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Spis treści

Jak może wyglądać przykładowa matryca modeli 
biznesu? 

Jakie determinanty mogą wpływać na efektywność 
modelu biznesu? 

Jak można określić potencjał lokalizacji organizacji 
sportowej? 
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Model biznesowy

3

Model biznesowy opisuje w jaki sposób 
organizacja tworzy, dostarcza i 
absorbuje wartość, w danym kontekście 
gospodarczym, społecznym, 
kulturalnym czy też w innym kontekście.

Składowe modeli biznesowych:
• Cel
• Procesy biznesowe
• Grupy docelowe
• Oferty
• Strategie
• Infrastruktura
• Struktura organizacyjna
• Zasoby
• Dobre praktyki handlowe
• Zasady operacyjne
• Zasady kultury organizacyjnej



Przykłady
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Główne modele:

Bricks and clicks
Collective
Cutting out the middleman
Direct sales
Fee in, free out 
Franchise
Freemium
Pay what you can (PWYC)
Value-added reseller model

Dodatkowe modele:

Aukcyjny model biznesowy
Kompleksowy model biznesowy
Leasing chemiczny
Model biznesowy tanich przewoźników
Lojalnościowe modele biznesowe
Monopolistyczny model biznesowy
Model biznesowy marketingu wielopoziomowego
Model biznesowy efektów sieciowych
Model biznesowy aukcji online
Model biznesowy treści online
Model biznesowy premium
Profesjonalny model open source
Model biznesowy schematu piramidy
Model maszynki do golenia i ostrzy
Serwityzacja modelu biznesowego produktów
Model biznesowy subskrypcji
Network Orchestrator Firmy
Wirtualny model biznesowy



Model biznesu:
MATRYCA









PROPOZYCJE WARTOŚCI
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- Dom dla irlandzkich sportów, nie tylko dla sportowców, ale 
dla społeczności

- Miejsce do domu do światowej klasy wewnątrz i na 
zewnątrz obiektów

- Zapewnia cenne udogodnienia dla lokalnej społeczności



SEGMENTY KLIENTÓW
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- Kluby i drużyny sportowe

- Członkowie społeczności lokalnej, mieszkańcy Dublina

- Dzieci i dorośli wypróbowywają nowe sporty (akademie)

- Korporacje i organizatorzy wydarzeń

- Sportowcy



RELACJE Z KLIENTAMI

11

-Sport Ireland Campus ma być częścią życia mieszkańców w 
każdej fazie życia

- Budowanie relacji może rozpocząć się od szkoły lub kinder garten
grup i kontynuować przez całe życie

- Dorośli klienci, którzy chcą o wypróbować nowe rzeczy lub po 
prostu wykonywać indywidualnie są przyciągane przez niski obraz 
bariery

- Długotrwałe, nawiązane relacje z klubami sportowymi, 
sportowcami i zespołami



KANAŁY
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- Szkoły i przedszkola 

- Kluby sportowe & organizacje

- Lokalne gazety

- Marketing bezpośredni dla korporacji



STRUMIENIE PRZYCHODU
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- Opłaty za wynajem obiektów

- Pakiety dla korporacji i eventy team buildingowe

- Płatności w akademii dla dzieci i dorosłych

- Płatności członkostwa siłowni, pay-as-you-go, urodziny dla dzieci



KLUCZOWE DZIAŁANIA
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- Wynajem obiektów
- Obozy dla dzieci
- Akademie sportowe
- Przyjęcia urodzinowe
- Imprezy budowania zespołu
- Konferencje firmowe
- Organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych wydarzeń
- Zapewnienie zaplecza do szkolenia zespołowego i indywidualnego
- Szkolenia osobiste
- Zajęcia gimnastyczne i fitness



KLUCZOWE ZASOBY
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- Kompleksowe obiekty sportowe 
- Współpraca z trenerami-ekspertami
- Szeroka baza klientów i niska bariera wejścia
- Bliskie relacje z lokalnymi operatorami społeczności
- Wizerunek niskiej bariery wejścia wraz ze światowej klasy 

obiektami



KLUCZOWI PARTNERZY
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- Miasto Dublin
- Organizacje sportowe 
- Trenerzy
- Sportowcy
- Szkoły
- Trenerzy personalni
- Lokalne restauracje i usługi zakwaterowania;



STRUKTURA KOSZTÓW
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- Inwestycje w obiekty i infrastrukturę 
- Koszty utrzymania
- Wysokie koszty stałe







PROPOZYCJE WARTOŚCI

2
0

• Jaką wartość generujemy dla klienta?
• Które z problemów naszego klienta pomagamy 

rozwiązać? 
• Jakie zbiory produktów i usług oferujemy każdemu 

SEGMENTOWI KLIENTÓW? 
• Które potrzeby klienta są przez nas zaspokajane?



SEGMENTY KLIENTÓW
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• Dla kogo tworzymy wartość? 
• Kim są nasi najważniejsi klienci?



RELACJE Z KLIENTAMI
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• Nawiązania i utrzymania jakiego rodzaju relacji oczekuje 
od nas każdy z SEGMENTÓW KLIENTÓW? 

• Które z tych relacji nawiązaliśmy?
• Na ile są one zintegrowane z resztą naszego modelu 

biznesowego? 
• Na ile są one kosztowne?



KANAŁY
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• Jakimi KANAŁAMI nasze SEGMENTY KLIENTÓW chcą by do 
nich docierać? 

• Jak obecnie do nich docieramy? 
• Na ile nasze KANAŁY są zintegrowane? 
• Które działają najlepiej? 
• Które są najbardziej wydajne kosztowo? 
• Jak integrujemy je z procedurami klientów?



STRUMIENIE PRZYCHODU
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• Za jaką wartość nasi klienci chcą naprawdę zapłacić? 
• Za co obecnie płacą? 
• W jaki sposób obecnie płacą? 
• W jaki sposób chcieliby płacić? 
• Jaki jest udział każdego ze STRUMIENI PRZYCHODÓW w 

ogólnych przychodach?



KLUCZOWE DZIAŁANIA
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Jakich KLUCZOWYCH DZIAŁAŃ wymaga:
• Nasza PROPOZYCJA WARTOŚCI? 
• Nasze KANAŁY DYSTRYBUCJI? 
• RELACJE Z KLIENTAMI?
• STRUMIENIE PRZYCHODÓW?



KLUCZOWE ZASOBY
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Jakich KLUCZOWYCH ZASOBÓW wymaga:
• Nasza PROPOZYCJA WARTOŚCI? 
• Nasze KANAŁY DYSTRYBUCJI? 
• RELACJE Z KLIENTAMI?
• STRUMIENIE PRZYCHODÓW?



KLUCZOWI PARTNERZY
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• Kim są nasi KLUCZOWI PARTNERZY? 
• Kim są nasi kluczowi dostawcy?
• Jakie KLUCZOWE ZASOBY pozyskujemy od partnerów? 
• Jakie KLUCZOWE AKTYWNOŚCI realizują nasi partnerzy?



STRUKTURA KOSZTÓW
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• Jakie najważniejsze koszty generuje nasz model biznesowy?
• Które KLUCZOWE ZASOBY są najdroższe? 
• Które KLUCZOWE DZIAŁANIA są najdroższe?





Model biznesu:
EKTYWNOŚĆ



PROPOZYCJE WARTOŚCI
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CECHY:
Nowość,
Wydajność,
Dostosowanie,
"Wykonywanie zadań",

Projektowanie,
Marka / Status,
Cena,
Redukcja kosztów,
Redukcja ryzyka,
Dostępność,
Wygoda / Użyteczność



SEGMENTY KLIENTÓW
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ODBIORCY:
Rynek masowy, 
Rynek niszowy, 
Segmenty, 
Zróżnicowani, 
Wielostronna platforma



STRUMIENIE PRZYCHODU

33

TYPY:
Sprzedaż aktywów,
Opłata za użytkowanie,
Opłaty subskrypcyjne, 
Pożyczki/Wynajem/Leasing, 
Licencjonowanie,
Opłaty brokerskie,
Reklama

STAŁE CENY:
Cena katalogowa, 
Zależność od funkcji produktu, 
Zależność od segmentu klienta, 
Zależność od wielkości zakupu

DYNAMICZNA CENA: 
Negocjacje (negocjacje), 
Zarządzanie wydajnością, 
Rynek w czasie rzeczywistym



KLUCZOWE DZIAŁANIA
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KATEGORIE:

Produkcja, 
Rozwiązywanie problemów, 
Platforma/Sieć



KLUCZOWE ZASOBY
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RODZAJE ZASOBÓW: 
Fizyczne, 
Intelektualne (patenty marki, prawa autorskie, dane), 
Ludzkie, 
Finansowe



KLUCZOWI PARTNERZY
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MOTYWACJE DO PARTNERSTWA: 
Optymalizacja i gospodarka, 
Redukcja ryzyka i niepewności, 
Pozyskiwanie poszczególnych zasobów i działań



STRUKTURA KOSZTÓW
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TWOJA ORGANIZACJA JEST… 
Cost Driven (oszczędne struktury kosztów, niska cena propozycji 
wartości, maksymalna automatyzacja, szeroki outsourcing), 
Value Driven (koncentruje się na tworzeniu wartości, propozycja 
wartości premium).                                                                                                                           
CECHY PRZYKŁADOWE: Koszty stałe (wynagrodzenia, czynsze, 
usługi użyteczności publicznej), Koszty zmienne, Ekonomia skali, 
Korzyści z zakresu



STRUKTURA KOSZTÓW
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TWOJA ORGANIZACJA 
JEST…
Cost Driven (oszczędne 
struktury kosztów, niska cena 
propozycji wartości, 
maksymalna automatyzacja, 
szeroki outsourcing),

Value Driven (koncentruje się 
na tworzeniu wartości, 
propozycja wartości premium).

CECHY PRZYKŁADOWE: 
Koszty stałe 
(wynagrodzenia, czynsze, 
usługi użyteczności 
publicznej), 
Koszty zmienne, 
Ekonomia skali i zakresu





Sport Ireland Campus
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Training facilities for professional athletes and citizens
Sport events and conferences
Sport academies, gym and fitness classes
(Dublin, Ireland)







Tanhuvaara
Sports Institute
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Education in physical activity advising
Training camps and tournaments
Facility and equipment renting, spa, sport service 
packages
(Savonlinna, Finland)





Model biznesu:
POTENCJAŁ



SWOT
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technika planowania 
strategicznego stosowana, 
aby pomóc osobie lub 
organizacji zidentyfikować 
mocne i słabe strony, szanse i 
zagrożenia związane z 
konkurencją biznesową lub z 
planowaniem projektu.



SWOT
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mocne strony słabe strony szanse zagrożenia

Reputacja Brak specjalistów na 
poziomie 
operacyjnym, a nie 
zarządczym

Ugruntowana pozycja 
z dobrze zdefiniowaną 
niszą rynkową

Duże podmioty 
działające na  
poziomie lokalnym

Ekspertyza na 
poziomie 
ogólnokrajowym

Nie radzimy sobie z 
zadaniami 
multidyscyplinarnymi
z powodu naszego 
rozmiaru lub braku 
umiejętności

Zidentyfikowany 
obszar działania w 
obszarach innych niż 
główna dyscyplina

Małe podmioty, które 
chcą zaatakować 
rynek



CC BY-SA 3.0: SWOT_pt.svg: Júlio Reis derivative work: rzyjontko (talk) - SWOT_pt.svg



SWOT
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Strengths: charakterystyka działalności lub przedsięwzięcia, które dają mu 
przewagę nad innymi.
Weaknesses : charakterystyka która plasuje działalność lub projektu w 
niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych.
Opportunities : czynniki w środowisku, które firma lub przedsięwzięcie 
może wykorzystać na swoją korzyść.
Threats : czynniki w środowisku, które mogą powodować problemy dla 
biznesu lub projektu.



SWOT
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Analiza SWOT może być wykorzystywana w każdej sytuacji decyzyjnej, w której 
zdefiniowany jest pożądany stan końcowy (cel), a nie tylko organizacje nastawione 
na zysk . 

Przykłady obejmują organizacje non-profit , jednostki rządowe i osoby fizyczne. 

Analiza SWOT może być również wykorzystywana w planowaniu przedkryzysowym i 
zapobiegawczym zarządzaniu kryzysowym . 

Analiza SWOT może być również wykorzystana przy tworzeniu rekomendacji 
podczas badania rentowności /ankiety.



SWOT (mocne i słabe)
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PRZYKŁADY:
• Zasoby ludzkie — personel, wolontariusze, członkowie zarządu, grupa 

docelowa
• Zasoby fizyczne — twoja lokalizacja, budynek, sprzęt
• Finanse — dotacje, agencje finansujące, inne źródła dochodów
• Działania i procesy — programy, które prowadzisz, systemy, które 

stosujesz
• Przeszłe doświadczenia — cegiełki do nauki i sukcesu, twoja reputacja 

w społeczności



SWOT (szanse i zagrożenia)
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PRZYKŁADY
• Przyszłe trendy w twojej dziedzinie lub kulturze
• Gospodarka – lokalna, krajowa lub międzynarodowa
• Źródła finansowania — fundacje, darczyńcy, ciała ustawodawcze
• Dane demograficzne — zmiany wieku, rasy, płci, kultury osób, którym 

służysz lub w twojej okolicy
• Środowisko fizyczne — czy twój budynek/miejsce znajduje się w 

rozwijającej się części miasta? czy firma autobusowa tnie trasy?
• Ustawodawstwo — czy nowe wymagania rządowe utrudniają ci 

pracę... czy też ułatwiają?
• Imprezy lokalne, krajowe lub międzynarodowe



SWOT (pytania)
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1. Plan budowania i rozwoju na silnych stronach

2. Lista sposobów pokonania słabych stron

3. Ustalenie celów SMART dla każdej szansy

4. Stworzenie planu wykorzystania mocnych stron do neutralizacji zagrożeń

5. Poszukanie sposobów połączenia mocnych stron z szansami

6. Spojrzenie na słabe strony i szanse, aby wypracować drogi poprawy

7. Stworzenie listy obszarów, których lepiej unikać w związku ze słabymi stronami i 
zagrożeniami



Dziękuję za uwagę

BERNARD FRUGA

BIURO@FRUGA.NET
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