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Wstęp

Lokalni producenci żywności 
i rolnicy z obszarów wiejskich re
gionu Morza Bałtyckiego (BSR) to 
głównie małe przedsiębiorstwa 
rodzinne, które wolą zorganizo
wać sprzedaż poprzez kontakt 
bezpośredni lub telefonicznie. 
Obszar rynku lokalnych produ
centów żywności jest zazwyczaj 
ich własnym regionem ojczy
stym. W wielu regionach tworzo
ne są lokalne sieci żywnościowe 
w celu współpracy w zakresie 
marketingu i wymiany informa
cji, podczas gdy niektóre z nich 
poszukują możliwości rozwoju. 
Obecna sytuacja w krajach base
nu Morza Bałtyckiego pokazuje, 
że choć istniejące lokalne modele 
dystrybucji żywności koncentru ją 

się głównie na relacjach Busi ness 
to Consumers (B2C), brak konku
rencyjnych ekonomicz nie modeli 
Business to Business (B2B). W 2017 
r. rozpoczęto re alizację projektu 
“Model dystry bucji B2B wspie-
rający lokalny sektor spożywczy 
na obszarach wiejskich w regionie 
Morza Bał tyckiego” pod nazwą 
Baltic Sea Food. Podręcznik ten 
ma na celu przedstawienie mode
lu dystry bucji B2B. Jest to inspi
racja do bu dowania lokalnej sieci 
dystrybu cji żywności lub biznesu, 
a także dystrybucji produktów 
i pomysłów na rozpoczęcie dzia
łalności.  Najlepsze doświadcze
nia dziesięciu krajów uczestniczą
cych w projekcie  Litwy, Łotwy, 
Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, 



Norwegii, Niemiec, Rosji i Polski 
 zostały uwzględnione w celu 
po kazania różnych rozwiązań 
w za kresie wdrażania i rozwoju 
modelu B2B na danym obszarze. 
Grupą docelową niniejszego wy
dawnictwa są lokalni producenci 
żywności i dostawcy zorganizo
wani w formie sieci spo żywczych. 
Celem jest stworzenie nowych 
kanałów sprzedaży dla przed
siębiorstw (B2B) poprzez lokalne 
sieci sprzedaży żywności na małą 
skalę, współpraca i zwiększa
nie wartości swoich produktów 
w krótszym łańcuchu dostaw. Ma 
to również zainspirować uzna-
nych lokalnych producentów 
i dystrybutorów żywności, którzy 

już sprzedają swoje produkty kon
sumentom (model B2C). Celem 
projektu współpracy transgra
nicznej “Baltic Sea Food” jest za
projektowanie zrównoważonego 
i przekazywalnego modelu bizne
sowego dla dystrybucji B2B, ma
jącego zastosowanie do lokalnych 
sieci żywności tworzonych przez 
lokalnych producentów i dostaw
ców żywności na obszarach wiej
skich regionu Morza Bałtyckiego. 
We współpracy z 14 partnerami 
projektu z 10 krajów opracowano 
model biznesowy “Lokalny mo-
del dystrybucji żywności między 
przedsiębiorstwami”, który za
sadniczo opierał się zarówno na 
najlepszych praktykach dostęp
nych w obszarze BSR, jak i na wy
nikach badań przeprowadzonych 
wśród lokalnych sieci żywnościo
wych i dystrybutorów. Projekt 
“Baltic Sea Food” jest częściowo 
finansowany w ramach Programu 
Regionu Morza Bałtyckiego Inter
reg 20142020.   

Partnerzy z regionu 
Baltic Sea Food
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Zrównoważona sieć dystrybucji żywności 
lokalnej i modele biznesowe 
Region Morza Bałtyckiego (BSR) 
zwiększa lokalną produkcję żywności 
ze względu na rosnące zainteresowanie 
klientów tymi produktami. Lokalne 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego 
na małą skalę, oferujące zarówno 
tradycyjne, jak i  innowacyjne 
wykorzystanie zdrowych, wysokiej 
jakości i  często wytwarzanych ręcznie 
lokalnych produktów spożywczych, 
mogą zwiększyć atrakcyjność swojego 
regionu i  biznesu dla różnych grup 
klientów, w tym mieszkańców i gości.

 Lokalni producenci żywności  to 
głównie małe firmy rodzinne, które wolą 
zorganizować sprzedaż poprzez kontakt 
osobisty i  telefonicznie. Często nie są 
w stanie sprzedawać swoich produktów 
dużym przedsiębiorstwom hurtowym 
lub sieciom supermarketów ze względu 
na ograniczoną wielkość produkcji 
i wyższe ceny w porównaniu z dużymi 
producentami. W  związku z  tym ich 
dostęp do usług gastronomicznych, 
przetwórstwa spożywczego i  handlu 
detalicznego jest dla nich nieco 
skomplikowany. 

Lokalne sieci żywnościowe są 
tworzone w  wielu regionach w  celu 
współpracy w  zakresie marketingu 
i  wymiany informacji. Lokalna 
sieć żywnościowa obejmuje relacje 
między producentami żywności, 
dystrybutorami, potencjalnymi 

sprzedawcami detalicznymi i klientami 
w  miejscu, w  którym współpracują ze 
sobą w  celu zwiększenia dostępności 
lokalnej żywności i  zwiększenia 
wartości dla producenta, a  także 
zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 
Większość lokalnych sieci spożywczych 
i  dystrybutorów sprzedaje swoje 
produkty klientom indywidualnym 
(B2C). 

Zrównoważona sieć to firma lub 
organizacja, która aktywnie zarządza 
logistyką, dystrybucją i  marketingiem 
produktów żywnościowych 
identyfikowanych na podstawie źródła 
pochodzenia. Przede wszystkim lokalni 
i  regionalni producenci współpracują 
w  ramach takiej sieci, aby wzmocnić 
swoją działalność poprzez zdolność 
do zaspokajania potrzeb i  wymagań 
klientów biznesowych, tj. na poziomie 
B2B (business-to-business). Główną 
grupą docelową B2B jest sektor 
HoReCa (hotel/restauracja/kawiarnia) 
- branża hotelarska i gastronomiczna. 

Model biznesowy dla dystrybucji B2B 
opracowany w  ramach projektu BSF 
ma zastosowanie do lokalnych sieci 
żywnościowych tworzonych przez 
lokalnych producentów i  dostawców 
żywności na obszarach wiejskich 
regionu bałtyckiego (Baltic Sea Region). 
Umożliwia im to stworzenie sprawnych, 
krótkich łańcuchów dostaw na poziomie 
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Rozwój 
zrównoważonego 
modelu B2B

„Bondens Skaferi” (Farmer’s 
Pantry) w Szwecji została założona 
na bardzo małą skalę w  2008 
r. przez byłych szefów kuchni 
restauracyjnych, którzy chcieli 
ułatwić restauracjom znajdowanie 
lokalnie produkowanej żywności. 
Firma rozrosła się do rangi 
wyspecjalizowanej lokalnej 
frmy zajmującej się dystrybucją 
żywności, której roczny obrót 
wynosi 7 milionów euro. Bondens 
Skaferi odbiera produkty od 
150 rolników i  producentów 
i  dostarcza je do 200 restauracji 
w regionie Skane w Szwecji. Firma 

rozrasta się bardzo dynamicznie, 
ale trzyma się pierwotnego 
pomysłu, aby łatwo wprowadzać 
do restauracji najlepsze produkty 
lokalne pod hasłem “Myśl 
globalnie, jedz lokalnie!”. W  2019 
roku Bondens Skaferi otrzymał 
prestiżową nagrodę Nordic Food 
Entrepreneur podczas Embla Food 
Awards.   

lokalnym i  regionalnym, oferując tym 
samym możliwości rozwoju i  lepsze 
wyniki biznesowe dla MŚP w lokalnym 

sektorze spożywczym na obszarach 
wiejskich.
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Zaplanuj rozpoczęcie działalności 
lokalnej sieci żywnościowej - krok 
po kroku  

Jest wiele do rozważenia, aby przejść 
od sprzedaży produktów bezpośred-
nio do klientów na rynku lub w skle-
pach (model B2C) do ich sprzedaży 
jako zorganizowany Business-to-Bu-
siness (B2B). Istnieje wiele możli-
wości i zagrożeń do rozważenia oraz 
decyzji, które należy podjąć w trakcie 
budowy sieci. Współpraca może roz-
wiązać wiele problemów. Jeśli jako 
producent pracujesz na własną rękę, 
około jednej trzeciej czasu spędzisz 
nad marketingiem i dystrybucją. 
Współpraca może również zmniej-
szyć różne rodzaje ryzyka. Poziom 
wiedzy i doświadczenia będzie wzra-
stał wraz ze wzrostem liczby partne-
rów. Potrzeba czasu, aby dotrzeć do 
nowych rynków, dostarczyć niezbęd-
nych informacji, zorganizować umo-
wy i  podejmować decyzje. Współ-
praca z  innymi producentami oraz 
poszukiwanie szerszych i  bardziej 

szczegółowych informacji na temat  
nowych rynków wymagają nowego 
planowania, procesów i nowych kro-
ków. 
Każda sieć i  biznes jest inna i  ma 
inne potrzeby, inne segmenty rynku, 
a potrzeby klientów są zmienne. Bli-
skość miasta lub obszaru wiejskiego 
stawia różne wyzwania; różnią się 
również gospodarka i  kompetencje 
informatyczne. Czasami konieczny 
jest inny marketing, cyfryzacja, budo-
wanie nowej marki i etykietowanie. 
Model biznesowy CANVAS1 można 
wykorzystać jako narzędzie do plano-
wania własnego modelu B2B. Różne 
elementy składowe mogą być wyko-
rzystane jako ramy dla nowej lokalnej 
sieci dystrybucji żywności: dla planu 
biznesowego, strategii, organizacji 
i  dojrzewania własnych idei w  tym 
procesie. Rozpocznij od ● segmen-
tu klientów, ● propozycji wartości 
dla klientów, ● kanałów dotarcia do 
klientów i ● relacji z  nimi. Wtedy 
Twoje wybrane potrzeby klienta będą 
w centrum uwagi. Podstawą finanso-
wania biznesu jest wiedza o tym, jak 
zarabiać pieniądze ● poprzez stru-
mienie dochodów. Dobrze przemy-
ślana struktura ● kosztów pozwoli 
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wzmocnić ekonomiczność i  płynność  
biznesu. Musisz znać ● kluczowe 
zasoby i planować ● kluczowe dzia-
łania swojej firmy. ● Kluczowe part-
nerstwa są ważne dla zdobycia użytecz-
nej wiedzy lub dla outsourcingu niektó-
rych części przedsięwzięcia, a także dla 
zrównoważonego rozwoju. 

Rys. 1: Model CANVAS:  
Przegląd wybranych 
bloków konstrukcyjnych
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Heila - krok z rynku 
rolniczego na rynek B2B  

Heila w  Finlandii rozpoczęła 
działalność 11 lat temu na lokalnym 
rynku rolnym. Pomysł polegał na 
zbudowaniu takiej lokalnej koncepcji 
żywności w  Heinoli, która nigdy 
wcześniej nie była znana w Finlandii. 
Obecnie na rynku lokalnych rolników 
w Heili reprezentowanych jest ponad 
250 małych producentów. Większość 
producentów pochodzi z  odległości 
do 100 km od tego miejsca. Dziś 
produkty i  wyroby rękodzielnicze 
są dostępne w  sklepie, kawiarni, 
restauracji, na targu mięsnym 

oraz w  mikrobrowarze i  małej 
winiarni. Początkowo restauracja, 
sklepy mięsno-rybne i  winiarnia 
były prowadzone przez ajentów. 
W  2015 r. Heila kupiła restaurację, 
w  2016 r. wybudowano piekarnię, 
zastępującą sklep rybny, a  w  2017 
r. sklep mięsny. W  2017 roku 
winiarnia rozszerzyła się do 
sklepu z  mikrobrowarem. Dziś 
obroty Heili osiągnęły 3 miliony 
euro, a  w  skład zarządu zostali 
powołani zewnętrzni specjaliści. 
W  przyszłości firma planuje 
rozwój działalności i  ekspansję 
w  sektorze B2B. Heila poszukuje 
możliwości zaoferowania swojego 
wyboru lokalnych przysmaków 
i  składników innym restauracjom, 
kawiarniom i  publicznym usługom 
gastronomicznym w regionie.
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Rozwijająca się sieć 
- od lokalnej do 
międzynarodowej    

Sieć Kulinarnego Dziedzictwa 
Skane (Culinary Heritage Skane) 
w  Szwecji powstała w  1995 
roku jako regionalna sieć 
łącząca lokalnych producentów 
żywności i  restauracje. Od tego 
czasu trwa ścisła współpraca 
pomiędzy tymi dynamicznymi 
grupami przedsiębiorców. W  ten 
sposób wzrosła wymiana wiedzy 
i  świadomość siebie nawzajem. 
Sieć wnosi lokalne produkty 
żywnościowe do restauracji. 

W  proces ten zaangażowanych jest 
od lat kilkaset frm. Sieć Kulinarnego 
Dziedzictwa Skane promuje lokalną 
kuchnię i  tradycje kulinarne 
w  międzynarodowej sieci Culinary 
Heritage Europe, która powstała 
również w Skane.
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SEGMENTY 
KLIENTÓW  
I GRUPY 
DOCELOWE  \
(ROZDZIAŁ 2)  

Aby pozostać w  biznesie i  rozwijać 
model B2B ważne jest, aby znać 
potrzeby i wymagania klientów, . Musisz 
zidentyfikować swoich najważniejszych 
klientów, dających najlepsze możliwości 
uzyskania przychodów! Potrzeby rynku 
i  klientów zmieniają się i  rozwijają 
cały czas, więc lokalna sieć dystrybucji 
żywności musi stale reagować na 
możliwości rynkowe, aby zachować 
aktualność. 

Firma może zwiększyć efektywność 
marketingu, dzieląc klientów na 
mniejsze grupy o bardziej jednorodnych 
potrzebach. Łatwiej będzie 
zidentyfikować grupy docelowe klientów, 
ich potrzeby i  możliwości sieciowe, 
grupując ich w  segmenty i  wybierając 
główny segment klientów. Ogranicz 
ilość głównych grup docelowych 
dla efektywnego i  odpowiedniego 
marketingu, komunikacji sprzedaży 
i  dystrybucji! Dostosuj swoją strategię 
biznesową i  kluczowe działania 
w  zależności od grupy docelowej (grup 
docelowych) klientów. Sieć może być 

zmuszona do tworzenia i  prezentowania 
różnych produktów i usług każdej z grup 
docelowych klientów, aby utrzymać 
ich zainteresowanie i  lojalność w  ciągu 
dłuższego czasu. 

Segmentacja grup klientów opiera się 
na ich fizycznych i  społecznych cechach, 
w  tym ich zachowaniach zakupowych. 
Pomoże to w  identyfikacji wartości 
klienta. Umożliwi to także dopasowanie 
zdolności biznesowych do oczekiwań 
klientów oraz stworzenie skutecznych 
strategii marketingowych, kanałów 
komunikacji i  systemów dystrybucji 
dostosowanych do potrzeb klientów. 
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 2 Znaczenie klientów
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Grupa docelowa - 
najlepsze restauracje  

Varde Adal Lam w  Danii jest 
przykładem współpracy na małą 
skalę. Rodzinne gospodarstwo 
rolne posiada własną ubojnię, 
sklep rolniczy i  pojazd chłodniczy. 
Gospodarstwo współpracuje 
z  innymi lokalnymi producentami, 
którzy mają takie same wysokie 
standardy jakości jak oni 
sami, wszystkie produkty są 
ekologiczne. Świadomie chcąc  
utrzymać wysoką cenę, kierują 
produkty i  usługi do najlepszych 
restauracji. Ci klienci wymagają 
wysokiej jakości i  bezpieczeństwa 
dostaw, dobrego storytellingu 

i bieżących ofert nowych produktów 
specjalistycznych, ale będą również 
dodatkowo płacić za produkty. 
Lokalne najlepsze restauracje, 
takie jak Michelin Restaurant Henne 
Kirkeby Kro, zaczęły korzystać 
z  produktów szybko, a  lokalny 
szef kuchni, mający dobre relacje 
z  innymi restauracjami wysokiego 
szczebla w  pozostałej części Danii, 
zorganizował wycieczkę handlową, 
podczas której zaprosił rolnika do 
wspólnej prezentacji produktów. 
Po tym sprzedaż zaczęła rosnąć. 
Varde Adal Lam zacieśnił współpracę 
z szefami kuchni, tworząc wydarzenia 
kulinarne, w  których uczestniczą 
szefowie kuchni. Dobre referencje 
od wysokiej klasy restauracji 
oznaczają, że wiele restauracji B2B 
i B2C jest automatycznie pozytywnie 
nastawionych do produktów i  sami 
poszukują rolników.
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Grupa docelowa - 
hotele i turyści

Gudbrandsdalsmat SA w Norwegii 
jest kooperatywą zrzeszającą 29 
członków. Członkami są producenci 
lokalnych produktów spożywczych 
w  Gudbrandsdalen i  Lillehammer. 
Zadaniem Gudbrandsdalsmat 
SA jest sprzedaż i  dystrybucja 
produktów od członków do 
sklepów, hoteli i  restauracji w całej 
Norwegii. Produkty pochodzą 
z  czterech mleczarni, trzech 
browarów i jednej piekarni. Istnieje 
wielu producentów mięsa, kilku 
producentów warzyw i wiele innych 
produktów. Gudbrandsdalsmat 
SA jest zaangażowany w  projekt 
z  lokalnymi organizacjami mający 

na celu stworzenie przez hotele, 
trasy dla turystów, tak aby mogli 
oni odwiedzać najlepsze miejsca 
do kupowania lokalnych potraw 
i  najlepsze restauracje serwujące 
lokalne potrawy. SE
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Grupa docelowa 
dla kooperatywy - 
mieszkańcy miast  

Kooperatywa rolnicza Lietuviško 
ūkio kokybė (Jakość gospodarstwa 
litewskiego) łączy ponad 400 
rolników. Ich misją jest ponowne 
połączenie konsumentów 
z  litewskim dziedzictwem 
opartym na naturalnym 
rolnictwie i  przetwórstwie oraz 
oferowanie mieszkańcom miast 
produktów uprawianych na 
Litwie. Organizują rynki mobilne, 
zlokalizowane w pobliżu głównych 
supermarketów i  centrów 
handlowych, a  także dostarczają 
produkty do największej sieci 
detalicznej na Litwie - Maxima. 
Supermarkety Maxima posiadają 
specjalną linię Pozdrowienia 
z  kraju - półki z  produktami 
rolników. Tylko rolnicy, którzy 
uprawiają lub przetwarzają swoje 
własne  produkty oraz ci, którzy 
posiadają świadectwa dziedzictwa 

narodowego o  wyjątkowej jakości 
lub produkty ekologiczne, mogą 
sprzedawać w  sieci. Rolnikom 
bardzo wygodnie jest przywozić 
swoje produkty do supermarketów, 
ponieważ tego samego ranka 
korzystają z  mobilnych rynków 
i  sprzedają tam resztę swoich 
produktów. Zanim rolnik 
podpisze umowę o  handlu na 
rynku mobilnym, inni członkowie 
kooperatywy odwiedzają 
gospodarstwo i  sprawdzają 
możliwości przyłączenia się do 
sieci. Główną rolą kooperatywy 
jest organizowanie faktur 
i  płatności z  supermarketami 
Maxima (rolnicy wystawiają faktury 
kooperatywie, a  kooperatywa 
w  imieniu wszystkich rolników 
wystawia faktury do supermarketu). 
Obecnie koordynuje ona 41 
rynków mobilnych w  całym kraju 
i  rozpoczęła otwieranie sklepów 
dla rolników w  różnych miastach 
oraz oferowanie konsumentom 
produktów lokalnych o  wyższej 
jakości. 
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Produkt znajduje 
grupę docelową 

Tradycyjna serowarnia i  sklep 
Capri w  Polsce rozpoczęła swoją 
działalność w  2014 roku. Po 
kilku latach pracy okazało się, 
że najlepszymi klientami są 
restauracje, ponieważ zamawiają 
określoną ilość towarów i, po 
uzgodnieniu, warunki są dla nich 
wiążące. Klienci indywidualni 
niechętnie płacą wyższe ceny za 
lepsze sery. Sklep wciąż się rozwija, 
a obecny obrót roczny wynosi około 
20.000 euro. Dobre restauracje są 
bardzo zadowolone z  zakupu sera, 
biznes rośnie szczególnie poprzez 
marketng na imprezach, gdzie 
szefowie kuchni mogą spróbować 
serów a potem je zamówić. SE
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 TOP 5 
pytań:

W  którym obszarze 
znajdują się Pań-
stwa klienci (należy 
określić regiony lub 
promień operacyjny 
z centrali)?

Na jakich grupach do-
celowych zamierzasz 
się skupić (wstępna 
lista potencjalnych 
klientów w  Twoim 
regionie według waż-
ności)?

Ilu masz potencjal-
nych klientów w  każ-
dej grupie docelowej 
(HoReCa, wydarzenia/
turystyka kulinarna, 
klienci komunalni, 
sklepy specjalne, han-
del detaliczny itp.)?

Jak duże są potencjal-
ne firmy będące klien-
tami (kategoryzuj 
według wielkości, np. 
małe/średnie/duże)?

Jakie są specjalne po-
trzeby każdej z  grup 
docelowych (zakupy/ 
użytkowanie/relacje/ 
charakterystyka orga-
nizacyjna)? 
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https://www.hycka.pl/restauracja/
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WARTOŚCI 
DLA KLIENTA 
(ROZDZIAŁ 3) 
Aby lokalna firma zajmująca 
się dystrybucją żywności była 
rentowna, konieczne jest pozyskanie 
i  utrzymanie klientów poprzez 
dostarczenie produktu lub usługi, 
która dodaje i przekracza oczekiwaną 
wartość dla nich. Identyfikacja tego, 
co stanowi wartość dla klienta, 
oznacza identyfikację jego wyzwań 
i potrzeb oraz oferowanie produktu i/
lub usługi, która zapewnia skuteczne  

rozwiązania tych problemów. Wartość 
nie zawsze oznacza bezpośrednią 
wartość dodaną pieniężną. Może to 
nie wynikać z ulepszania produktów, 
ale z ulepszeń w obszarach takich jak 
dostęp do produktów i  ich jakość, 
obsługa produktów i  logistyka, 
efektywna komunikacja, obsługa 
klienta i  relacje z  klientami, 
współpraca producentów lub 
zarządzanie i  strategie biznesowe. 
Kiedy klienci doświadczają wartości, 
zazwyczaj zwiększa ona także 
wartość dla producenta i  właścicieli 
oraz wzmacnia długotrwałe relacje. 
Zarówno produkty, jak i  usługi są 
ważne dla klientów i  konieczne jest 
zapewnienie, że wartość dodawana 
jest w  całym łańcuchu wartości 
(rys. 2; strona X), w tym w  logistyce, 
dystrybucji, znakowaniu, pakowaniu 
i  storytellingu, poprzez właściwe 
pokrycie bądź przekroczenie 
potrzeb i  oczekiwań. Wymaga 



https://www.hycka.pl/restauracja/
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Specyficzny produkt 
lokalny jako wartość 
dodana 
Restauracja Hyćka w  Poznaniu 
w  Polsce jasno zdefniowała 
swoje menu, opierając się na 
charakterystycznych dla regionu 
produktach lokalnych i  tworząc 
wciąż nowe potrawy oparte na 
tradycyjnych wielkopolskich 
potrawach. Właściciel restauracji 
wyznaje filozofię, że musi znać 
swoją kuchnię od środka, nauczył 

to analizy potrzeb i  wyzwań na 
różnych poziomach działalności, 
takich jak klienci i  rynek, usługi 
i produkcja, zarządzanie i pracownicy, 
gospodarka i  finansowanie. Pomoże 
to zapewnić znalezienie rozwiązań 
i  propozycji wartości dla wszystkich 
części łańcucha wartości w  biznesie. 
Musisz dociec, co stanowi wartość 
dla każdego klienta lub grupy 
klientów, identyfikując ich wymagania 
i potrzeby. Jeśli znajdziesz rozwiązania 

dla wymagań klienta, tworzy to 
wartość dodaną tak dla nich, jak i dla 
właścicieli sieci oraz producentów. 
Rozwiązaniem dla wymagań klienta 
i  propozycji wartości są wówczas 
produkty i  usługi oferowane przez 
sieć, które muszą być dostosowane 
do każdej grupy klientów zgodnie 
z  jej specyficznymi wymaganiami, 
aby skutecznie spełniać ich potrzeby 
i oczekiwania.  

się więc gotować dowolne danie 
z  menu, chociaż z  zawodu nie jest 
szefem kuchni. Restauracja stała 
się wizytówką kuchni regionalnej, 
opartej przede wszystkim na 
owocach i kwiatach bzu czarnego. 
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TOP 5 
pytań:

Jakie grupy pro-
duktów trzeba mieć 
w  swoim portfolio, 
aby móc zaoferować 
wartość dodaną swo-
im klientom?

Jakie produkty są 
dostępne w  Twoim 
obszarze operacyj-
nym (klasyfkacja rol-
ników/producentów 
według wielkości 
i  grup produktów, 
takich jak warzywa, 
mięso, mleko, ryby, 
zboża, owoce, jagody, 
napoje bezalkoholo-
we, przyprawy itp.)?

Czy masz wstępną 
listę rolników i/lub 
producentów, z  któ-
rymi możesz współ-
pracować?

Jakiej wartości po-
trzebujesz, aby ją 
zaoferować rolni-
kom i  producentom 
w  swoim obszarze 
operacyjnym (spró-
buj zidentyfikować 
każdą kategorię wiel-
kości lub kategorię 
produktu)?

Jaką wartość należy 
zaoferować każdej 
grupie docelowej 
w  obszarze operacyj-
nym?
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Ważne jest, aby zidentyfikować 
właściwe kanały komunikacji 
i  marketingu w  celu osiągnięcia 
sprzedaży, a  także wybrać właściwe 
kanały, zgodnie z  segmentami 
klientów, aby zapewnić skuteczne 
dotarcie do klientów docelowych. 
Ważne jest również, aby 
zidentyfikować mocne i  słabe 
strony kanału i  przyjąć najbardziej 
efektywne z  nich dla swoich celów 
lub sytuacji. W  skład kanałów 
mogą wchodzić również systemy 
identyfikowalności i  obsługi 
zamówień, zwiększające ogólną 
logistykę pod względem wydajności 
i niezawodności, a także zwiększające 
wartość dodaną dla klienta. Kanały 
komunikacji i  marketingu można 
podzielić na kanały tradycyjne 
i  cyfrowe. Ich wykorzystanie 
i  preferencje mogą się różnić 
w zależności od segmentów klientów, 
różnych kultur, grup wiekowych, 
obszarów, poziomu zatrudnienia 
i  wykształcenia. Tradycyjne kanały 
są sugerowane do zmiany na 
rozwiązania cyfrowe aby polepszyć  
w  zakresie identyfikowalność, 
komunikację i  skrócić linie dostaw, 
od zamówienia do faktury. Rośnie 
znaczenie cyfrowych kanałów 
marketingowych. Kanały te są 
bardzo łatwo dostępne na całym 

KANAŁY UMOŻLIWIAJĄCE 
DOTARCIE DO KLIENTÓW
(ROZDZIAŁ 4)

świecie i  otwierają się na większe  
rynki. Są one często bardziej 
elastyczne i  bardziej efektywne 
kosztowo, a  także zazwyczaj bardziej 
interaktywne, z  możliwością 
wzajemnej wymiany informacji 
pomiędzy klientami, producentami 
i  przedsiębiorstwami. Cyfrowe 
kanały marketingowe umożliwiają 
także większą różnorodność technik 
natychmiastowej komunikacji, w tym 
filmów i  zdjęć. Cyfryzacja może 
sprawić, że biznes stanie się bardziej 
efektywny w  promowaniu marki, 
biznesu i  asortymentu produktów. 
Na obszarach wiejskich cyfryzacja 
może sprawić, że świat i  rynek 
zbytu staną się bliższe i  bardziej 
dostępne zarówno dla dostawców, 
jak i klientów. Ważne jest znalezienie 
odpowiednich kanałów dla dotarcia 
do grupy docelowej i zaspokojenia jej 
potrzeb!



www.wirt-sucht-bauer.de 
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Platorma HoReCa 
do kontaktów
Platorma B2B HoReCa Wirt sucht 
Bauer (Caterer chce rolnika) łączy 
sektor HoReCa z  rolnikami i  pro-
ducentami żywności w  Niemczech. 
Klienci i producenci mogą odnaleźć 
się na portalu, informować o swoich 
ofertach i potrzebach oraz inicjować 
transakcje. Platorma nie jest więc 
sklepem internetowym, lecz raczej 
punktem kontaktowym, oferującym 
szerokie możliwości wyszukiwania 
i  prezentacji składników kuchni re-
gionalnej. Platforma została zainicjo-
wana przez bawarskie Ministerstwo 
Żywności i  Rolnictwa i  towarzyszy 
jej GastroRegioDay B2B. gdzie rol-
nicy, producenci i  klienci z  bran-

ży HoReCa spotykają się, słuchają 
prezentacji i  poznają się na Speed 
Meetings  (Szybkich Spotkaniach). 
Speed Meetings gromadzą taką 
samą liczbę producentów i klientów 
z branży HoReCa przy jednym stole, 
dają im kilka minut na pogawędkę, 
a następnie klienci z branży HoReCa 
przechodzą do następnego stołu i do 
nowych producentów.



www.wirt-sucht-bauer.de 
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TOP 5 
pytań:

Jakie tradycyjne ka-
nały można wykorzy-
stać w  komunikacji 
z  każdą grupą doce-
lową?

Jakiego rodzaju ka-
nały cyfrowe można 
wykorzystać w komu-
nikacji z  każdą grupą 
docelową?

Jakie są plusy i minu-
sy każdego kanału 
dla każdej grupy do-
celowej?

Czy zidentyfikowa-
łeś wszystkie kanały 
istotne dla każdej 
z Twoich grup docelo-
wych (klientów)?

Czy zidentyfikowa-
łeś wszystkie kanały 
istotne dla rolników 
i producentów z Two-
jego obszaru opera-
cyjnego?
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 5 RELACJE Z KLIENTAMI
 (rozdział 5) 

Potrzeba czasu i  pieniędzy, aby 
pozyskać nowych klientów, kiedy 
się pokazuje swoją markę po raz 
pierwszy. Kluczem do utrzyma-
nia lojalnych klientów jest budo-
wanie długoterminowych relacji 
opartych na zaufaniu i  pewności 
siebie,  jest to także kluczowe 
dla zrównoważonego rozwoju 
i sukcesu firmy. Obsługa klienta 
jest procesem, który sprawia, że 
klient jest zadowolony ze wszyst-
kich aspektów związanych z pro-
duktem i  usługami związanymi 
z produktem: przed, w trakcie i po 
procesie zakupu. Jeśli zapewnisz 

świetną obsługę klienta, możesz 
wygenerować więcej przychodów 
i  przychodów, ponieważ nadaje 
to wartość dla klientów i tworzy 
lojalność. Lojalni klienci zazwy-
czaj kupują produkty wielokrot-
nie i  nie ma potrzeby wkładania 
dodatkowego wysiłku lub czasu 
w  proces sprzedaży. Kluczem do 
zrównoważonego rozwoju i  suk-
cesu w biznesie B2B są silne rela-
cje z klientami oparte na zaufaniu 
i lojalności. Storytelling jest naj-
ważniejszym ogniwem łączącym 
z  rynkiem i  klientami. Konse-
kwentny storytelling we wszyst-
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 5kich kanałach, od wszystkich 
członków i  dla wszystkich pro-
duktów w jednej sieci umożliwia 
efektywne i skuteczne budowanie 
relacji. Możliwe jest wzmocnie-
nie zarówno marki, jak i  powią-
zań z rynkiem, jeśli komunikacja 
odbywa się przy użyciu tego sa-
mego profesjonalnego brandingu, 
kolorów, ubrań i  zdjęć. Ważne 
jest, aby przekazać unikalną hi-
storię producenta, dostawcy lub 
rolnika za pomocą osobistych ak-
centów, takich jak zdjęcie rolnika 
lub opis metody produkcji, w ar-
kuszach informacyjnych, na stro-
nach internetowych, w menu lub 
w broszurach. Dzięki temu Twoi 
klienci i  konsumenci końcowi 
wiedzą, jak blisko są producenci 

i co sprawia, że ich produkty lub 
dostawy są wyjątkowe. To spra-
wia, że Twoje produkty i  biznes 
są unikalne i  interesujące, a  tym 
samym zwiększają się  możliwo-
ści sprzedaży. Jednocześnie opo-
wiadana historia pomaga w  bu-
dowaniu długotrwałych relacji, 
ponieważ relacja staje się osobi-
sta, gdy konsumenci znają Wa-
szą historię. Pozytywna tożsa-
mość jest przekazywana poprzez 
spójną historię (storytelling) we 
wszystkich aspektach budowania 
marki i  komunikacji, z  wyko-
rzystaniem osobistych akcentów 
łączących producentów i  tożsa-
mość produktu z klientami i kon-
sumentami końcowymi. Tworzy 
również powiązania z  rynkiem 
oraz wzmacnia lojalność i  rela-
cje z klientami. Można to zrobić, 
wykorzystując specjalną historię 
jako centralny i  ważny element 
marketingu, jako istotę marki 
i  strategii komunikacji. Komuni-
kacja według marki i  storytelling 
jest kluczem do dotarcia do róż-
nych grup docelowych i klientów 
końcowych. Wzmacnia zdolność 
do zaspokajania potrzeb i  budo-
wania relacji z nowymi klientami. 
Ważne jest, aby znać opinie klien-
tów w  celu wzmocnienia relacji 
i  obsługi klienta na wszystkich 
poziomach łańcucha wartości. 



 

https://www.ehtne.ee/ www.hiddenseer-kutterfisch.de
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Znaczenie znaku 
towarowego 
w marketingu 

Saaremaa jest największą wyspą 
Estonii i  ma własne tradycje ku-
linarne i kulturę. Producenci żyw-
ności i innych towarów, frmy cate-
ringowe i rzemieślnicy z Saaremaa 
i  Muhumaa używają specjalnego 
znaku towarowego Saaremaa 
ehtne toode od 2012 roku. Jest to 
regionalny znak towarowy, który 
pomaga łatwo znaleźć i  rozpo-
znać oryginalne produkty wy-
twarzane w  Saaremie. Produkty, 
które otrzymały ten znak, można 

znaleźć w sklepach w całym kraju 
i mogą być uznane za lokalne pro-
dukty Saaremy. 



 

https://www.ehtne.ee/ www.hiddenseer-kutterfisch.de
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Branding - narzędzie 
umożliwiające 
przetrwanie 
i zysk dla małych 
przedsiębiorstw 
Nowoczesne, przemysłowe połowy 
śledzia zagroziły istnieniu lokalnych 
rybaków na wyspie Hiddensee 
w Niemczech. Ze względu na ceny 
dumpingowe założyli oni własne 
stowarzyszenie Hiddenseer Kut-
terfisch i  sami zaczęli sprzedawać 
swoje ryby po lepszych cenach, 
wspierając regionalny i  zrównowa-
żony cykl gospodarczy. W ten spo-
sób chcą utrzymać swój przyjazny 
dla środowiska sposób łowienia 
za pomocą sieci. Hiddenseer Ku-
terfisch stał się odnoszącą sukcesy 

marką, rozpoznawalną dzięki zdję-
ciom rybaków na minimalistycznym 
opakowaniu i  wymienioną nawet 
w  krajowych katalogach zakupów 
dla smakoszy. Młody lokalny re-
staurator i  rolnik, który zainicjował 
społeczność Hiddenseer Kutterfisch 
wymyślił innowacyjne pomysły mar-
ketingowe dalekie od rynku maso-
wego. Kupuje połów od rybaków, 
przetwarza go i  sprzedaje świeże 
i  konserwowane ryby w  swoich re-
stauracjach, sklepach regionalnych 
i  krajowych. Rybacy otrzymują wię-
cej pieniędzy za swoją ciężką pracę, 
a  część zysku jest przeznaczana na 
pracę ich stowarzyszenia.



https://rorosmat.no/
om-oss/profilmateriale/
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Znak towarowy dla 
regionu kulinarnego 
Rorosmat SA jest kooperatywą 
z  wieloma aktywnymi producenta-
mi żywności w Norwegii i posiada 
znak towarowy ROROS Żywność 
z obszaru Roros. Są one najczystszą 
norweską marką w  dziedzinie lo-
kalnej żywności i  przyczyniają się 
do tworzenia wartości dla swoich 
członków. Dzięki jednemu punkto-
wi kontaktowemu, jednemu zamó-
wieniu i jednej dostawie, obsługują 
norweski rynek spożywczy i  pro-
duktów dla usług porządkowych/
sprzątania różnorodnymi towarami, 

które  produkują członkowie ko-
operatywy. W 2018 r. obroty wynio-
sły około 4 mln euro. Kooperatywa 
tworzy nowoczesną przygodę 
z jedzeniem i oferuje dobre jedze-
nie o  smaku gór, lasu i  morza. Lu-
dzie, którzy pracują w Rorosmat SA, 
są rozszerzonym ramieniem pro-
ducentów i  są dumni i  szczęśliwi, 
że mogą pracować z  tak wieloma 
wykwalifkowanymi producenta-
mi, którzy są pasjonatami tego, co 
robią. Kooperatywa działa w  imie-
niu producentów, prowadząc mar-
keting, sprzedaż i  dystrybucję ich 
towarów. Dzięki temu producenci 
mogą odnieść sukces, a regiony Ro-
ros stają się regionem kulinarnym, 
w  którym można być dumnym 
z  tego, że produkowane, przetwa-
rzane, sprzedawane i  lubiane są 
unikalne surowce.  



https://rorosmat.no/
om-oss/profilmateriale/
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TOP 5 
pytań:

Czy masz swoją hi-
storię opartą na war-
tościach, które oferu-
jesz swoim klientom, 
rolnikom, producen-
tom i społeczności lo-
kalnej?

Jakie są najlepsze 
sposoby komuniko-
wania swojej historii 
klientom, rolnikom, 
producentom, spo-
łeczności lokalnej 
itp.?

Czy masz własne 
logo, markę lub znak 
towarowy i  jak łą-
czysz swoją markę 
z rolnikami i markami 
producentów?

W  jaki sposób dbacie 
o  swoich klientów, 
rolników i  producen-
tów w  uzupełnieniu 
do codziennych czyn-
ności i jakie działania 
realizujecie (imprezy 
itp.)?

Jak mierzysz i  oce-
niasz zadowolenie 
klientów, rolników 
i  producentów oraz 
jak wykorzystujesz 
informacje zwrotne?
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 6 STRUMIENIE 
PRZYCHODÓW
(ROZDZIAŁ 6)
Strumienie przychodów są wynikiem 
tych propozycji wartości, które są 
z powodzeniem oferowane klientom. 
Gotowość klientów do płacenia i inne 
rodzaje strumieni przychodów są 
opisane, a  sugestie są przedstawiane 
w BMD (opis modelu biznesowego) 
i  pokazują znaczenie uzyskania 
odpowiedniej ceny i  stworzenia 
strumienia przychodów. 

Dobre modele wyceny, w  tym 
budżet sprzedaży, są ważne i pomogą 
kontrolować sytuację finansową 
oraz lepiej radzić sobie ze sprzedażą 
i  ustalaniem cen. Przedsiębiorstwo 
rozpoczynające działalność może 
potrzebować przetestowania kilku 
możliwości uzyskania dochodu 
w określonym czasie, zanim ustanowi 
długoterminową strategię i  opracuje 
zrównoważony plan biznesowy. 

Przychody i  dochody muszą 
być powiązane z  kosztami, aby 
zapewnić zrównoważoną działalność 
gospodarczą. Kilka rodzajów 

możliwości uzyskania dochodu dla 
B2B prezentowane jest w  BMD - 
dotyczą klientów z branży HoReCa, 
turystyki kulinarnej i  eventów, 
sklepów i  miejsc specjalnych, sieci 
handlowych i  supermarketów oraz 
cateringu publicznego. 

Ryzyko fnansowe musi być brane 
pod uwagę przy poszukiwaniu 
nowych rynków i  partnerów. 
Może to być szczególnie trudne 
dla sieci B2C wchodzących na 
rynek B2B, ponieważ istnieją 
różne zasady i  terminy, zarówno 
w zakresie strumieni przychodów, jak 
i terminów płatności. 

Umowy lub kontrakty pomagają 
kontrolować ryzyko w  celu 
zabezpieczenia źródeł przychodów. 
Im większe ryzyko, tym ważniejsze są 
podpisane umowy. Są one użyteczne, 
jeśli dojdzie do nieporozumień. 
Przykłady umów dotyczących 
redukcji ryzyka są dostępne w BMD.
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TOP 5 
pytań:

Jaki model ustalania 
cen stosujecie dla 
każdej grupy doce-
lowej i  za co zapłacą 
klienci (za produkty, 
usługi dystrybucyjne 
itp.)?

Kto jest właścicie-
lem produktów we 
wszystkich częściach 
łańcucha dostaw?

Z  jakiego rodzaju 
umów korzysta się 
dla każdej grupy 
docelowej oraz pro-
ducentów/rolników 
(ustnie, pisemnie, co 
roku lub długotermi-
nowo itp.)?

Jakie są główne 
aspekty, które nale-
ży uzgodnić w  umo-
wach?

Jakie dodatkowe 
opcje przychodów, 
które mogą być wy-
korzystane dla każ-
dej grupy docelowej 
(kampanie, prezenta-
cje, rabaty itp.)?
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(ROZDZIAŁ 7)
Kluczowymi zasobami są główne dane 
wejściowe, których używasz do tworze-
nia swojej propozycji wartości, obsługi 
segmentu klientów i  dostarczania pro-
duktu do klienta. Najważniejsze zasoby 
będą się różnić w zależności od sieci, jej 
formy, poziomu i złożoności działalności. 
Najważniejsi dostawcy i  partnerzy będą 
się różnić, dlatego ważne jest budowanie 
szerokiej sieci. 

Małe przedsiębiorstwa nie są w  stanie 
posiadać wszystkich kompetencji we-
wnętrznych i  muszą pokrywać potrzeby 
specjalistów lub innych zasobów ze-
wnętrznych. Planowanie działań związa-
nych z zarządzaniem jest łatwiejsze, jeśli 
znasz zawartość i dostępne zasoby orga-
nizacji, sieci i zasobów ludzkich. Zazwy-
czaj kluczowe znaczenie ma wybór wła-
ściwego kierownictwa i  personelu, po-
nieważ jest to klej pomiędzy docelowym 
klientem, właścicielami, producentami, 
partnerami i personelem i może on po-
dejmować decyzje w imieniu właściciela. 

Platforma zarządzania biznesem jest 
narzędziem programowym, które łączy 
wszystkie elementy planowania bizne-
sowego w jednym systemie. Dostępnych 
jest kilkadziesiąt platform zarządzania 
z  różnymi rodzajami oprogramowania. 
Konieczne jest ujednolicenie wszystkich 
partnerów i  pracowników w  sieci, aby 

zachowywać się i zajmować się sprawami 
w ten sam sposób, a  tym samym z tymi 
samymi wartościami. 

Jeśli kierownictwo i  personel postępują 
zgodnie z  platormą zarządzania bizne-
sem jako ramami i zasadami dla biznesu, 
wszyscy wiedzą, jak zapobiegać ryzyku 
poprzez zawieranie umów, jak zaspoko-
ić potrzeby klientów i  jak zabezpieczyć 
zrównoważone operacje. Przykład pla-
tormy zarządzania do podejmowania 
decyzji w  zakresie sprzedaży B2B i  za-
rządzania ryzykiem jest podany w BMD.
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TOP 5 
pytań:

Jakie zasoby są po-
trzebne do zaofero-
wania wartości Pań-
stwa klientom (mar-
keting, komunikacja, 
relacje z  klientami, 
zamawianie i  dystry-
bucja produktów)?

Jakie zasoby są po-
trzebne do zaofero-
wania wartości rolni-
kom i  producentom 
(marketing, komuni-
kacja, relacje z  klien-
tami, zamawianie 
i dystrybucja produk-
tów)?

Jakie działania re-
alizujesz samodziel-
nie i  jakie działania 
zlecasz firmom ze-
wnętrznym?

Ile zasobów ludzkich 
potrzebujesz (pra-
cownicy, w tym zespół 
zarządzający) i  jakie 
są główne zadania 
każdego pracownika?

Czy oceniłeś ryzyko 
i  opracowałeś plany 
redukcji ryzyka?
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(ROZDZIAŁ 8)
ŁAŃCUCH WARTOŚCI 

Najważniejszymi kluczowymi działania-
mi są oferty rynkowe, relacje z klientami 
i kanały dystrybucji, ponieważ wszystkie 
one podnoszą wartość ofert dla klientów. 
Jednym z  największych zmartwień za-
równo producentów, jak i  lokalnej sieci 
spożywczej są koszty dystrybucji. Aby 
stać się udaną lokalną siecią dystrybu-
cji żywności, obsługa towarów wymaga 
krótkich linii dostaw, to warunek efek-
tywności. Istnieją różne sposoby po-
stępowania z  dystrybucją, w  zależności 
od obszaru lub pokrytego regionu. Je-
śli sieć i  producenci są fizycznie blisko 
rynku, określone rozwiązanie może być 
lepsze niż rozwiązanie dla dystrybucji 
na większej liczbie obszarów wiejskich. 
Każda sieć musi wybrać i  przetestować, 
która metoda będzie pasować do jej wła-
snej strategii, rynku i  grup docelowych. 
Świadomość najważniejszych działań 
pokrywających potrzeby grupy docelowej 
klientów, pomaga również biznesowi po-
zostać interesującym na przyszłość. 

Łańcuch wartości (rys. 2) jest mode-
lem umożliwiającym uzyskanie przeglą-
du i  opisanie pełnego zakresu działań, 
w tym projektowania, produkcji, marke-
tingu i  dystrybucji. Może to dać lepsze 
zrozumienie kluczowych możliwości, 
identyfkuje obszary wymagające popra-
wy w przepływie i pomaga organizacjom 

w podjęciu decyzji o rozszerzeniu lub outso-
urcingu niektórych działań. 

Łańcuch wartości składa się z dwóch rodza-
jów działalności. Działalność podstawowa 
obejmuje sześć głównych części: produkcję, 
sprzedaż i  marketing, logistykę, dystry-
bucję, obsługę klienta i  naukę. Działania 
wspierające obejmują zarządzanie zasobami 
ludzkimi, utrzymanie infrastruktury orga-
nizacji, zaopatrzenie i  zarządzanie: plano-
wanie strategiczne, rachunkowość, fnanse 
i  mechanizmy kontroli jakości. Części lub 
wszystkie te działania są często zlecane na 
zewnątrz. 



32 33

KL
U

CZ
O

W
E 

D
ZI

A
ŁA

N
IA

  |
  R

O
ZD

ZI
AŁ

 8Rys. 2: Model CANVAS: łańcuch wartości.

stanie do właściwego miejsca, we 
właściwym czasie i za odpowiednią cenę. 
Infrastruktura logistyczna łańcuchów 
dostaw żywności jest zazwyczaj 
rozdrobniona i  mniej wydajna na 
obszarach wiejskich niż scentralizowane 
sieci dystrybucji konwencjonalnych 
systemów żywnościowych i często nie jest 
zbytnio rozwinięta w kierunku rozwiązań 
automatycznych lub elektronicznych.

Łańcuch wartości lokalnego biznesu spożywczego

Produkcja

Innowacja
produktu

Asortyment 
produktów
•Zdolność 
 produkcyjna
•Trendy/
 żądania
•Ilość/
 sezon
•Jakość

Sprzedaż 
i marketing
•Logo/
 branding
•Segmenty 
 klientów
•Kanały 
 komunikacyjne
•Storytelling
•Wartość 
 dodana

Logistyka 
przychodząca
•Rozkazy
•Pakowanie/
 przepakowywanie
•Bezpieczeństwo 
 żywności
•Transport
•Fakturowanie

Logistyka 
wewnętrzna
•Odbiór towarów
•Kontrole jakości
•Przechowywanie/
 obsługa
•Pakowanie/
 przepakowywanie
•Sortowanie 
 towarów

Dystrybucja
•Zamówienia/
 kierunek
•Przekazanie
•Transport
•Dostawa 
 i odbiór 
 towarów 
 przez klientów
•Fakturowanie

Obsługa klienta
•Kontrola 
 odbioru towarów
•Kontrola jakości
•Skuteczność
•Komunikacja
•Polityka 
 w zakresie 
 zwrotów

Ocena
•Informacje 
 zwrotne
•Kontrola/
 odchylenie
•Komunikacja
•Uczenie się
•Dostosowanie

Sprzedaż 
i marketing

Logistyka 
i magazyny

Kształcenie 
w zakresie oceny

Rysunek 6: Łańcuch wartości w lokalnej sieci 
dystrybucji żywności.

Dystrybucja Obsługa klienta
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Infrastruktura
• Cyfrowa platforma współpracy
• Infrastruktura cyfrowa
• Zamówienia publiczne i sprzęt

Zasoby ludzkie
• Zarządzanie personelem
• Rekrutacja
• Rozwój zasobów ludzkich
•  Budowanie silnej konkurencji 
 poprzez podnoszenie poziomu wiedzy.

Strategia
• Strategia
• Projekt
• Innowacyjność
• Gospodarka, budżet i rachunkowość

LOGISTYKA 

Zarówno fzyczne przemieszczanie 
się, jak i  wszystkie procesy związane 
z  produktem oraz informacje dotyczące 
produktu są uwzględniane w  myśleniu 
o  logistyce i  zarządzaniu łańcuchem 
dostaw. Efektywne zarządzanie logistyką 
wymaga odpowiedniej infrastruktury, 
aby wspierać zrównoważone 
dostawy odpowiednich produktów 
w  odpowiedniej ilości i  właściwym 



 

http://let.veebipood.ee/et/

www.meck-schweizer.org/
projekte/vertrieb-und-logistik
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W  ramach regionalnej inicjatywy 
marketingowej MECK-SCHWEIZER 
w  Niemczech opracowano zrów-
noważoną koncepcję logistyczną 
dla transportu zrzutowego w ruchu 
liniowym, co pozwala uniknąć za-
rządzania zapasami. Samochody-
-chłodnie napędzane energią sło-
neczną pokrywają region w  czte-
rech pętlach, ich trasy przecinają się 
w jednym punkcie w środku, gdzie 
produkty mogą być wymieniane, 
a  samochody-chłodnie doładowy-
wane. Moc dla samochodów cięża-
rowych jest wytwarzana przez sys-
tem fotowoltaiczny zainstalowany 
na dachu biurowca. Energia jest 
magazynowana pośrednio w  ma-
gazynie buforowym i  jest dostęp-
na dla samochodów ciężarowych 
w stacji szybkiego ładowania. 

E-ciężarówki: nowa 
koncepcja logistyczna



 

http://let.veebipood.ee/et/

www.meck-schweizer.org/
projekte/vertrieb-und-logistik
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 8DYSTRYBUCJA 
Celem dystrybucji jest obniżenie 
kosztów poprzez skrócenie linii 
dostaw oraz uzyskanie zapłaty 
za marketing i  dystrybucję. 
Ceny dystrybucji wydają się być 
największym zmartwieniem 
dla wszystkich przedsiębiorstw 
i producentów. Głównym zadaniem 
i  rozwiązaniem w  zakresie 
dystrybucji jest znalezienie 
efektywnej optymalizacji tras 
poprzez wykorzystanie różnych 
typów kanałów dystrybucji lub 
pojazdów dla różnych rodzajów 
dostaw. Pomocne jest korzystanie 
z  map Google lub równoważnych 

narzędzi i wiedzy regionalnej. Musisz 
zadbać o to, aby klienci otrzymywali 
najświeższe jedzenie na czas, aby 
zaspokoić potrzeby kupujących. 
Aby zwiększyć wartość dla klienta 
i  być zrównoważonym jako firma, 
sieć musi wybrać odpowiednie 
kanały dystrybucji w zależności od 
asortymentu produktów, wielkości 
i odległości od rynku. Wykorzystanie 
odpowiednich kanałów dystrybucji 
dostosowanych do własnych 
poziomów biznesowych pomaga 
zoptymalizować sieć transportową 
łańcucha dostaw poprzez redukcję 
kosztów, poprawę poziomu usług 
oraz poprawę niezawodności 
samych dostaw. 

Punkty spotkań – część 
usług dystrybucyjnych

Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik czyli 
Południowoestońska Sieć Żywno-
ściowa zrzesza lokalnych produ-
centów żywności i  rolników, trans-
portuje ich towary do lokalnych 
restauracji i sklepów oraz oferuje im 
usługi sprzedażowe i  logistyczne. 
Wyznaczyli oni miejsca spotkań, 

do których rolnicy przywożą swoje 
produkty, a  dystrybutor odbiera je 
i  zawozi produkty do nabywców. 
Sieć dostarcza produkty regularnie 
2-3 razy w tygodniu, zgodnie z usta-
lonym harmonogramem.
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Automaty sprzedające 
- możliwość robienia 
zakupów 24 godziny 
na dobę, 7 dni 
w tygodniu  
REGIOMAT® w  Niemczech jest au-
tomatem vendingowym zapro-
jektowanym specjalnie do sprze-
daży szerokiej gamy produktów 
lokalnych, pokazującym produkty 
i  sprzedającym je w  jasny i  pro-
sty sposób: produkty regionalne 
przez całą dobę - świeże od produ-
centa, 24 godziny na dobę, 7 dni 
w  tygodniu. Cechy techniczne są 
elastyczne, dostępny jest zintegro-
wany system chłodzenia oraz róż-
ne opcje płatności. Takie automaty 
sprzedające stają się coraz bardziej 
popularne w  Niemczech, głównie 
wśród rolników, właścicieli sklepów 
i  kawiarni, którzy chcą sprzedawać 
bezpośrednio lub rozszerzyć zakres 
swoich usług na godziny nocne lub 
weekendy. Użytkownicy REGIO-
MAT® w  Meklemburgii- Pomorzu 
Przednim twierdzą, że ich klienci 
kochają możliwość robienia zaku-

pów przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu oraz doceniają pro-
sty dostęp do produktów regional-
nych.
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www.regiomat.de 
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CYFRYZACJA 
Większość przyszłych lokalnych przed-
siębiorstw zajmujących się dystrybucją 
żywności będzie posiadać wiele lub kilka 
elementów cyfrowych w swoich kluczo-
wych działaniach: marketing, informacja 
i  sprzedaż, zaopatrzenie, logistyka, ma-
gazynowanie, dystrybucja, współpraca 
oraz utrzymywanie relacji z  klientami 
i  przepływ administracyjny. Edukacja 
partnerów, producentów, pracowników 
i klientów jest niezbędna i przydatna, aby 
być gotowym na szybko rozwijającą się 
erę cyfrową. Digitalizacja pozwoli zaosz-
czędzić biznesowi wiele czasu i zapewni 
kontrolę nad zamówieniami, dostawami 
i  płatnościami. Wskazane jest stosowa-
nie dobrze opracowanych i  ogólnych 
rozwiązań programowych, które będą 
aktualizowane w  dłuższej perspektywie 
czasowej w  celu zaoszczędzenia kosz-
tów i  czasu. Wiele sieci nadal przyjmu-
je zamówienia przez telefon, co stanowi 
wyzwanie w zakresie identyfikowalności 
i  przeglądu zamówień, w  tym brak hi-
storii zamówień dla klienta. Nawet jeśli 
jest to wygodne w danym czasie dla obu 
stron, nie daje żadnego impulsu rozwoju 
dla biznesu w kierunku profesjonalizmu. 
Digitalizacja asortymentu produktów 
i  ilości (sezon), komunikacji, sprzedaży, 
płatności, oszczędności i budżetów może 
zaoszczędzić wiele godzin pracy perso-
nelu i  czasu administracji. Zamówienia, 
faktury i  płatności będą identyfkowalne 
i łatwe do znalezienia. 

Cyfryzacja w  biznesie musi mieścić się 
w długofalowej strategii, jednak budowa-
nie przepływu i systemu może odbywać się 
krok po kroku. Niektóre przykłady cyfry-
zacji w różnych kluczowych działaniach są 
przedstawione w BDM. 
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Wybór 
dobrej 
praktyki

Rynek wirtualny 

Wirtualny rynek Svaigiflv (Świeżość) 
to platforma handlowa działająca 
od 2015 roku na Łotwie, gdzie 
można kupić produkty od lokalnych 
producentów. Platorma dostarcza 
informacji o  producentach, 
pokazuje, jak i  gdzie produkty 
są uprawiane i  zarządzane oraz 
opowiada historię każdego 
gospodarstwa lub rolnika. Jest 
to miejsce, w  którym rolnicy lub 
producenci mogą spotkać się 
z  klientem, a  klienci mogą wybrać 
produkt lub rolnika na podstawie 
jego potrzeb i  wartości. Gdy klient 

wybiera produkty na wirtualnym 
rynku i składa zamówienie, jest ono 
wysyłane do producenta. Produkty 
są dostarczane do punktu skupu 
w dni targowe i klienci mogą je tam 
odebrać lub poprosić o  dostawę. 
Platorma zapewnia również inne 
wartości dla odwiedzających, 
takie jak blog, przepisy kulinarne 
i odpowiednie informacje.KL
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Wybór 
dobrej 
praktyki

Platorma internetowa 
dla B2B

MECK-SCHWEIZER w  Niemczech 
opracował platormę internetową 
B2B, która ułatwia zamawianie pro-
duktów regionalnych i  przeprowa-
dzanie transakcji. Jest prosta i łatwa 
w użyciu. Istnieje zautomatyzowany 
system płatności, zarządzanie zapa-
sami i  planowanie tras. Regionalna 
inicjatywa marketingowa Die Meck-
-Schweizer jest właścicielem plator-
my, ale nie produktów. Za pośred-
nictwem platformy rolnicy i  produ-
cenci sprzedają swojemu klientowi 
biznesowemu bezpośrednio. Okre-

ślają oni również ceny i  cechy ofe-
rowanych przez siebie produktów. 
Platforma może być dostosowana 
do każdego innego regionu i  może 
być dostosowana do potrzeb dys-
trybutora. Ma z czasem przekształcić 
się w dużą bazę danych produktów, 
łącząc bazy danych sąsiednich re-
gionalnych inicjatyw marketingo-
wych. Oprócz oprogramowania 
MECKSCHWEIZER oferuje również 
własne usługi logistyczne dla użyt-
kowników swojej platformy.  
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TOP 10 
pytań:

Jakie są podstawowe 
działania potrzeb-
ne do zaoferowania 
usług lokalnej dystry-
bucji żywności B2B 
(zamawianie produk-
tów, otrzymywanie 
produktów, sprzedaż 
i  marketng, magazy-
nowanie, pakowanie, 
obsługa zamówień, 
dostawa produktów 
itp.)?

Jakie jest najbardziej 
opłacalne rozwiąza-
nie dla rozpoczęcia 
pracy?

Czy możliwe jest 
dzielenie kosztów 
transportu, magazy-
nowania lub innych 
kosztów z  klientami 
i rolnikami/producen-
tami?

Czy przeprowadziłeś 
analizę alternatyw-
nych rozwiązań istot-
nych dla wszystkich 
elementów łańcucha 
wartości w Twoim re-
gionie (wieś, miasto, 
lokalizacja klientów 
i rolników/ producen-
tów itp.) Jakie są za-
lety i  wady każdego 
rozwiązania z  punk-
tu widzenia kosztów 
i obsługi klienta?
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Czy zidentyfkowałeś 
i  opisałeś szczegó-
łowo, w  jaki sposób 
można zorganizować 
codzienne procesy 
lokalnej dystrybucji 
żywności w  całym 
łańcuchu wartości (od 
pola do talerza)?

Jakie są zalety i wady 
narzędzi cyfrowych 
dla klientów/dystry-
butorów/producen-
tów (oszczędność cza-
su, koszty itp.)?

Jakiego narzędzia 
cyfrowego planujesz 
użyć podczas urucha-
miania swojego biz-
nesu? Jakie są przy-
szłe opcje?

Jakie zasoby są po-
trzebne do zaofero-
wania wartości Pań-
stwa klientom (mar-
keting, komunikacja, 
relacje z  klientami, 
zamawianie i  dystry-
bucja produktów)?

Jakie działania wspie-
rające wymagają re-
alizacji - IT, zasoby 
ludzkie, planowanie 
strategiczne itp.?

Jakiego rodzaju na-
r zę d z i a / p l at fo r my 
cyfrowe mogą być 
wykorzystywane do 
optymalizacji co-
dziennej komunikacji 
(formularze zamó-
wieniowe producen-
tów/rolników, przyj-
mowanie zamówień 
od klientów itp.)?



www.ostgotamat.se
https://www.instagram.com/

izborskiemastera/
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Wybór 
dobrej 
praktyki
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(ROZDZIAŁ 9)

Dostawcy i  partnerzy frmy są jednym 
z  kryteriów powodzenia przy rozpoczy-
naniu działalności gospodarczej. Współ-
praca ze strony zaufanych partnerów 
jest przydatna dla wszystkich przedsię-
biorstw, ale dla przedsiębiorstw rozpo-
czynających działalność i  rozwijających 
się ma ona kluczowe znaczenie. Poten-
cjalni partnerzy to m.in. organizacje 

rządowe i pozarządowe, społeczności lo-
kalne na różnych szczeblach, organizacje 
rozwoju biznesu, inne sieci żywnościowe, 
instytucje fnansowe, organizacje użytecz-
ności publicznej itp. Ciągłe budowanie 
relacji i  nawiązywanie kontaktów jest 
ważne dla utrzymania bliskich partne-
rów! Rodzaje partnerstwa i jego opis, jak 
również zalety i wady oraz sugeste można 
znaleźć w BMD. 

Potencjał w klastrze 

Östgötamat to grupa producen-
tów, restauracji i  sprzedawców de-
talicznych w regionie Östergötland, 
Szwecja. Klaster ten koncentruje się 
na dystrybuowaniu regionalnych 
produktów spożywczych z  Öster-
götland na całym obszarze swojego 
regionu. Pracują aktywnie, w  mo-
delu od biznesu do biznesu, od biz-
nesu do konsumentów i od biznesu 
do sektora publicznego. W tym celu 
stosuje się różne podejścia, w zależ-
ności od obszaru sprzedaży. Przy-
kładem są rynki rolne: wspólne bu-
dowanie marki w sklepach i wspól-
ne inicjatywy na rzecz zbliżenia się 

do sektora publicznego mają bardzo 
jasną strategię od samego początku 
- dystrybucja produkcji regionalnej 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe 
w ramach regionu!



www.ostgotamat.se
https://www.instagram.com/

izborskiemastera/
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Wspólnota 
rzemieślników 

Gmina Izborskich Rzemieślników 
w  Rosji jest lokalną społecznością 
z  niewielkiego obszaru wiejskiego. 
Ich misją jest promowanie naturalnej 
i  ekologicznej żywności w  kraju jako 
części zdrowego stylu życia i  dobrego 
samopoczucia. Są wspólnotą rodzin 
produkujących ekologiczne sery, 
oleje, chleb, pierniki, wino, piwo, 
cydr, kwas, suszone pomidory, 
warzywa, zioła, herbatę ziołową, 
mączkę z  nasion oleistych i  sól czarną. 
Ponadto społeczność promuje 
i  uzupełnia te produkty spożywcze 
specjalnymi rękodziełami, takimi jak 
naczynia drewniane i  ceramiczne oraz 
przybory kuchenne, a  także tkaniny 
i  opakowania drewniane, które są 
również wykonywane przez członków 
i  stanowią część oferty marketingowej 
oraz storytellingu. Społeczność 
prezentuje się również jako miejsce 
docelowe turystyki gastronomicznej, 
prowadzi działalność kulinarną 
i  tradycyjną turystykę gastronomiczną 
oraz kursy mistrzowskie. 

W  celu promowania wspólnej marki, 
władze regionalne i  lokalne są 
zaangażowane jako ambasadorzy 
produktów i  towarów. Gubernator 
regionu, szefowie najlepszych kuchni, 

lokalne restauracje  i  działacze 
gastronomii korzystają z  produktów 
społeczności izborskich rzemieślników 
i  pomagają je promować poprzez 
media społecznościowe. Przy wsparciu 
państwowych instytucji wspierających 
MŚP, Wspólnota Izborskich 
rzemieślników jest prezentowana 
na imprezach gastronomicznych 
w  regionie i  uczestniczy w  misjach 
gospodarczych za granicą.



https://www.hoka.dk/da-dk

 

44 45

Wybór 
dobrej 
praktyki

Ogólnokrajowa 
dystrybucja 
dla małych 
producentów

Horkram jest przykładem znanej 
firmy cateringowej w  Danii, która 
koncentruje się na włączeniu lo-
kalnych producentów do swojego 
asortymentu. Mogą oni dostarczać 
produkty sezonowe w  mniejszych 
partiach, sprzedając produkty pod 
własnymi markami producencki-
mi, ale również oferując sprzedaż 
pod własnymi markami Horkram. 
W  ten sposób mniejsi producenci 
mogą uczestniczyć we wspólnym 
ogólnokrajowym rozwiązaniu dys-

trybucyjnym. Te własne marki są po-
dzielone na różne kategorie, np.  dla 
Najlepszego Partnera Szefa Kuchni, 
wysokiej jakości serie, przedmioty są 
starannie wybierane i często produ-
kowane “oryginalnymi” metodami. 
Istnieją również takie kategorie, jak 
Najlepsza Natura od szefa kuchni dla 
klientów, dla których ekologia i  do-
brostan zwierząt są ważne. Horkram 
oferuje również możliwość odbioru 
u rolników i/lub producentów.
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TOP 5 
pytań:

Do jakiego rodzaju 
działań potrzebujesz 
partnerów do współ-
pracy?

Z  jakimi organizacja-
mi trzeba współpra-
cować, aby zaofero-
wać wartość dodaną 
swoim klientom i  rol-
nikom/dostawcom?

W jaki sposób organi-
zacje te mogą być dla 
Ciebie użyteczne?

Jak Ty możesz być dla 
nich użyteczny?

Jakie działania są 
niezbędne do udanej 
współpracy i w jakich 
okolicznościach (re-
gularne, jednorazo-
we)?



 

46 47

ST
RU

KT
U

RA
 K

O
SZ

TÓ
W

  |
  R

O
ZD

ZI
AŁ

 1
0 STRUKTURA KOSZTÓW

(ROZDZIAŁ 10)

Zrównoważony model biznesowy musi 
być fnansowany sam przez siebie. Wszyst-
kie koszty muszą być skategoryzowane, 
aby wiedzieć, gdzie występują najwyższe 
wydatki, które są stałe, a  które są kosz-
tami zmiennymi. Firma rozpoczynająca 
działalność może chcieć lub potrzebować 
zasobów poza siecią i  może chcieć zlecić 
niektóre z  działań zaufanym, kluczowym 
partnerstwom. Struktura kosztów odzwier-
ciedlająca działania i  strumienie przycho-
dów jest niezbędna do kontrolowania dzia-
łalności gospodarczej. 
BMD zawiera przykłady budżetów i prze-
gląd kosztów w  strukturze kosztów, opis 
najważniejszych kosztów operacyjnych 
i sugestie, jak je kontrolować i redukować. 
Można znaleźć kilka przykładów użytecz-
nych modeli finansowych służących zrozu-
mieniu struktury i kontroli kosztów, a także 
opis różnych rodzajów budżetu do kontro-
lowania przepływu strumieni wartości. 

Rachunek zysków i  strat jest jednym 
z  trzech najważniejszych sprawozdań fi-
nansowych wykorzystywanych do wykazy-
wania wyników finansowych spółki w da-
nym okresie obrachunkowym. Pozostałe 
dwa kluczowe sprawozdania to bilans oraz 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

Modele Excel są również dostępne jako 
przykłady rozwoju własnego systemu do 
obliczeń. 



 

46 47

ST
RU

KT
U

RA
 K

O
SZ

TÓ
W

  |
  R

O
ZD

ZI
AŁ

 1
0

TOP 5 
pytań:

Czy masz listę kosztów 
stałych, które należy włą-
czyć jako narzędzie do 
obliczeń finansowych?

Czy masz listę kosztów 
zmiennych, które należy 
uwzględnić w  narzędziu 
do obliczeń finanso-
wych?

Czy znasz cenę każdego 
produktu i usługi?

Czy obliczasz swój zysk 
dla różnych okresów?

Masz plan inwestycyjny?



2 https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis48 49
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1 ORGANIZACJA I STRATEGIA
(ROZDZIAŁ 11)

Istnieją różne modele organizacyjne, 
które mogą pasować do lokalnej sieci 
dystrybucji żywności na małą skalę. 
Wybór właściwego modelu organizacji 
zależy od zaangażowania, poziomu 
podejmowania ryzyka dla właścicieli, 
finansów, lokalizacji, kultury, rynku/ 
klienta oraz planów strategicznych. 
Rozwój od B2C do B2B jest również 
naturalnym sposobem rozwoju dla 
niektórych właścicieli. 

Model lokalnej sieci dystrybucji żywności 
może mieć wiele form, a po przejściu przez 
analizę SWOT2 najlepsze rozwiązanie 
dla każdego właściciela szybko może stać 
się jasne. Rysunek 3 przedstawia analizę 
SWOT dla lokalnej sieci dystrybutorów 
żywności, ale przykłady SWOT dla 
organizacji pozarządowej, kooperatywy 
i  niezależnych organizacji biznesowych 
są również dostępne w BMD. 

Strategia jest planem ogólnym 
i  wyznacza cele na najbliższe trzy lata. 
Opracowanie strategii jest użytecznym 
procesem pozwalającym na dogłębne 
poznanie własnego rynku, zaplanowanie 
sposobu rozwiązania potrzeb grupy 
docelowej i  rozwinięcie własnych 
możliwości biznesowych, a  jednocześnie 
kontrolowanie finansów. Strategia jest 

zazwyczaj przygotowywana poprzez 
analizę SWOT. BMD podaje przykłady, 
jak przeprowadzać bardziej szczegółowe 
analizy, np. sytuacji konkurencyjnej na 
rynku. Znajdują się tam również przykłady 
z zakresu planowania strategicznego. 

Strategia marketingowa jest częścią 
ogólnej strategii. Posiadając strategię 
rynkową, dostosowujesz swoje działania 
marketingowe do widoczności 
i  budowania relacji z  budżetem, który 
czyni z niego ważny instrument kontroli. 

Ponadto plany krótkoterminowe oparte 
na strategii powinny być opracowywane 
mniej więcej raz w  roku. Plany 
krótkoterminowe są zazwyczaj planami 
opartymi na działaniach logistycznych, 
dystrybucyjnych lub marketingowych, 
związanymi z  finansami, przewiduje się 
w nich wydatki finansowe i dochody. 



2 https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis48 49
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Rys. 3: SWOT lokalnej
organizacji spożywczej.

• Wszystko w jednym 
miejscu - lokalizacja 

• Innowacyjne i nowe 
produkty 

• Oszczędność czasu 
• Wysoce profesjonalna 

pomoc 
• Specjalistyczna wiedza 

marketingowa

• Połączenia, wspólne 
przedsięwzięcie, analiza 
strategiczna 

• Wiedza specjalistyczna w takich 
dziedzinach jak marketing 

• Wejście w nowe, oznaczone 
segmenty, które mogą 
generować zysk 

• Wymiana informacji i uczenie się 
od innych producentów 

• Stworzenie silnej 
i reprezentatywnej marki

• Wojna cenowa między 
producentami 

• Większe, dobrze ugruntowane 
spółki dystrybucyjne 

• Konkurenci rozwijają lepszy 
i bardziej przyjazny dla 
środowiska system zarządzania 
ruchem drogowym - bardziej 
innowacyjna usługa 

• Konkurenci mają lepszy dostęp 
do kanałów dystrybucji 

• Przepisy ustawowe i wykonawcze 
trudne do wykonania

• Wszyscy producenci oferują 
ten sam produkt w tym samym 
sezonie 

• Brak produktów w ujęciu 
ilościowym 

• Brak jakości produktów 
• Wyższe ceny żywności 

produkowanej lokalnie 
• Wysokie koszty personelu 
• Brak wystarczających informacji 

o produkcie 
• Obecność producenta jest 

częścią storytellingu.

ANALIZA SWOT
LOKALNA SIEĆ
SPOŻYWCZA

SIŁY

W
EW

N
Ę

T
R

Z
N

Y
Z

EW
N

Ę
T

R
Z

N
Y

MOŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA

SŁABOŚCI



http://pskovcoop.ru/
www.elbetal-mv.de/

regionalentwicklung.html

50 51

Wybór 
dobrej 
praktyki

O
RG

A
N

IZ
AC

JA
 I 

ST
RA

TE
G

IA
  |

  R
O

ZD
ZI

AŁ
 1

1

Współpraca 
z konsumentami 
o silnych korzeniach 
Pskowskie regionalne stowa-
rzyszenie współpracy konsu-
menckiej (Rosja) zostało założone 
w  obwodzie pskowskim w  1866 
roku. Od tego czasu jest to nadal 
największa sieć konsumentów w re-
gionie o tym samym strategicznym 
ukierunkowaniu - dostarczanie to-
warów wszystkim mieszkańcom, 
np. w  odległych miejscowościach 
i  terytoriach, przy użyciu zwykłych 
sklepów spożywczych i  autoskle-
pów. Obecnie zrzesza ponad 850 
małych przedsiębiorstw w regionie 
i  jest głównym konkurentem dla 
handlu detalicznego. Aby sprostać 

presji rynku detalicznego, Towarzy-
stwo opracowało strategię marke-
tingową i stale ją udoskonala. Nowe 
produkty, nowe marki, nowe kon-
cepcje produktów spożywczych na 
terenach wiejskich są stale udosko-
nalane, aby zwiększyć atrakcyjność 
lokalnych produktów i  sklepów 
społecznych nie tylko pod wzglę-
dem ceny, ale również poprzez pro-
mowanie lokalnych producentów, 
lokalnych składników i  wspieranie 
nowych miejsc pracy w  regionie. 
Kolejnym strategicznym celem jest 
budowanie potencjału i  kształ-
cenie specjalistów do użytku we-
wnętrznego i  na inne potrzeby re-
gionalne. Nawiązywanie i  utrzymy-
wanie relacji z każdym segmentem 
klientów w  dłuższej perspektywie 
czasowej buduje zaufanie i efektyw-
ną współpracę.
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Półka regionalna jako 
strategia marketingowa 
To, co jest znane jako Regional- 
Regal (regionalna półka) jest bar-
dzo popularnym narzędziem, któ-
re sprawdza się w  regionalnych 
inicjatywach marketingowych 
w  Niemczech. Każda inicjatywa 
buduje własną półkę regionalną, 
oznaczoną zgodnie z projektem lo-
gotypem inicjatywy, czasem nawet 
celebrowaną jako impreza majster-
kowiczów w społeczności regional-
nej. Półki są następnie ustawiane 
w  miejscach często odwiedzanych 
przez turystów i/lub mieszkańców 
i  zaopatrywane w  produkty regio-
nalne. Zintegrowane stojaki do 
ulotek mogą być wykorzystywa-
ne np. do storytellingu, informacji 
o  produktach lub wskazówek do-
tyczących wydarzeń. W Rezerwacie 
Biosfery Rzeka Łaba w  Meklem-
burgii-Pomorzu Przednim dopie-
ro niedawno ustawiono 12 półek, 
finansowanych przez UE w ramach 
projektu LEADER, w  sklepach rol-
niczych, biurach informacji dla tu-
rystów i  kawiarniach. Producenci 
dbają o uzupełnianie zapasów, po-
nieważ sprzedają swoje produkty 
na zasadzie prowizji bezpośrednio 
„gospodarzom” półek. Lokalna ini-
cjatywa marketingowa działa po 
prostu jako właściciel drewnianych 
półek i  umożliwia wprowadzenie 
nowych lokalizacji dla półek regio-
nalnych.



www.kuldigaslabumi.lv
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Wybór 
dobrej 
praktykiKooperatywa ze 

strategią rozwoju

Kuldīgas labumi (Dobroci z  Kuldi-
ga) jest kooperatywą zrzeszającą 
29 członków - rzemieślników i  pro-
ducentów - na Łotwie. W  2014 r. 
otworzyli sklep w  mieście Kuldīga, 
w  którym sprzedają produkty rol-
ne. Jako kooperatywa wspierają lo-
kalnych producentów, sprzedając 
swoje produkty w sklepie, udostęp-
niając powierzchnie handlowe na 
lokalnych rynkach handlowych po 
niskich cenach, uczestnicząc w  róż-
nych wystawach lokalnych i  mię-

dzynarodowych w celu promowania 
produktów. Kuldīgas labumi organi-
zuje spotkania i  wymianę doświad-
czeń z  innymi kooperatywami oraz 
posiada strategię rozwoju w  celu 
rozszerzenia i zaoferowania produk-
tów również w Rydze i Kurzeme (za-
chodnia Łotwa). Przyszłe plany wy-
magały nowej wiedzy, rozważane są 
więc nowe możliwości współpracy 
z  partnerami i  rozwiązania cyfrowe 
dla promocji. 
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TOP 5 
pytań:

Jaki model organiza-
cyjny jest najbardziej 
odpowiedni dla wdro-
żenia Twojego modelu 
biznesowego?

Kim są twoi główni 
konkurenci?

Masz analizę SWOT swo-
jej organizacji w oparciu 
o model biznesowy?

Czy określiłeś swoje dłu-
goterminowe cele strate-
giczne w oparciu o model 
biznesowy i SWOT?

Czy przygotowałeś stra-
tegię marketingową na 
krótkie (1 rok) i  długie 
(3 lata) okresy - ilu klien-
tów jest w każdej grupie, 
jak duża jest sprzedaż, 
jakie są szczegółowe 
działania dla osiągnię-
cia celów?
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PODSUMOWANIE

Niniejszy podręcznik ma służyć jako 
narzędzie do pracy i w celu wspierania 
rozwoju modeli biznesowych dystry-
bucji oraz opracowania modelu B2B. 
Staraliśmy się zademonstrować to po-
przez zastosowanie modelu Business 
Canvas, który jest uznanym wzorcem 
zarządzania strategicznego i  prowa-
dzenia startupu dla rozwoju nowych 
lub dokumentowania istniejących 
modeli biznesowych. W  ten sposób 
BMCanvas pomaga użytkownikom 
przemyśleć kluczowe elementy opisu 
propozycji wartości firmy lub produk-
tu, infrastruktury, klientów i finansów. 
W  budowaniu udanej sieci dystry-

bucji żywności na szczeblu lokalnym 
należy wziąć pod uwagę wiele czynni-
ków: wybór grupy docelowej i bada-
nie potrzeb wybranej grupy, co z kolei 
tworzy dla niej wartość. Aby dotrzeć 
do grupy docelowej, musisz skupić się 
na właściwym kanale w  marketingu. 
Wybór właściwych kanałów dystry-
bucji tworzy wartość dla klientów 
i właścicieli, a także dla producentów 
zarówno w  perspektywie krótko-, 
jak i  długoterminowej. Lokalne sieci 
dystrybucji żywności na małą skalę 
są lepiej przygotowane na przyszłość, 
zarówno poprzez poprawę własnej 
kondycji, jak i  poprzez przyciąganie 
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uwagi nowych klientów. Ważne jest, 
aby utrzymać lojalnych klientów po-
przez opowiadanie historii, które nie 
tylko wzbudzają ich zainteresowanie, 
ale także pomagają im identyfikować 
się z samym przedsiębiorstwem. Dłu-
goterminowe relacje i  lojalni klienci 
muszą być stopniowo budowani z bie-
giem czasu i jest to wzmacniane tam, 
gdzie podstawą jest komunikacja i bu-
dowanie zaufania poprzez stałe dosta-
wy. Wiedząc, gdzie wartość i dochód 
znajdują się w  aktywach, możemy 
mieć w centrum uwagi rozwój w kie-
runku lepszego przepływu i  wyższej 
wartości. Aby logistyka była bardziej 
opłacalna i  zrównoważona, należy 

w jak największym stopniu usprawnić 
obsługę towarów w  całym łańcuchu 
wartości, w  tym czas i  cenę dystry-
bucji na obszarach wiejskich. Każdy 
biznes będzie wpisywał się w lokalną 
kulturę, ale zmiany zazwyczaj muszą 
się rozwijać w  kierunku przyszłych 
rynków i  ich niezbędnych wymagań. 
Duma związana z  produktami wy-
sokiej jakości i produktami premium 
musi znaleźć odzwierciedlenie w  ce-
nie (w tym w dystrybucji), a nie w po-
równaniu z przemysłem spożywczym. 
Komunikacja poprzez storytelling jest 
również bardzo ważna w celu odróż-
nienia się od szeroko rozumianego 
przemysłu. W przypadku rynku B2B 
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konieczna jest zazwyczaj długoter-
minowa współpraca z  producentami. 
Następnie można wpłynąć na to, co 
jest poszukiwane na rynku i wypusz-
czać unikalne produkty, które pozwa-
lają producentowi podyktować wyższe 
ceny. Uzyskując pomoc od partnerów 
i kluczowych zasobów, nowe lub małe 
firmy nie muszą bezpośrednio po-
dejmować wszystkich działań i  mieć 
całej wiedzy, co stanowi wyzwanie, 
jeśli nie ma pracowników lub jest ich 
bardzo mało. Partnerzy są zazwyczaj 
wspaniałą bazą zasobów do rozwoju 
i współpracy. Gdy budujemy strategię 
ustalania priorytetów rozwoju, ramy 
dla wszystkich niezbędnych działań 
związanych z biznesem, które są po-
trzebne w następnym okresie, stają się 
jasne. Taka strategia wspomaga mo-
nitorowanie kluczowych obszarów, 
takich jak godziny pracy personelu, 
związany z  tym budżet i  płynność, 
a tym samym stanowi narzędzie kon-
troli, które samo w sobie pomoże lo-
kalnej sieci spożywczej określić, w jaki 
sposób będzie ona w stanie przetrwać. 
Stając się bardziej zrównoważonym 
i  solidnym przedsiębiorstwem, przy-
czynia się również do zwiększenia 
wartości dla producentów i  dostaw-
ców lokalnej żywności i  utrzymuje 
zadowolenie i satysfakcję docelowych 
klientów.  Niewątpliwie najważniej-

szą drogą do sukcesu jest współpra-
ca. Jeśli niektóre lub wiele działań 
jest podejmowanych wspólnie, ich 
wpływ na rynek jest większy, a koszty 
własne są niższe i zazwyczaj przyno-
szą lepsze wyniki. Współpraca bywa 
czasem trudna, ale jest to normal-
ne i  można temu zaradzić, pracując 
wspólnie i krok po kroku z producen-
tami, klientami i  innymi lokalnymi 
dostawcami żywności. Dobra wola, 
umowy i  strategia prowadzą do suk-
cesu. Przemysł spożywczy jest ryn-
kiem, na którym toczy się ostra walka. 
Aby osiągnąć trwały sukces na szcze-
blu regionalnym, należy wziąć pod 
uwagę następujące trzy czynniki: to, 
że kierownictwo/właściciel dąży do 
ciągłego rozwoju, staranne planowa-
nie, w  którym instrumenty takie jak 
platformy internetowe są wykorzysty-
wane do usprawnienia logistyki/dys-
trybucji oraz współpraca tam, gdzie to 
możliwe. 

Hardanger Business 
Garden, Norway
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Project partners
Ministry of Rural Affairs of 
the Republic of Estonia
www.agri.ee

Latvian country tourism 
association (LCTA)
www.countryholidays.lv

Mecklenburg-Vorpommern 
Tourist Board
www.auf-nach-mv.de 
www.tmv.de

Ystad Municipality
www.culinary-heritage.com

Latvian Agricultural 
Organization Cooperation 
Council
www.losp.lv

Business Region Esbjerg
www.businessregionesbjerg.dk
 
HANEN-Norwegian Rural 
Tourism and Local Food 
association
www.hanen.no

NGO Estonian Rural 
Tourism
www.maaturism.ee

The Estonian Chamber of 
Agriculture and Commerce
www.epkk.ee

State budgetary vocational 
educational institution of 
the Pskov region “Pskov 
Agrotechnical College”
www.psksht.ru

Committee for economic 
development and 
investment policy of Pskov 
region
http://economics.pskov.ru/

Lahti University of Applied 
Sciences ltd.
www.lamk.fi

Lithuanian countryside 
tourism association
www.atostogoskaime.lt

“Polish Nature” Foundation
www.naturapolska.com


