. 

• Wyznaczane celów finansowych firmy na podstawie wartości rynku, 
udziału firmy w rynku, marży zysku netto i innych wskaźników 
finansowych. 

• Model rozwoju oferty zmniejszający presję ze strony klientów  
i umożliwiający im osiągnięcie większych korzyści.  

• Opracowanie metod budowania dobrych relacji z pracownikami  
i dostawcami produktów i usług tak, aby wykorzystać ich 
konkurencyjność do budowania siły na rynku.  

• Opracowanie mapy ryzyka operacyjnego i ryzyka związanego z realizacją 
strategii rozwoju. Mapa ryzyka ma duży wpływ na proces logiczny 
realizacji strategii. W toku przygotowania strategi  prezentujemy 
alternatywy w zależności od obrotu sytuacji.

Wpływ usługodawców na model biznesowy: 
wpływ dostawców (pracowników i usługodawców 

zewnętrznych) na konkurencyjność firmy, siła 
dostawców dla firmy, metody kooperacji, rozwój 

oferty dostawców i zróżnicowanie wartości.

Uwarunkowań ekonomicznych (B2B):  
trendy w branży, konkurencja w branży klientów,  

trendy na rynkach klientów i dostawców, 
potrzeby i oczekiwania klientów biznesowych, 

prognoz na temat rozwoju rynku, dotacje, stopy 
procentowe, inflacja itd.  

Uwarunkowań społecznych (B2C):  
analiza grup docelowych klientów, zmiany struktur klientów, 
trendy na rynku, potrzeby i oczekiwania klientów, możliwości 

finansowe klientów,  itd.

Bariery wejścia na rynek:  
ogranicza wejścia nowych konkurentów. zagrożenie 
wzrostu konkurencji, wpływ konkurencji na spadek 

przychodów firmy i pogorszenie pozycji firmy na rynku. 

Konkurencja:  
ilość konkurencji na rynku, model biznesowy 

konkurencji, siła finansowa rywali, metody rywalizacji, 
sposób zróżnicowania/standaryzacji oferty i inne 

czynniki. 

Wpływu klientów na firmę:  
potrzeby i oczekiwania klientów, koncentracja 

geograficzna konkurencji, umiejętność zaspokojenia 
potrzeb w określonym miejscu, czasie oraz cenie. 

Segmentacja grup docelowych klientów, ilość klientów, 
wartość rynku itd. 
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Efektem pracy nad analizą finansową przedsiębiorstwa i konkurencji 
jest: 

• Wyznaczenie zmian w rachunku zysków i strat oraz bilansie firmy w 
perspektywie 5 lat oraz powiązanie tych zmian z trendami na rynku oraz 
wynikami konkurencji.  

• Analiza wpływu zmiany sytuacji na rynku na skuteczność realizacji celów 
finansowych firmy.  

• Wycena wartości rynku na podstawie przychodów konkurencji.  
• Analiza porównawcza przychodów, kosztów i zysków najważniejszej 

konkurencji spółki.  
• Analiza i ocena przydatności poniesionych przez przedsiębiorstwo 

kosztów. Należy zbadać jak koszty wpływają na budowanie przewagi 
konkurencyjnej firmy, jak można te koszty zmienić i dostosować do 
oczekiwań rynku.  

• Analiza i ocena wartości przychodów, źródeł ich pochodzenia oraz 
najważniejszych grup klientów.  

• Opracowanie modelu analizy rentowności firmy.  
• Analiza wskaźnikowa i rentowności firmy na podstawie przeprowadzonej 

analizy zarządczej kosztów i przychodów.  
• Powiązanie wniosków z analizy rentowności z celami strategicznymi firmy 

w obszarze finansowym.   
• Dostarczenie narzędzi do zwiększenia efektywności zarządzania kosztami 

i przychodami firmy.  Wyznaczenie nowych źródeł przychodów, które 
firma może wprowadzić. 

Model budżetowania działalności: 
 opracowanie dostosowanego do potrzeb firmy 

modelu budżetowania podstawowej działalności i 
strategii rozwoju.

Analiza sprawozdania finansowego:  
analiza rachunku zysków i strat oraz bilansu 
spółki, analiza wszystkich najważniejszych 
pozycji obu dokumentów w perspektywie 

pionowej i poziomej. 

Analiza zarządcza kosztów: 
wyznaczenie najważniejszych źródeł kosztów, określenie ich 
przydatności w procesie budowania modelu biznesowego, 

analiza wpływu kosztów na możliwość generowania 
przychodów. 

Analiza zarządcza przychodów:  
analiza najważniejszych źródeł przychodów, 
wyznaczenie najważniejszych grup klientów, 

zaproponowanie metod zwiększenia przychodów. 

Analiza finansowa konkurencji: 
analiza sprawozdań finansowych konkurencji, analiza 

wskaźnikowa, ocena efektywności operacyjnej  
i wycena wartości rynku.

Analiza rentowności firmy: 
wyznaczenie poziomu rentowności firmy w okresach 

rocznych, kwartalnych i miesięcznych. Określenie 
progu rentowności firmy i możliwości zwiększenia. 

ETAP 3: Analiza finansowa 
przedsiębiorstwa i konkurencji. 
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Efektem pracy nad SWOT- szanse i zagrożenia dla realizacji strategii- 
warsztaty z pracownikami jest: 

• Obiektywne określenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w 
stosunku do wszystkich dziewięciu obszarów modelu biznesowego.  

• Rozwój świadomości pracowników na temat silnych i słabych stron firmy,  
• Kwestionowanie aktualnego stanu rzeczy na podstawie analizy sił i 

słabości, aby pobudzić pracowników do rozbudowania sił firmy. 
i wyeliminować słabość.  

• Analiza hipotetycznych sytuacji będących szansami lub zagrożeniami dla 
firmy, a wpływającymi na składniki modelu biznesowego. Ocena wpływu 
tych sytuacji na realizację strategii rozwoju firmy.  

• Konfrontacja opinii pracowników na temat sytuacji strategicznej w firmie  
i na rynku, aby następnie wypracować proces logiczny podejmowania 
decyzji w przypadku niepowodzeń w realizacji strategii.  

• Opracowanie procesu logicznego podejmowania decyzji na podstawie 
hipotez strategicznych, kwestionowania i prowokowania sytuacji, które 
mogą nastąpić. 

• Zwiększenie motywacji pracowników do działania pokazując im w jaki 
sposób ich praca tworzy siłę firmy i jej konkurencyjność.  

• Zaprojektowanie kierunków rozwoju modelu biznesowego firmy 
wpisującego się w sytuację na rynku, oczekiwania klientów, potencjalne 
zmiany na rynku na podstawie burzy mózgów.  

• Zaangażowanie pracowników do realizacji strategii rozwoju. 

Szanse i zagrożenia: 
tworzenie procesów logicznych działania w 

nawiązaniu do hipotetycznych sytuacji, które 
mogą wystąpić na rynku i firmie. 

Siły firmy: 
Wyznaczenie silnych stron firmy które 
powinny być wykorzystane w trakcie 

realizacji strategii. 

Proces logiczny podejmowania decyzji: 
opracowanie struktury procesu logicznego 

podejmowania decyzji na podstawie hipotetycznych 
sytuacji, które wymuszają podjęcie decyzji i dokonanie 

ruchu strategicznego. 

Następstwa rozwoju silnych i słabych stron 
oraz wykorzystania szans i zagrożeń: 
określenie logicznych zmian w sposobie 

funkcjonowania firmy w efekcie zrealizowanych 
celów strategicznych.

ETAP 4: SWOT- szanse i zagrożenia dla 
realizacji strategii.

Słabości firmy: 
Wyznaczenie słabych stron firmy które 
mogą ograniczać możliwość realizacji 
strategii rozwoju. Jeżeli istnieje taka 

możliwość to należy je wyeliminować.

Siły i słabości, a konkurencyjność firmy 
kwestionowanie możliwości wykorzystania 

silnych i słabych stron dla rozwoju 
konkurencyjności firmy. 
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Efektem pracy nad rozwojem trwałej przewagi konkurencyjnej firmy- 
warsztaty jest: 

• Wyznaczenie metod budowania przewagi konkurencyjnej.  
• Opracowanie wspólnie z pracownikami strategii konkurencyjnej firmy i 

planu jej wprowadzenia do wszystkich obszarów organizacji.  
• Zaprojektowanie wspólnie z pracownikami przewagi konkurencyjnej 

biznesowej z wykorzystaniem: kluczowych zasobów (maszyn, urządzeń, 
know-how itd.), kluczowych działań- procesów i procedur, wartości oferty 
(atrakcyjności), segmentów klientów (głównych i niszowych), kanałów 
dystrybucji (sposób, czas, cena, elastyczność itd. dostarczenia oferty), 
partnerów biznesowych, relacji z klientami (jakość i elastyczność strategii 
marketingowej).  

• Dostosowanie przewagi konkurencyjnej oferty do zróżnicowanych potrzeb 
i oczekiwań różnych grup klientów.  

• Przekształcenie strategii konkurencyjnej w szczegółowy plan jej 
wdrożenia.  

• Określenie wymaganych nakładów finansowych na realizację strategii 
konkurencyjnej i efektów ekonomicznych jej wprowadzenia.  

• Rozwój źródeł generowania przychodów poprzez dostosowanie oferty do 
rynków niszowych lub wprowadzenie nowych produktów/usług. 

• Dostosowanie metod budowania relacji z klientami i promocji do założeń 
strategii konkurencyjnej firmy.  

• Zwiększenie zaangażowania pracowników w proces realizacji strategii 
konkurencyjnej. Wprowadzenie pomysłów pracowników zatwierdzonych 
przez Zarząd, zgodnych z filozofią funkcjonowania firmy i posiadanym 
budżetem do realizacji. 

Trwała przewaga konkurencyjna firmy: 
Wypracowanie schematu rozwoju przewagi 
konkurencyjnej która wyróżnia firmę z grona 

konkurencji i prezentuje unikatowość w oczach 
klientów.

Strategia konkurencyjna firmy: 
szczegółowe określenie założeń strategii 

konkurencyjnej firmy. Wyznaczenie obszarów 
biznesowych uczestniczących w tworzeniu 

strategii konkurencyjnej firmy.

Konkurencyjność marketingowa i klienci: 
Adaptacja głównego filaru konkurencyjności firmy do 

oczekiwań różnych grup docelowych klientów. Opracowanie 
kluczowych założeń budowania atrakcyjności oferty. 

Alternatywne kierunki rozwoju: 
analiza alternatywnych kierunków rozwoju strategii 
konkurencyjnej firmy. Wpływ tej strategii na grupy 

docelowe klientów. Wpływ alternatywnej strategii na 
model biznesowy firmy. 

Przewaga konkurencyjna firmy:  
opracowanie założeń organizacyjnych budowania 

przewagi konkurencyjnej firmy, zastosowanie 
składników modelu biznesowego do wyróżnienia 

się z tłoku konkurencji.

Plan realizacji przewagi konkurencyjnej:  
wyznaczenie wspólnie z pracownikami 

harmonogramu pracy nad wytworzeniem przewagi  
konkurencyjnej. Wyznaczenie terminów kontrolnych, 

odpowiedzialności, budżetu i efektów 
ekonomicznych rozwoju konkurencyjności.

ETAP 5: Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej 
firmy- spotkania z pracownikami. 
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Efektem pracy nad pozycją strategiczną firmy, wizją, misją, celami 
strategicznymi oraz procesem ich realizacji jest: 

• Graficzna prezentacja pozycji strategicznej firmy w stosunku do czterech 
obszarów strategicznych: rynku, konkurencji, przewagi konkurencyjnej i 
pozycji finansowej.   

• Dokładne określenie kierunków i faz rozwoju firmy w formie rekomendacji 
odnośnie pozycji strategicznej firmy i wymaganych decyzji 
organizacyjnych, marketingowych, finansowych, aby poprawić 
pozycję firmy, wyeliminować ryzyka i zrealizować założenia strategiczne. 

• Konsultacje z zespołami do realizacji strategii na temat celów 
strategicznych służących do realizacji wizji. 

• Wyznaczenie konkretnej wizji strategicznej firmy oraz misji, które 
weryfikują filozofię działania, a także pomysł na rozwój firmy.  

• Szczegółowe określenie celów strategicznych firmy wspólnie z 
pracownikami. Zaangażowanie i zmotywowanie pracowników do pracy 
nad realizacją wizji strategicznej.  

• Utworzenie zespołów do realizacji strategii oraz przekazanie inicjatywy w 
zakresie realizacji celów strategicznych w ręce pracowników poprzez 
zainicjowanie celów długoterminowych i krótkoterminowych. 

• Zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację strategii poprzez 
wspólne przygotowanie mapy strategii pokazującej realny plan jej 
wprowadzenia w formie przyczynowo-skutkowej. 

• Opracowanie szczegółowego procesu przyczynowo-skutkowego 
realizacji strategii w formie celów krótkoterminowych i działań. 

• Ułożenie procesu realizacji strategii w harmonogram rzeczowo-finansowy. 
• Wyznaczenie alternatywnych działań w przypadku braku realizacji 

poszczególnych celów strategicznych. 

Narzędzia realizacji strategii: 
 działania realizujące cele, mierniki efektywności 
pracy, osoby i odpowiedzialności, budżet, efekty 

ekonomiczne realizacji celów i kompetencje 
decyzyjne.

Wyznaczenie pozycji strategicznej firmy:  
określenie pozycji strategicznej, charakteru 

strategii rozwoju, priorytetów w zakresie rozwoju 
strategicznego, najważniejszych faz realizacji 

strategii. 

Misja i wizja firmy: 
określenie misji i wizji firmy w kontekście pozycji strategicznej. 

Scharakteryzowanie przyszłości firmy w kontekście: 
znaczenia na rynku, grup klientów, oferty i struktury 

organizacji.

Cele strategiczne: 
przekształcenie wizji firmy w konkretne cele 

strategiczne, a następnie działania zmierzające do ich 
realizacji. Przygotowanie procesu logicznego realizacji 

celów.

Mapa strategii rozwoju: 
opracowanie celów strategicznych w formie mapy, 

która w przejrzysty sposób pokazuje proces 
funkcjonowania firmy i budowania wartości dla 

klientów. 

ETAP 6: Pozycja strategiczna firmy, wizja, misja, 
cele strategiczne oraz proces ich realizacji.

Harmonogram i proces logiczny: 
wyznaczenie harmonogramu realizacji strategii na 

podstawie mapy strategii. Uwzględnienie w 
harmonogramie partnerów biznesowych, 

zaangażowania kapitału i innych elementów.
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Efektem pracy nad modelem i metodami rozwoju firmy, planami ich 
realizacji i kluczowymi czynnikami sukcesu firmy jest: 

• Analiza nowych możliwości rozwoju w obszarze rynku i oferty (produktu/
usługi) uwzględniając cztery strategie rozwoju: penetracji rynku, 
wprowadzenia nowego produktu, rozwoju rynku i dywersyfikacji oferty.  

• Wybór kierunku rozwoju strategicznego firmy i opracowanie celów 
strategicznych, procesu ich realizacji, harmonogramu i budżetu pracy.  

• Wyznaczenie najważniejszych narzędzi służących do rozwoju firmy oraz 
ich wpływu na konkurencyjność. 

• Opracowanie kierunku rozwoju wiedza i umiejętności pracowników jako 
elementu rozwoju ich ścieżki kariery zawodowej. Motywowanie i 
angażowanie pracowników do zwiększania efektywności pracy i udziału w 
realizacji strategii rozwoju.  

• Wyznaczenie kierunku rozwoju na nowe rynki/sub-rynki/rynki zagraniczne. 
Zweryfikowanie potencjału nowych rynków oraz szans i zagrożeń 
związanych z działalnością. Wyznaczenie celów krótko i 
długoterminowych.  

• Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających proces 
zarządzania, komunikacji, organizacji w organizacji. Osiągnięcie 
określonych celów finansowych poza-finansowych  ich implementacji.  

• Określenie zasobów materialnych (maszyny, urządzenia, samochody) i 
niematerialnych (kultura organizacyjna, licencje, patenty itd) potrzebnych 
do rozwoju firmy oraz sposoby ich wykorzystania i optymalizacji 
finansowej.  

• Zwiększenie mierzalności efektów ekonomicznych realizacji celów 
związanych z rozwojem poprzez przypisanie dokładnego budżetu 
realizacji celów i wyznaczenie celów finansowych. 

Kapitał  
analiza wartości kapitału wymaganego do realizacji 
celów rozwoju. Wybór metod i źródeł finansowania 
kierunków rozwoju oraz oczekiwanej stopy zwrotu 

z zaangażowanego kapitału. 

Nowe kierunki rozwoju firmy: 
opracowanie modelu rozwoju firmy 

uwzględniając strategię penetracji rynku, 
wprowadzenia nowego produktu, rozwoju rynku 

i dywersyfikacji oferty. 

Wiedza i umiejętności:  
opracowanie kierunku i zakresu rozwoju wiedza i umiejętności 
pracowników oraz sposobu ich wykorzystania w pracy, aby 
zwiększyć efekty ekonomiczne ich pracy, mobilność firny i 

poprawić efektywność pracy. 

Innowacyjność oferty i rynku: 
opracowanie kierunku rozwoju w zakresie 

innowacyjność ofertowej lub rynkowej. Zróżnicowanie 
lub ustandaryzowanie posiadanej oferty  

i dostosowanie jej do nowej niszy na rynku, rozwój 
nowych ofert. 

Systemy informatyczne: 
wybór i wprowadzenie systemów informatycznych, 
które będą wspomagać proces działalności firmy, 

Określenie zakresu wsparcia, korzyści finansowych i 
pozafinansowe z inwestycji.

Zasoby materialne i niematerialne 
wybór i zakup zasobów materialnych i niematerialnych 
potrzebnych do rozwoju działalności firmy- skuteczną 

realizację celów strategicznych. Ocena ich 
przydatności i elastyczności wykorzystania. 

ETAP 7: Model i metody rozwoju firmy, plan 
ich realizacji i kluczowe czynniki sukcesu firmy.  
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Efektem pracy nad mapą procesów biznesowych i optymalizacją 
struktury pracy jest: 

• Opracowanie mapy procesów biznesowych firmy z wyszczególnieniem 
działań głównych i działań wspierających (wszystkie działania i zasoby 
związane z wykorzystaniem: infrastruktury firmy, zasobów ludzkich, 
technologii i zasobów materialnych).  

• Wyznaczenie mapy procesów biznesowych.  
• Opracowanie procesów zarządczych firmy takich jak planowanie, 

organizowanie, motywowanie oraz kontrola pracy zespołów. Wyznaczenie 
i dostosowanie standardów w tym zakresie.  

• Przygotowanie standardowego procesu podejmowanie decyzji w firmie.   
• Opracowanie procesów biznesowych w zakresie działań głównych. Ich 

celem jest zwiększenie konkurencyjności jakościowej, cenowej, czasowej, 
zróżnicowania oferty.  

• Dokładne wyznaczenie zakresu odpowiedzialności, władzy decyzyjnej, 
kompetencji i udziału w strategii rozwoju dla wszystkich pracowników.  

• Zwiększenie motywacji pracowników do pracy. Wyeliminowanie błędnych 
procesów, procedur i nieformalnych rutyn pogarszających efektywność 
pracy firmy.  

• Opracowanie nowych procesów i procedur związanych z realizacją 
strategii rozwoju- celów strategicznych, zarządzaniem efektywnością 
pracy i rozwojem relacji z klientami.  

• Wprowadzenie mierników efektywności pracy dla działań głównych w 
celu zwiększenia efektywności realizowanych zadań w organizacji oraz 
umożliwienia kadrze zarządzającej efektywne zarządzanie (planowanie, 
organizowanie, motywowanie i kontrolę). 

Dystrybucja oferty:  
wyznaczenie/adaptacja/rozwój procesów , obowiązków 
i odpowiedzialności procedur służących do zarządzania 

dystrybucją oferty, współpracą z podwykonawcami  
i wykorzystaniem dystrybucji do budowania relacji  

z klientami.

Mapa procesów biznesowych: 
kompleksowa mapa procesów biznesowych 

zwiększająca efektywność jakościową, 
kosztową, czasową i inną prowadzonej 

działalności. 

Tworzenie produktu i dostawcy:  
wyznaczenie/adaptacja/rozwój procesów, 

obowiązków i odpowiedzialności służących do 
usprawnienia i sformalizowania działań w tym 

zakresie a także wprowadzenie celów 
strategicznych.

Realizacja produktu/usługi:  
wyznaczenie/adaptacja/rozwój procesów, obowiązków 

i odpowiedzialności wspomagających realizację 
produktów/usług. Opracowanie procesów związanych 

z nowym rynkiem i produktem. 

Dostosowanie oferty do potrzeb i oczekiwań 
klientów: 

wyznaczenie/adaptacja/rozwój procesów, obowiązków i 
odpowiedzialności związanych z badaniem satysfakcji 

klienta, dostosowaniem oferty do jego oczekiwań i innymi 
procesami.

Rozwój i wzmacnianie relacji z klientami:  
wyznaczenie/adaptacja/rozwój procesów, 

obowiązków i odpowiedzialności związanych  
z pozyskaniem nowych klientów, kampaniami 
promocyjnymi, public relations i sprzedażą.  

ETAP 8: Mapa procesów biznesowych  
i optymalizacja struktury pracy. 
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Efektem pracy nad strategią marketingową- kierunek i metody 
zdobywania nowych klientów jest: 

• Wyznaczenie grup klientów oraz podziału ich ze względu na priorytety w 
stosunku do rozwoju strategicznego firmy. Określenie najważniejszych 
potrzeb i oczekiwań tych grup klientów oraz poziomu ich rentowności.   

• Podział klientów na segmenty oraz opracowanie indywidualnej strategii 
marketingowej (sposobu informowania klientów o ofercie i budowania 
relacji) dla każdej z wymienionych grup. 

• Wyznaczenie grup klientów z którymi firma chce/powinna nawiązać 
kontakt. W przypadku dzialalności B2B opracowana jest lista kontaktów. 

• Opracowanie ankiety pt.: Badanie satysfakcji klientów, i przesłanie jej do 
najważniejszych grup klientów. Dostosowanie oferty na podstawie 
wyników. 

• Dostosowanie oferty do różnych grup docelowych klientów 
(pozycjonowanie). Wyznaczenie i wprowadzenie zmiennych którymi może 
manipulować klient. 

• Określenie składników oferty tworzących jej wartość i kierunku jej rozwoju 
tak, aby była ona ceniona przez klientów bardziej niż oferta konkurencji.  

• Wyznaczenie wyrazistego i rozpoznawalnego wizerunku firmy na rynku, 
który ułatwia budowanie pozytywnych relacji z klientami. Narzędzia 
promocji są dostosowane do tworzonego wizerunku.  

• Wyznaczenie narzędzi promocji firmy, sposobu ich wykorzystania, 
oczekiwanych efektów realizacji celów, budżetu oraz nawiązanie 
odpowiednich kontaktów w celu przygotowania procesu realizacji.  

• Opracowanie szczegółowego scenariusza realizacji strategii 
marketingowej.  

Harmonogram realizacji strategii 
marketingowe:  

opracowanie scenariusza realizacji działań 
promocyjnych w koordynacji z innymi celami 

strategicznymi. Określenie efektów ekonomicznych 
realizacji celów marketingowych.

Segmentacja grup klientów 
podział klientów na grupy ze względu na ich 

dochodowość/celowość na tych których 
chcemy zatrzymać, reformować, monitorować i 

wyeliminować. 

Pozycjonowanie oferty na rynku: 
dostosowanie oferty (produktu/usługi) do różnych 

grup docelowych klientów. Zwiększenie 
atrakcyjności, widoczności i rozpoznawalności 

oferty w oczach klientów. 

Wartość oferty  
określenie czynników tworzących wartość oferty, czyli 
cech charakterystycznych cenionych przez klientów: 

funkcjonalność, cena, jakość, czas realizacji, 
wizerunek, relacje z klientami, 

Narzędzia promocji oraz budżet  
wyznaczenie narzędzi promocji firmy w stosunku do 
wyznaczonych celow strategicznych, grup klientów, 
wartości oferty, wizerunku firmy i innych czynników. 

Wizerunek 
wyznaczenie aktualnego i oczekiwanego wizerunku 

firmy. Określenie działań mających na celu 
osiągnięcie oczekiwanego wizerunku na rynku. 

ETAP 9: Strategia marketingowa- kierunek 
i metody zdobywania nowych klientów.



ETAP 1: Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa.

ETAP 2: Diagnoza strategiczna rynku i konkurencji.

ETAP 5: Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej 
firmy- spotkania z pracownikami. 

ETAP 6: Pozycja strategiczna firmy, wizja, misja, 
cele strategiczne oraz proces ich realizacji. 

RAZEM (netto) 
Zaprezentowane ceny podlegają negocjacją. 

ETAP 4: SWOT- szanse i zagrożenia dla realizacji 
strategii.

Blue  
STRATEGIA ROZWOJU

Silver 
STRATEGIA ROZWOJU

Gold  
STRATEGIA ROZWOJU

3. Modele współpracy 
- przygotowanie strategii rozwoju. 
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ETAP 7: Model i metody rozwoju firmy, plan ich 
realizacji i kluczowe czynniki sukcesu firmy.  

ETAP 8: Mapa procesów biznesowych  
i optymalizacja struktury pracy.

ETAP 9: Strategia marketingowa firmy, czyli 
kierunek i metody zdobywania nowych klientów. 

ETAP 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa  
i konkurencji. 

32 2 560,00 zł

36 2 880,00 zł 36 2 880,00 zł

20 1 600,00 zł

12 960,00 zł 12 960,00 zł 12 960,00 zł

14 1 120,00 zł 14 1 120,00 zł 14 1 120,00 zł

35 2 800,00 zł 35 2 800,00 zł 35 2 800,00 zł

26 2 080,00 zł 26 2 080,00 zł 26 2 080,00 zł

25 2 000,00 zł

28 2 240,00 zł 28 2 240,00 zł

87 6 960,00 zł 151 12 080,00 zł 228 18 240,00 zł

Miejsce na dokonanie wyboru  
przez Zleceniodawcę. 



3. Modele współpracy 
- realizacja strategii rozwoju. 
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Koordynujemy lub samodzielnie realizujemy cele 
strategiczne określone w procesie realizacji strategii.  
Wspieramy działalność operacyjną firmy. 

Wspieramy Zleceniodawcę w procesie pozyskiwania 
nowych zleceń. Nawiązujemy w jego imieniu kontakty 
biznesowe których celem jest otrzymanie zlecenia w 
ramach wykonywanej działalności. 

Wspieramy kadrę zarządzając w trakcie realizacji 
celów projektowych i strategicznych. Dostarczamy im 
wiedzę, doświadczenie i kontakty biznesowe.  
Pokazujemy inny inny sposób działania i wspieramy w 
przełamywaniu barier. 

Zakres wykonywanych działań:  
• Zarządzanie procesem realizacji strategii.  
• Spotkania/warsztaty/konsultacje z pracownikami w 

ramach grup funkcjonalnych.  
• Realizacja inicjatyw strategicznych. 

Zakres wykonywanych działań:  
• Nawiązywanie kontaktów z nowymi klientami. 
• Prezentowanie oferty firmy przed klientami (public 

relations). 
• Koordynowanie działań promocyjnych. 

Zakres wykonywanych działań:  
• W y z n a c z a n i e i n d y w i d u a l n y c h c e l ó w 

strategicznych.  
• Dostarczanie pomysłów, inicjatyw i wsparcie w 

procesie rozwoju.  

Raporty: miesięczny raport z wykonanych działań  
i zrealizowanych celów. 

Raporty: miesięczny raport z wykonanych działań 
oraz lista firm z którymi zostały nawiązane kontakty. 

Rozliczenie ryczałtowe: rozliczamy wynagrodzenie 
miesięczne za wykonaną pracę w ramach pakietu 
godzinowego będącego podstawą do współpracy. 

Rozliczenie prowizyjne: rozl iczamy się ze 
Zleceniodawcą na podstawie wynagrodzenia 
prowizyjnego (stawki zaprezentowane poniżej).  

Rozliczenie: faktura wystawiana na podstawie ilości 
przepracowanych godzin (rozliczenie tygodniowe lub 
miesięczne).

Rozliczenie przygotowania strategii rozwoju: przy 
współpracy Zleceniodawcy w zakresie wprowadzenia 
strategii rozwoju wynagrodzenie za przygotowanie 
strategii może zostać podzielone na 3-6 równych rat.  

STAWKI RYCZAŁTOWE WARTOŚCI PROWIZYJNE STAWKI KONSULTACYJNE

20 godzin/msc: 1500,00 zł (75 zł/godzinę pracy) 1,0%- współpraca w zakresie przygotowania 
i realizacji strategii

120,00 zł/godzinę konsultacji. 

25 godzin/msc: 1750,00 zł (70 zł/godzinę pracy) 1,5% - współpraca w zakresie przygotowania strategii

30 godzin/msc: 1950,00 zł (65 zł/godzinę pracy) 2%- brak wcześniejszej współpracy

Wprowadzenie  
strategii rozwoju

Zdobywanie zleceń Coaching  
pracowników



METIS GROUP 
ul. Jana Kochanowskiego 4/8 

60-844 Poznań 
NIP: 781-176-37-93 

T: 501-556-786 
@: info@metisgroup.pl

Skuteczne wsparcie  
w zakresie 
przygotowania i 
realizacji inwestycji 
budowlanych oraz  
opracowania strategii 
rozwoju firmy. 

mailto:info@metisgroup.pl

