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WPROWADZENIE
I KONTEKST

W regionie Morza Bałtyckiego (BSR) rośnie lokalna produkcja żywności i rośnie zainteresowanie klientów pochodzącymi z
niej produktami. Żywność lokalną można zdefiniować jako “Żywność i napoje o lokalnej tożsamości, wyróżniającym
się pochodzeniu lub szczególnych cechach związanych z metodą produkcji, tradycją lub surowcami”. 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 żywności lokalnej i zwiększenia wartości dla
producenta oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Większość krajów i regionów nadbałtyckich posiada własne
specjalności w zakresie lokalnych produktów spożywczych, które pomagają podkreślić ich tożsamość i wyjątkowość.
Lokalne przedsiębiorstwa sektora spożywczego, oferujące na małą skalę zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne wykorzystanie
zdrowych, wysokiej jakości i często wytwarzanych ręcznie lokalnych produktów spożywczych, mogą zwiększyć swoją
atrakcyjność dla własnego regionu i biznesu poprzez różne grupy klientów, w tym mieszkańców i gości. Ponad-to tworzą
miejsca pracy i wzmacniają wysiłki na rzecz utrzymania na rynku lokalnych gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich
jako aktywnych i atrakcyjnych oraz pomaga zapobiegać wyludnieniu na obszarach walczących o tworzenie miejsc pracy dla
swoich mieszkańców.
Lokalni producenci żywności i rolnicy na obszarach wiejskich BSR to głównie małe firmy rodzinne, które wolą zorganizować sprzedaż poprzez kontakt bezpośredni czy telefoniczny. Często nie są w stanie sprzedawać swoich produktów dużym
firmom hurtowym lub sieciom supermarketów ze względu na ograniczoną wielkość produkcji i wyższe ceny w porównaniu
z dużymi producentami. Dlatego też ich dostęp do sektora gastronomii, przetwórstwa spożywczego i handlu detalicznego
jest skomplikowany. Obszar rynku lokalnych producentów żywności jest zazwyczaj ich własnym regionem ojczystym. W
wielu regionach utworzyli oni lokalne sieci żywnościowe w celu współpracy w zakresie marketingu i wymiany informacji.
Analiza obecnej sytuacji w krajach BSR pokazuje, że istniejące lokalne modele dystrybucji żywności koncentrują się głównie
na relacjach Business to Consumers (B2C), brakuje natomiast modelu Business to Business (B2B), który byłby konkurencyjny
pod względem ekonomicznym. Lokalne sieci żywnościowe w regionie BSR podkreśliły potrzebę opłacalnych rozwiązań w
zakresie dystrybucji produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych do lokalnych restauracji, gospodarstw turystycznych,
orga-nizatorów imprez kulinarnych, sieci handlowych, sklepów specjalnych itp. Celem projektu współpracy “Baltic Sea
Food” jest zaprojektowanie zrównoważonego i zbywalnego modelu biznesowego dla dystrybucji B2B, mającego
zastosowanie do lokalnych sieci żywnościowych utworzonych przez lokalnych producentów żywności i dostawców na
obszarach wiejskich BSR. Model ten umożliwia stworzenie sprawnych krótkich łańcuchów dostaw na szczeblu lokalnym
i regionalnym, oferujących możliwości wzrostu i lepsze wyniki gospodarcze dla MŚP działających w lokalnym sektorze
spożywczym na obszarach wiejskich. Dziesięć uczestniczących krajów to Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Rosja i Polska.
Grupą docelową niniejszego dokumentu są głównie istniejące lokalne sieci spożywcze i dystrybutorzy już sprzedający swoje produkty klientom indywidualnym (B2C). Celem jest stworzenie nowych kanałów sprzedaży dla przedsiębiorstw (B2B) przez lokalne
sieci żywnościowe na małą skalę drogą współpracy i zwiększania wartości ich produktów w krótszym łańcuchu dostaw.
Grupy docelowe klientów biznesowych będą w stanie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich klientów w zakresie lokalnej żywności, poszukujących produktów specjalnych i wysokiej jakości z lokalnych lub specyficznych regionów.
W celu zobrazowania obecnej sytuacji w lokalnej dystrybucji żywności, w 2018 r. przeprowadzono badanie rozwiązań
w zakresie dystrybucji B2B oraz modeli typu “cool-out” w lokalnym sektorze spożywczym, w którym wzięło udział 189
lokalnych sieci żywności i dystrybutorów z regionu Morza Bałtyckiego. Raport z badania przygotowany przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Lahti został wykorzystany do stworzenia tego dokumentu. Dodatkowo dziewięć wywiadów
pogłębionych zostało przeprowadzonych przez zespół ekspertów z przedstawicielami lokalnych sieci spożywczych i
dystrybutorów na obszarze BSR.
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Do rozwiąązania:
1. Efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie dystrybucji: dostarczanie produktów żywnościowych z gospodarstw
rolnych do lokalnych restauracji/gospodarstw agroturystycznych/sklepów/stołówek.
2. Zaprojektowanie zrównoważonego i zbywalnego modelu biznesowego dla dystrybucji B2B: mającego za
stosowanie do lokalnych sieci żywnościowych utworzonych przez lokalnych producentów i dostawców żywności w
regionie Morza Bałtyckiego, w tym na obszarach wiejskich. Model ten ma umożliwiać stworzenie sprawnych
krótkich łańcuchów dostaw na szczeblu lokalnym i regionalnym, oferujących możliwości wzrostu i lepsze wyniki
gospodarcze dla MŚP działających w lokalnym sektorze spożywczym na obszarach wiejskich.

1.1 | GŁÓWNE TEMATY I STRUKTURA

Modele biznesowe zawarte w niniejszym dokumencie są tworzone jako bloki konstrukcyjne w celu rozwijania wartości dla
właścicieli (producentów i sieci) poprzez tworzenie nowych kanałów sprzedaży. Świadomość poszczególnych kroków w
kierunku bardziej efektywnego przepływu w logistyce i administracji może obniżyć koszty operacji. Zarówno producenci
jak i klienci są ważnymi współpracownikami dla pomyślnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym bardziej
stabilnej gospodarki. Bloki mogą być wykorzystywane jako podstawa biznesplanu dla nowych lokalnych sieci żywnościowych. Szablon jest wybraną strukturą oraz ramą dla rozdzi ałów jako podstawa dla modeli i podręcznika. Pokazując
różne możliwości w oparciu o sytuacje ogólne, w tym zalety i wady, sieci mogą wybrać rozwiązania dostosowane do ichpotrzeb w oparciu o ich planowany poziom, dojrzałość i złożoność. Niektóre sugestie zostaną przedstawione, a każdy
rozdział zawiera streszczenie.
Podręcznik jest opracowywany jako poradnik “krok po kroku” dla nowo powstających lokalnych sieci dystrybucji żywności
oraz jako inspiracja do szczegółowego zapoznania się z tym dokumentem. W trakcie budowy biznesplanu krok po krokuwybrana strategia i budżety muszą odpowiadać celom w każdej fazie. Głównym celem jest utrzymanie zrównoważonego
rozwoju przy jednoczesnym rozwijaniu biznesu dostosowanego do własnego rynku i kultury.
Modele i sugestie muszą być dostosowane lokalnie, w celu stworzenia zrównoważonego lokalnego biznesplanu
dostosowanego do różnic w kulturze, poziomie biznesowym i dojrzałości. Przedstawione tu modele biznesowe i sugestie
zostały opracowane w celu sprostania wyzwaniom dzisiejszego rynku i podkreślenia możliwości rozwoju w kierunku
jeszcze bardziej efektywnego i zrównoważonego modelu lokalnej żywności w przyszłości i na rynku lokalnym poprzez
skupienie się na marketingu, logistyce i dystrybucji na obszarach wiejskich. Narzędzia takie jak analiza SWOT i łańcuch
wartości (oparte na podstawowych narzędziach takich jak koło wzrostu) zostały wykorzystane do opisania bieżącej sytu
acji oraz sformułowania sugestii i elementów planu biznesowego.

1.1.1 | PRZEGLĄD GŁÓWNYCH TEMATÓW W FORMIE BLOKÓW:

Aby odnieść sukces jako lokalna sieć dystrybucji produktów spożywczych B2B, budowanie solidnej firmy wymaga
planowania i organizacji jako bazy wewnętrznej. Podstawą dla wszystkich przedsiębiorstw i ich rozwoju jest zrozumienie
i zaspokojenie potrzeb klientów, przy jednoczesnym zabezpieczeniu własnej bazy kontroli przychodów i kosztów. Analizując
lokalne sieci żywnościowe jako przedsiębiorstwa dystrybucyjne, można zidentyfikować i rozważyć szanse i zagrożenia
przed podjęciem decyzji o najlepszym sposobie organizacji firmy jako łańcucha wartości. Praca nad treścią niniejszego
dokumentu może pomóc firmie znaleźć rozwiązania na rzecz solidnego i zrównoważonego rozwoju.W związku z tym
głównymi tematami, które muszą zostać poruszone w sieciach dystrybucji żywności na szczeblu lokalnym, są:

1. Ujednolicenie strategii, organizacji i zarządzania: Dla udanego partnerstwa w lokalnej sieci żywności konieczne
jest wspólne zrozumienie celu sieci, jej głównych wyzwań, możliwości, jakie sieć ta posiada oraz sposobu ich
rozwiązywania i/lub ulepszania, jak również tego, jak te działania i wysiłki powinny być zorganizowane w celu stworzenia
zrównoważonego biznesu. Nieodłącznym elementem tego jest tworzenie możliwości rozwoju i tworzenia lub zwiększania
atrakcyjności zarówno dla istniejących, jak i potencjalnych przedsiębiorstw typu B2B.

2. Zrozumienie znaczenia widoczności w marketingu: Sieci spożywcze mają możliwości zwiększenia sprzedaży i
zmniejszenia kosztów dla producentów. Dbanie o zadowolenie i lojalność klientów jest podstawą każdego udanego
biznesu. Zwiększanie świadomości znaczenia widoczności poprzez profilowanie i komunikację może pomóc zwiększyć
wartość zarówno dla klienta jak i dla firmy:
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Rysunek 2: Analiza SWOT modelu dystrybucji lokalnej żywności

•

•

Tożsamość: Aby się sprzedawać, produkty muszą dotrzeć do klientów i okazać się dla nich atrakcyjne. Można do nich
dotrzeć kanałami cyfrowymi i osiągnąć atrakcyjność poprzez storytelling (historia stojąca za produktem), smak i
wygląd produktu. Logo, etykietowanie, opakowanie i jakość zawsze muszą spełniać lub przewyższać oczekiwania, a
suma wszystkich potrzeb w zakresie komunikacji produktowej musi budować spójną tożsamość.
Komunikacja i przygotowanie do rozwiązań cyfrowych: Jeśli klienci uzyskają szersze pozytywne informacje na temat
produktu lub jego pochodzenia i historii, może to wspierać atrakcyjność lokalnych produktów spożywczych w ogóle.
Dzięki lepszej informacji co do wyboru, sezonu i dostępności, w połączeniu z łatwiejszym dostępem do różnych produktów, producenci i sieci mogą zwiększyć sprzedaż. Przyszłe rozwiązania są konkretyzowane przez przygotowania
do cyfryzacji.

3. Logistyka i dystrybucja z krótkimi łańcuchami dostaw: Efektywność jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb klienta i
zapewnienia wysokiej jakości usług. Kluczem do obniżenia kosztów jest często zwiększenie wysiłków w procesach intensywnego wykorzystania zasobów. Należy skoncentrować się na efektywnym przepływie i planowaniu w postępowaniu z
produktem od A do Z w łańcuchu wartości, skoncentrować się na transporcie i dystrybucji, w tym na etykietowaniu,
dokumentacji oraz zapewnieniu identyfikowalności i trwałej jakości. Cyfrowe przestrzenie kooperacyjne warto rozważyć
pod kątem uproszczeń i przepływu. Skoncentrowanie się na korzystaniu z platformy elektronicznej w środowisku B2B
(platforma internetowa, czas, objętość, jakość) wymaga uwagi w celu rozwoju.
4. Gospodarka: Potrzebne jest jasne zrozumienie gospodarki łańcucha wartości, w tym strumieni dochodów, struktury
kosztów i płynności, aby stworzyć udane i zrównoważone przedsiębiorstwo. Różne modele ekonomiczne i narzędzia
budżetowe dostosowane do lokalnych sieci żywności mogą być wykorzystywane do planowania, kontroli i poprawy
kontroli dochodów i kosztów.
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1.1.2 | STRUKTURA I NARZĘDZIE SCHEMATU JAKO RAMY

Rozdziałł 1 podkreśla tło, tematy i ramy. Narzędzie schematu jest wykorzystywane jako ramy, a wybrane tematy są
przykładami odpowiednich bloków konstrukcyjnych dla nowej lokalnej sieci dystrybucji żywności. W wyniku wyboru
bloku można opracować strategię i biznes plan i/lub plan organizacji. Rozdziały 2-5 koncentrują się na potrzebach klientów
i sposobach dotarcia do nich. Rozdziały 6-9 koncentrują się na tym, jak organizować działania i organizować własne
operacje w celu dostarczania usług i produktów klientom, przy czym ekonomia i wydajność są ważnymi elementami przy
sposobie planowania.
Rozdziałł 2, Segmenty klientów: Zrozumienie, kto tworzy wartość dla sieci i kto jest jej najważniejszymi klientami.
Identyfikacja grup docelowych klientów w oparciu o podstawowe zrozumienie potrzeb klientów i możliwości rynkowych.
Rozdziałł 3, Propozycje wartości: Określenie, jaką wartość sieć może zaoferować klientowi i poprzez jaki rodzaj produktów
i usług wartość ta jest oferowana.
Rozdziałł 4, Kanały: Zbadanie, w jaki sposób sieć może dotrzeć do swoich segmentów klientów oraz określenie
najlepszych możliwych kanałów komunikacji i dystrybucji.
Rozdziałł 5, Relacje z klientami: Zbadaj, jakie relacje sieć ma z każdym z jej segmentów klientów, a jednocześnie
sprawdź, jakie są koszty, które sieć musi ponosić i utrzymuj te relacje poprzez interakcję z klientem.
Rozdziałł 6, Strumienie dochodów: Określenie, skąd pochodzą przychody i która z ofert rynkowych sieci generuje
największe przychody, a także zbadanie, w jaki sposób sieć może generować przychody ze wszystkich propozycji
dotyczących wartości.
Rozdziałł 7, Kluczowe zasoby: Zbadanie, jakie zasoby są najważniejsze dla oferty rynkowej sieci, a jakie są kluczowe dla
relacji z klientami i kanałów dystrybucji, przy jednoczesnym określeniu, jakie unikalne aktywa strategiczne musi
posiadać firma, aby mogła konkurować na rynku.
Rozdziałł 8, Kluczowe działania: Dalsze badanie, jakie kluczowe działania są istotne dla oferty rynkowej sieci, relacji
z klientami i kanałów dystrybucji oraz co strategicznego robi biznes, aby przedstawić klientom swoje propozycje.
Rozdziałł 9, Kluczowe partnerstwa: Przyjrzenie się potencjalnym dostawcom i partnerom sieci i zbadanie, które
z niezbędnych działań są lub mogą być wykonywane przez partnerów biznesowych poprzez sprawdzenie, co firma może
zlecić na zewnątrz, aby mogła skupić się na swoich kluczowych działaniach. W niniejszym rozdziale omówiono również
zarządzanie i przywództwo w sieci.
Rozdziałł 10, Struktura kosztów: Zrozumienie głównych czynników kosztotwórczych sieci i ich powiązania z przychodami, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej płynności i zrównoważonego wzrostu.
Rozdziałł 11, Podsumowanie bloków konstrukcyjnych, które razem tworzą podstawę możliwych modeli dystrybucji, organizacji i strategii dla lokalnych sieci żywnościowych. We wszystkich rozdziałach znajdują się streszczenia zalet i wad,
jak również praktyczne sugestie oparte na bogatym doświadczeniu istniejących lokalnych sieci żywnościowych.
Szablon (Canvas) to jednostronicowe narzędzie wizualne pokazujące, jak zasoby przepływają przez organizację, drogą
przeglądu dziewięciu kluczowych elementów każdej firmy. Narzędzie to wyjaśnia, skąd pochodzą dochody, dokąd
zmierzają i w jaki sposób powodują one zamierzone skutki. Jest to narzędzie biznesowe służące do wizualizacji różnych
części przedsiębiorstwa, jako najważniejszych elementów składowych rozpoczęcia lub rozwoju strategii biznesowej.
Obejmuje ona klientów, drogę do rynku, propozycje wartości i finanse. Bloki konstrukcyjne są przydatne zwłaszcza przy zakładaniu nowego przedsiębiorstwa, ponieważ droga naprzód i kierunek są zazwyczaj wtedy niejasne. Dzięki wizualizacji z
wykorzystaniem różnych bloków konstrukcyjnych możliwe jest rozpoczęcie tworzenia bardziej zdefiniowanego planu w
oparciu o ramy działania. Kiedy wybieramy poziom i złożoność własnej sieci, staje się ona prawdziwym biznesem lub
ruchem w kierunku bardziej zrównoważonej lokalnej branży spożywczej. Każda firma będzie miała zwykle inne rozwiązania na własnym szablonie i zaleca się, aby raz w roku przechodzić przez to narzędzie i dostosowywać plany i działania.
Szablon pomaga uzyskać przegląd różnych części lokalnej firmy zajmującej się dystrybucją żywności, w tym możliwości
i wyzwań związanych z zaspokajaniem interesów klientów oraz sposobów wzmacniania własnego biznesu. Niektóre jego
części i wynikające sugestie mogą być wykorzystane jako elementy składowe planu biznesowego, strategii i/lub modelu
organizacyjnego.
Propozycje wynikająące ze schematu: Coroczna praca w oparciu o model szablonowy jest bardzo pożytecznym
działaniem dla każdej działalności biznesowej. Aktualny krajobraz strategiczny firmy ujawnia się poprzez pracę nad
modelem i umożliwia dostosowanie planów strategicznych do zmieniającego się rynku lub sytuacji.
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R ODZIAŁ 9
K LUCZOWE
PARTNERSTWA

R ODZIAŁ 8
K LUCZOWE
DZIAŁANIA

R ODZIAŁ 3
P ROPOZYCJE
WARTOŚCI

R ODZIAŁ 5
R ELACJE Z
KLIENTEM

R ODZIAŁ 2
S EGMENTY
KLIENTÓW

a. Oficjalne

a. Logistyka
b. Dystrybucja

a. Powiązania
między klientem
docelowym a siecią

a. Rynek HoReCa

b. Prywatne

a. Podnieść wartość
produktu dla klienta
b. Podnieść wartość
usług dla klienta

b. Proces obsługi

i turystyka kulinarna

c. Cyfryzacja

b. Wydarzenia
c. Sklepy specjalne,
sieci sprzedaży
d. Catering publiczny

R ODZIAŁ 7
K LUCZOWE
ZASOBY

R ODZIAŁ 4
CHANNELS

a. Wymagane w
odniesieniu do aktywów
b. Zarządzanie

a. Marketing
- tradycyjny
- cyfrowy

c. Ryzyko

R ODZIAŁ 10
S TRUKTURA KOSZTÓW

R ODZIAŁ 6
S TRUMIENIE DOCHODÓW

a. Kosztowne działania kluczowe

a. Gotowość do zapłaty

b. Kontrolowanie ekonomiczności

b. Zabezpieczenie źródeł dochodów
c. Inne możliwości uzyskania dochodów
Rysunek 1: Model biznesowy płótna jako motywy budulcowe lokalnej sieci dystrybucji żywności.
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BALTIC SEA FOOD

CHAPTER 9
KEY PARTNERSHIPS

CHAPTER 8
KEY ACTIVITIES

CHAPTER 3
VALUE PROPOSITIONS

CHAPTER 5
CUSTOMER
RELATIONSHIPS

CHAPTER 2
CUSTOMER SEGMENTS

a. Official

a. Logistics
b. Distribution

a. Link between target
and network

a. HoReCa market

b. Private

a. Increase product value
for customers
b. Increase service value
for customers

b. Service process

c. Digitalization

b. Events and culinary
tourism
c. Special shops,
retail chains
d. Public catering

CHAPTER 7
KEY RESOURCES

CHAPTER 4
CHANNELS

a. Required for assets

a. Marketing

b. Management

- traditional

c. Risk

- digital

CHAPTER 10
COST STRUCTURE

CHAPTER 6
REVENUE STREAM

a. Expensive key activities

a. Willingness to pay

b. Controlling economy

b. Securing revenue streams
c. Other income possibilities

2

SEGMENTY KLIENTÓW
I GRUPA DOCELOWA

Firma obsługuje jeden lub kilka segmentów biznesowych. Firmy odnoszące sukcesy mogą najlepiej utrzymać swoją przewagę
konkurencyjną, stale powracając do perspektywy, w której docelowi klienci znajdują się w centrum uwagi. Rozumiejąc
potrzeby klientów oraz wychodząc naprzeciw ich wymaganiom i zainteresowaniom, tworzy się wartość i zainteresowanie
klientów siecią. Rynki i potrzeby klientów cały czas się zmieniają i rozwijają, dlatego lokalna sieć dystrybucji żywności
musi reagować na możliwości rynkowe, aby zachować swoją konkurencyjność.

Podsumowująąc: Firma musi dostosować się do potrzeb i wymagań swoich klientów, aby zachować konkurencyjność. Podział klientów na segmenty i grupy docelowe może pomóc w identyfikacji i zaspokojeniu potrzeb
najważniejszych klientów.

2.1 | Segmenty klientów

Badania pokazują, że większość istniejących sieci i dystrybutorów jako główne obszary działalności ma obecnie sprzedaż
lokalnych produktów żywnościowych konsumentom końcowym i osobom prywatnym, a jedynie około 50% sprzedaje się
detalistom lub innym przedsiębiorstwom. Dla nowego lub rozwijającego się biznesu przy przechodzeniu od rynku B2C do
rynku B2B, punktem wyjścia jest zawsze odkrywanie interesujących segmentów i grup klientów, a następnie tworzenie
sieci i żywienie klienta poprzez obsługę. Wybór właściwego segmentu klientów jest ważny, ponieważ wyzwania muszą
odpowiadać zdolnościom biznesowym, aby spełnić oczekiwania. Różne segmenty rynku B2B, przedstawione jako bloki
konstrukcyjne do wyboru, ich zalety i wady, jak również sugestie dotyczące ich zastosowania, zostały szerzej omówione
w tabeli 1.

Podsumowanie: Kto tworzy wartość dla sieci? Grupując klientów w segmenty i wybierając główny segment
klientów jako główny obszar zainteresowania od samego początku (nawet jeśli wiele firm będzie się stykać z
innymi segmentami), łatwiej będzie zidentyfikować grupy docelowe klientów, ich potrzeby i możliwości oraz
dotrzeć do sedna kluczowych działań. Działania, kanały dystrybucji czy rozwiązania również stają się łatwiejsze
do dostosowania do odpowiednich klientów, a strategia marketingowa będzie bardziej przejrzysta.
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Tabela 1: Segmenty klientów, w tym plusy, minusy i sugestie.
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Charakterystyka
organizacyjna

Charakterystyka
relacji

Użycie
charakterystyki

Charakterystyka
osobowościowa
lub kulturowa

Charakterystyka
zakupowa

Wielkość,
charakterystyka

Położenie
geograficzne

Pozwala dostosować marketing i
biznes do potrzeb klienta. • ułatwia
działania, aby odpowiedzieć na
konkretne potrzeby każdej grupy

Do jakiej organizacji klienci należą: organizacji publicznej (szkoła, przedszkole, dom
starców), organizacji instytucjonalnej, firma
dystrybucyjna, sprzedawca wartości dodanej

Tworzenie i rozwijanie relacji opartej na
zaufaniu jest jednym z najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących stosunków
biznes-klient

•
Dobre relacje tworzą lepsze
możliwości storytellingu i lojalność
• pomagają zidentyfikować obszary
wymagające poprawy w relacjach z
klientami • ułatwiają komunikację i
pozyskiwanie informacji zwrotnych

Relacje z klientami mogą mieć wpływ na
sprzedaż końcową.

Pomaga dowiedzieć się, gdzie
znajduje się wartość i odpowiednio
dostosować marketing
• Umożliwia identyfikację osób
decyzyjnych i skoncentrowanie
wysiłków sprzedażowych na nich

Umożliwia różnicowanie klientów
zgodnie z preferencjami
• Umożliwia efektywny marketing
grupowy i lepszą obsługę, dostosowaną do wymagań klienta

Może pomóc wyróżnić Twój marketing
• opracować osobne strategie dla
nowych klientów i utrzymać ustalone
dla dotychczasowych

•

•

•

Czy klienci są nowi, mogą chcieć łatwego
rozwiązania przy pierwszym zakupie, podczas gdy długotrwały klient oczekuje ulepszonych rozwiązań.

Kim są kupujący? Kultura osobista: co cenią?
Kultura biznesu: kto podejmuje decyzje?
Kultura może wpływać na proces zakupu,
ponieważ istnieją różne stopnie centralizacji
/ decentralizacji (kontroli) decyzji, klienci
różnie tolerują na przykład niepewność lub
cenią różne wartości.

Cechy takie jak średnia wielkość zamówienia lub częstotliwość zakupów lub
inne szczególne cechy takie jak preferencje
dla dostawy w dokładnie wymaganym czasie/dokładnie wymaganej ilości

Umożliwia różne strategie
marketingowe dostosowane do
poziomu działalności klientów
• Może pomóc określić, skąd mogą
pochodzić największe przychody i
odpowiednio ustalać priorytety

Wielkość klienta, tj. liczba pracowników, liczba
punktów sprzedaży / usług, oczekiwana lub
rzeczywista wielkość sprzedaży itp.

•

Łatwe do zmierzenia
• Umożliwia lokalne punkty dystrybucyjne i ustawianie tras dystrybucji
• Umożliwia różnicowanie w
marketingu oraz cenach między regionami

Grupowanie klientów według położenia geograficznego, jak kraj, okręg, region itp.

•

•

•

•

Można zignorować / zapomnieć
ważnej grupie klientów •
czasochłonne opracowanie
utrzymywanie różnych procedur
grup klientów

Nakłada odpowiedzialność kontaktową, a dobre osobiste stosunki z zależne od charakterystyki pracownika i
wrażliwości klienta, jeśli kontaktowa
odchodzi lub nie jest już

Jedna grupa może zostać potraktowana priorytetowo
• wymaga czasu i wysiłku, twojego klienta

Może nie mieć znaczenia
• Może być czasochłonna

Wyzwanie dla małej firmy
• Trudne do dostosowania preferencji każdego konkretnego
klienta, takich jak czas dostawy

Może nie być istotna dla marketingowych
• Może prowadzić do utraty przez
dyskryminację grupy powodu jej
wielkości

Może nie być konieczne
• Może być trudne i czasochłonne, np.
zmiana marketingu zależnie położenia geograficznego

Skoncentruj się na jednej grupie klientów lub wyraźnie
podziel na trzy, aby ułatwić dostosowanie marketingu.
Zróżnicuj według grup i dostosuj usługi, takie jak dystrybucja, obsługa, harmonogramy i dostawy zgodnie z
potrzebami i oczekiwaniami każdej grupy.

Identyfikuj i buduj dobre relacje z klientami,
ułatwiające storytelling od producenta do konsumenta końcowego za pośrednictwem naszego klienta.
Zwykle jest to łatwiejsze, kiedy relacje są dobre
lub bliskie.

Pozyskanie nowego klienta kosztuje więcej niż
zachowanie dotychczasowego, więc wykorzystaj
to, aby się skoncentrować na bieżących potrzebach
klientów i długoterminowym ulepszaniu relacji.
Znaj swojego klienta!

Użyj, aby mieć pewność, że twój marketing ma
wartość dla klienta. Spotkaj się na samym
początku z osobami decyzyjnymi i dowiedz się,
czego oczekują!

Użyj, aby stworzyć wydajny i oparte na usługach plan zamówień i dostaw, dostosowany do
różnych grup klientów, ale należy pamiętać, że
może to być trudne dla małych firm. Upewnij
się o poprawności umów w celu spełnienia
oczekiwań klientów!

Użyj, aby zidentyfikować rynki o potencjalnym
przychodzie oraz stworzyć strategie marketingową
i narzędzia komunikacji narzędzia dostosowane
do klienta docelowego. Producenci mogą również
obejmować klientów B2C, stosując inną strategię i podejście do tego rodzaj grupy. Dokonaj
właściwego wyboru.

Użyj go do rozróżnienia między bliskimi a bardziej
odległymi regionami docelowymi oraz w celu odpowiedniego dostosowania marketingu i dystrybucji. Rynki
bliżej domu będą zazwyczaj miały silniejszy związek z
lokalnymi produktami i szczegółowe ukierunkowanie na
producenta indywidualnego może mieć znaczenie, podczas gdy odleglejsze rynki mogą woleć skupić się na regionie pochodzenia produktu.

RODZIAŁ 2 SEGMENTY KLIENTÓW

2.2 | Docelowe grupy klientów

Głównym celem modeli biznesowych dla regionu Morza Bałtyckiego jest tworzenie nowych kanałów sprzedaży poprzez
współpracę oraz zwiększanie wartości produktów poprzez krótsze łańcuchy dostaw. Znalezienie własnego rynku
docelowego jest ważną częścią tego, jak zorganizować sieć i opracować skuteczną strategię marketingową. Przedstawiona
powyżej segmentacja grup klientów opiera się na charakterystyce klientów i ich zachowań zakupowych. Celem jest
identyfikacja ważnych klientów oraz ułatwienie dostosowania zasobów własnych do potrzeb klientów. Kolejnym krokiem
jest stworzenie mniejszych grup docelowych klientów, w oparciu o ich potrzeby, aby jeszcze lepiej dostosować skuteczne
strategie marketingowe, szczególnie skierowane do różnych grup docelowych, jak również bardziej efektywną komunikację i
wydajne systemy dystrybucji. Sprzedaż wszelkiego rodzaju produktów do wszystkich rodzajów klientów może być trudna
i niepotrzebna, ale może być trudno wybrać grupy docelowe klientów, zwłaszcza jako nowy biznes, który po prostu chce
sprzedać swoje produkty komu się da. Marketing skierowany do wszystkich grup klientów jest czasochłonny i kosztowny,
a właściwy przekaz, reklamowy lub produkty niekoniecznie są odpowiednie dla każdej grupy.
Wskazane jest dotarcie do 1-2 grup klientów i zaplanowanie zarówno krótko-, jak i długoterminowych działań
marketingowych, szczególnie w odniesieniu do tych grup, aby zaspokoić ich interesy i potrzeby. By zbudować biznesplan:
wybierz odpowiedni główny segment klientów, a następnie wybraną grupę docelową (grupy docelowe). Zaplanuj operacje
na tej podstawie. Każda grupa ma inne potrzeby i zainteresowania, dlatego też należy pielęgnować stworzoną sieć. Bądź
również otwarty na kilka innych grup, szczególnie w fazie rozruchu, aby uzyskać dochody w krytycznej fazie tworzenia
firmy. Kiedy biznes jest dopiero zakładany, a grupy klientów testowane, łatwiej jest skupić się na jednej grupie.

Podsumowanie: kim są najważniejsi klienci firmy? Podzielenie klientów na mniejsze grupy, o bardziej
jednorodnych potrzebach, pozwala zwiększyć efektywność marketingu i dopasować produkt tworzenia i
prezentowania różnych produktów i usług każdej z grup docelowych klientów, aby utrzymać ich zainteresowanie i lojalność w dłuższym Zidentyfikuj swoich najważniejszych klientów z najlepszymi możliwościami przychodów i ogranicz ilość głównych grup docelowych dla efektywnego sprzedaży i dystrybucji.
Dostosuj swoją strategię biznesową i działania do grupy docelowej (grup docelowych) klientów.

Streszczenie rozdziałłu: Punktem wyjścia dla udanego biznesu B2B powinno być zawsze wykrywanie segmentów
klientów i grup docelowych, relacji z tymi klientami poprzez usługi. Segmentacja grup klientów w oparciu o cechy
fizyczne i społeczne klientów oraz ich zachowania zakupowe, klientów oraz umożliwi dopasowanie zdolności
biznesowych do oczekiwań klientów. Dalsza kategoryzacja na grupy docelowe klientów, w oparciu w identyfikacji
ważnych klientów o możliwie najlepszym potencjale przychodów, a także w tworzeniu skutecznych strategii marketingowych, dostosowanych do potrzeb klientów. W celu zbudowania biznesplanu firma powinna wybrać odpowiedni
główny segment klientów, a następnie dostosowane strategie marketingowe w celu zapewnienia wartości, zainteresowania i stałej istotności dla klientów.
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Tabela 2: Docelowe grupy klientów, w tym plusy, minusy i sugestie.
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Catering
publiczny

Sklepy specjalne i sieci
handlowe

Eventy i
turystyka
kulinarna

Hotel,
restauracja i
catering
(HORECA)

Typ

Wykorzystaj tę grupę do budowania i
wprowadzania na rynek swojej marki i logo,
sprzedając wysokiej jakości produkty oparte
na regionalnej tożsamości i tradycjach, z ekskluzywnym wykończeniem. Bądź świadomy
sezonowości.

Wykorzystaj tę grupę do wprowadzania na
rynek produktów, które nadają się do
bezpośredniej odsprzedaży konsumentom
końcowym. Sprzedawać lokalne i regionalne
produkty lokalnej i regionalnej ludności, a
także odwiedzającym je turystom, aby zapewnić stabilny rynek również poza sezonem.
Bądź świadomy umów własności i umów o
zwroty.
Produkty rynkowe przeznaczone do dużych profesjonalnych kuchni oraz do odciążania produktów sezonowych. Użyj go, aby zapewnić
stabilną sprzedaż poza głównym sezonem.

•- może to być rynek sezonowy, jeśli
jest zależny od turystów.
- pakowanie i etykietowanie wymaga
wyższych standardów - okres przydatności do spożycia jest ważny.
- storytelling jest trudniejszy i zależy
od samej sprzedaży produktu poprzez
pakowanie i etykietowanie.
- wysoka konkurencja na półkach
- Trudno jest dostać się na ten rynek. świadomie niskie budżety cenowe trudność w wyprodukowaniu dużych
ilości, w zależności od pory roku i zdolności produkcyjnych.

- cena jest mniej ważna, klient bardziej
skłonny ją zapłacić. - większa stabilność
- bardziej przystępna cenowo dostawa z
większymi ilościami - częste zamówienia kilku różnych produktów w
jednym zamówieniu. - większa łatwość
w utrzymywaniu kontaktów - klienci
mogą przyzwyczaić się do szukania
produktów na półkach, przyczyniając
się do lojalności
•- stabilny
- wyładunek produktów sezonowych
- efektywna pod względem kosztów dystrybucja
- planowanie czyni go efektywnym czasowo.
- przez cały rok

Są również blisko związane z branżą HoReCa,
ponieważ istnieje pewna tendencja zarówno w
turystyce, jak i świadomości lokalnej oraz
rosnące zainteresowanie lokalnymi doświadczeniami żywieniowymi.
Sklepy turystyczne, sklepy rolnicze i sieci handlowe lubią odróżniać grupy klientów i oferują
tożsamość i tradycję lub produkty wysokiej
jakości.

Na obszarach, gdzie produkuje się dużo warzyw,
owoców i podstawowego mięsa, należy długookresowo współpracować z gminą w celu
dostarczania świeżej żywności do przedszkoli,
szkół i osób starszych.

Wykorzystajcie tę grupę do wprowadzania
na rynek ekskluzywnych i unikalnych produktów regionalnych, które mogą pomóc w
prezentowaniu regionu lub kraju poprzez storytelling przygotowany dla konsumentów
końcowych, podnosząc w ten sposób wartość
ich własnych produktów. Produkty rynkowe,
które lepiej sprawdzają się w większych i
bardziej profesjonalnych kuchniach niż w
domach prywatnych.

•- chęć niskiej ceny, przy wysokiej
jakości - może być niestabilna pod
względem ilości i częstotliwości
sprzedaży - może spotykać się z popytem
na produkty przez cały rok, nie tylko w
sezonie. - częste informacje z krótkim
wyprzedzeniem i nieprzewidywalne zamówienia. - małe zamówienia ilościowe
dają wysokie koszty transportu - często
wysoka wymienialność personelu,
utrudniająca budowanie relacji i
lojalności dla stabilnego storytellingu. niestabilna gospodarka

Propozycje

•- rynek często sezonowy, zależny od
turystów - pakowanie i etykietowanie
wymaga wyższych standardów
- okres przydatności do spożycia jest
ważny.
- Storytelling jest trudniejszy i zależy
od samej sprzedaży produktu poprzez
pakowanie i etykietowanie.
- wysoka konkurencja na półkach sklepowych

- bardziej świadomi i zainteresowani unikalnymi
produktami premium i zainteresowani takimi
produktami klienci - klienci dla produktów, które
mogą wymagać przetworzenia, aby stały się
interesujące dla konsumenta końcowego, jak np.
określone kawałki/rodzaj mięsa ++ - sezonowe
menu może pomóc odciążyć produkty sezonowe możliwość prezentacji produktów w konkretnych
przypadkach innym odpowiednim grupom
docelowym - umożliwia osobisty storytelling w
celu poprawy produktów i tożsamości konsumentów końcowych. - może odpowiadać na popyt
produktów przez cały rok, nie tylko w sezonie.

Wady

- cena jest mniej ważna, klient jest bardziej
skłonny ją zapłacić.
- bardziej stabilna, bardziej przystępna
cenowo dostawa z większą ilością towaru
- częste zamówienia kilku różnych produktów
w jednym zamówieniu.
- większa łatwość w utrzymywaniu kontaktów
- klienci mogą przyzwyczaić się do szukania
produktów na półkach, przyczyniając się do
lojalności

•

Zalety

Są blisko związane z branżą HoReCa, ponieważ
tendencje w turystyce są związane z lokalnymi
doświadczeniami żywieniowymi, więc część
sieci będzie oczywiście obejmować te grupy
klientów.
Turystyka kulinarna to rosnąca liczba turystów
pragnących spożywania lokalnej żywności w
ramach podróży w danym regionie lub kraju.
Organizacje turystyczne mogą organizować pakiety połączone z innymi atrakcjami w regionie.

Sprzedają one lub serwują produkty swoim
klientom. Wiele z tych grup staje się coraz
bardziej świadoma wyjątkowości i rosnącego
zainteresowania klientów końcowych produktami lokalnymi i wyjątkowymi smakami z
danego regionu.

Opis/charakterystyka

ROZDZIAŁ 2 GRUPY DOCELOWE KLIENTÓW
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PROPOZYCJE
WARTOŚCI

Aby lokalna sieć spożywcza była rentowna, najważniejsze jest pozyskanie i utrzymanie klientów. Bycie istotnym oznacza
utrzymywanie z klientem długoterminowych relacji. Ważnymi pytaniami, które należy sobie zadać, są: jakie rozwiązania
dla klientów należy wprowadzić i jak zaspokoić ich potrzeby. Sieć nie może pozostać istotna bez wyraźnego skupienia się
na tym, co stanowi wartość dla wybranego segmentu klientów i grup docelowych. Ważne jest, aby pamiętać, że klienci biznesowi
muszą spełniać wymagania swoich własnych klientów. Sieć musi pomagać im w identyfikacji i dalszym informowaniu o
istotnej wartości produktów i usług, które zapewnia sieć, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów końcowych, oraz
pomagać klientom biznesowym w dostosowaniu się do oczekiwań konsumentów końcowych. Klienci oczekują od swoich
lokalnych sieci żywnościowych wartościowego doświadczenia zarówno w dostarczanych produktach, jak i usługach.
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Rysunek 4: Przegląd propozycji wartości.

Wyzwanie i potrzeby klienta: potrzeba i jej zaspokojenie dla klienta
Zysk dla klienta i sieci: wartość dla klienta poprzez działania, które przynoszą właścicielom wyniki.
Produkt i usługi: rozwiązanie dla klientów
Sugestia: Aby zwiększyć wartość produktów i usług dla klientów bez zmniejszania wyniku dla sieci, klient może
być obsługiwany na dwa sposoby przez firmę, zwykle jednocześnie:
• Poprzez zwiększenie wartości produktu lub usługi: przy pokazywaniu różnic w stosunku do konkurencyjnych
segmentów i produktów ważne jest budowanie marki i storytelling.
• Obniżając wkład sieci/biznesu: poprzez krótkie łańcuchy dostaw i efektywną komunikację

Podsumowująąc: Identyfikując wyzwania i potrzeby klientów, można określić, co stanowi wartość dla określonych
klientów. Znajdowanie rozwiązań dla wyzwań stawianych przez klientów tworzy wartość zarówno dla nich, jak i
właścicieli sieci oraz producentów. Rozwiązaniem dla tych wyzwań i propozycją wartości są produkty i usługi
oferowane przez sieć.

3.1 | Rozwiązywanie problemów dla klientów

Aby określić, co daje wartość dla klienta, konieczne jest zidentyfikowanie jego wyzwań i potrzeb. Mogą się one różnić w
zależności od grup klientów oraz obszarów docelowych. Znajdując skuteczne rozwiązania problemów klientów, lokalna
sieć żywnościowa może stworzyć wartość dla danego klienta. Sposób, w jaki sieć powinna tworzyć te rozwiązania, polega
na dostarczaniu produktów i usług spełniających potrzeby i wymagania klientów w sposób efektywny, przy jednoczesnym
odróżnieniu się od konkurencji i obniżeniu nakładów na sieć w celu zapewnienia trwałych wyników dla właścicieli.
Wartość stworzona dla klienta może zwiększyć też wartość dla producenta/właściciela, ale musi być wykonana właściwie,
aby uniknąć zmniejszenia wyniku dla właścicieli. Różne grupy docelowe mogą mieć różne wyzwania i potrzeby, dlatego
też mogą potrzebować różnych rozwiązań i propozycji wartości. Obserwując grupy klientów i ich cele, sieć musi określić,
co jest wartościowe dla ich odpowiednich klientów docelowych:
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Sprzedaż bezpośrednia
dla użytkownika końcowego

Sprzedaż lokalnych
produktów premium,
wysoka wartość i
zainteresowanie

Obsługa lub
przetwarzanie
produktu dla własnych gości

Obsługa lub
przetwarzanie
lokalnych produktów
spożywczych dla
klientów końcowych.
Sprzedaż użytkownikowi końcowemu

Cel klienta

Dystrybucja
Storytelling. Różne i nowe produkty,
świeże i wysokiej jakości, odżywcze
Opakowania, ładne etykiety, storytelling,
tożsamość regionu
Niezawodna logistyka i dystrybucja

2.
1.

1. Kupno jakościowych produktów spożywczych, małe odległości, dostępna ilość.
2. Całoroczna dostawa i stabilna dystrybucja,
większa ilość i bezpieczeństwo

3.

2.

Kupowanie produktów wysokiej jakości, o
tożsamości i tradycji (historycznych i lokalnych
lub regionalnych). Silny storytelling w interesie
klienta poprzez marketing innych działań.

Kupowanie produktów wysokiej jakości, premium, unikalne produkty (małe ilości?), nośność
tożsamości, nowe produkty, produkty tradycyjne
(historyczne). storytelling i budowanie marki
poprzez bliską komunikację,
Dystrybucja produktów jako usługa; specjalne
potrzeby, szybka reakcja, bezpośredni kontakt

1.

2.

1.

Wartośść dla klienta

Duże ilości; Cena: nacisk na niższe
segmenty rynku; Pominięcie właściciela i przejście bezpośrednio do
producenta; Trudne do uzyskania
porozumienie

Mała lub zmienna ilość.
Zmienny profesjonalizm lub profesjonalni
nabywcy (kwestie cen i umów)
Może mieć niestabilną gospodarkę.

Czasochłonny proces sprzedaży
Profesjonalni nabywcy (ceny i kwestie
umowne)
Zbyt duża ilość, rzadkie lub sezonowe
dostawy

Chęć posiadania wyłączności na niektóre
produkty sprzedawane na rynku Może mieć
niestabilną gospodarkę.
Drogie dostawy Pominięcie właściciela i
przejście bezpośrednio do producenta

Wady dla włłaśściciela

Tabela 3: Propozycje wartości, w tym plusy, minusy i cele klienta.

Sezon jest zmienny i może być
zrównoważony. Stabilny klient i zazwyczaj bezpieczna gospodarka

Miej wysokie sezony.
Łatwa komunikacja w
różnych mediach
Stabilni klienci
Lubiane nowe produkty
Stabilna

Równowaga
Świetna sprzedaż w sezonie
Marketing i większa sprzedaż w
sklepach turystycznych
Rzadsza dystrybucja większej ilości
towaru

Stabilna komunikacja w
różnych mediach
Całoroczność
Lojalność klienta oparta na relacjach
Dobra cena
Kontrola logistyki od początku do
końca

Zalety dla włłaśściciela

Podsumowanie: Jaką wartość firma oferuje klientom?
Identyfikacja wyzwań i potrzeb klientów może wyjaśnić, co daje wartość dla odpowiednich klientów. Znalezienie rozwiązań dla wyzwań klientów jest tym, co tworzy
dla nich wartość dodaną. Rozwiązaniem dla wyzwań klientów, propozycji wartości, są produkty i usługi oferowane przez sieć, które muszą być dostosowane do każdej
grupy klientów zgodnie z ich specyficznymi wyzwaniami, aby skutecznie zaspokoić ich potrzeby i oczekiwania.

Catering
publiczny

Sklepy specjalne i sieci
handlowe

Wydarzenia
i turystyka
kulinarna

Rynek
HoReCa

Typ

ROZDZIAŁ 3 - PROPOZYCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI

3.2 | Jak zwiększyć wartość poprzez zaspokojenie potrzeb klientów?

Przedsiębiorstwo dostarczające lokalną żywność i dystrybucję musi dawać wartość klientom, ale także dostawcom i
właścicielom działalności gospodarczej, aby zapewnić rentowność i trwałość działalności. Po wybraniu grup klientów i
zrozumieniu potrzeb, które muszą zostać zaspokojone w przypadku klientów, w zrównoważonym biznesie należy określić,
w jaki sposób te wartości mogą zostać stworzone przy jednoczesnym utrzymaniu wyników dla właścicieli, a najlepiej
również dodaniu wartości dla właścicieli i producentów sieci.
Wiele nowych sieci lokalnych producentów koncentruje się głównie na swoich produktach, biorąc pod uwagę wartość dodaną, ponieważ w ujęciu B2C jest to zazwyczaj główny atut. Jednakże, w przypadku sieci B2B obecnych jest wiele innych
elementów, w tym usługi rynkowe i dystrybucyjne, dostęp do produktów i ich dostępność, komunikacja z klientami, obsługa produktów oraz logistyka, itp. co może stanowić wyzwanie i wymagać o wiele więcej planowania oraz komunikacji
pomiędzy stronami. Ale jest też dużo więcej elementów tworzących wartość dla klientów. Produkty, usługi, komunikacja i
cyfryzacja mają wartość, w tym również to, jak w przypadku usług takich jak logistyka, dystrybucja, etykietowanie, pakowanie
i storytelling wygląda ich realizacja. Wszystkie te elementy mogą tworzyć wartość dodaną dla klientów oraz właścicieli
firm i producentów, jeśli zostaną dostarczone prawidłowo, zaspokajając lub przekraczając potrzeby lub oczekiwania.
Celem większości lokalnych sieci B2B w branży spożywczej jest poprawa marketingu, sprzedaży i dystrybucji
określonych produktów żywnościowych z naciskiem na jakość. Zwiększanie wartości dla klientów zazwyczaj zwiększa
zatem wartość dla właścicieli firm i producentów. Decyzje strategiczne wyznaczają jasne cele rozwoju biznesu. Biorąc pod
uwagę zarówno dobre zarządzanie, jak i poprawę kanałów sprzedaży, rynku, produktów, partnerów, personelu, logistyki i
dystrybucji, finansów i innych aspektów, ważne jest zapewnienie wartości dodanej na wszystkich poziomach. Wymaga to
analizy potrzeb i wyzwań na różnych poziomach działalności gospodarczej, takich jak klienci i rynek, usługi i produkcja,
zarządzanie i pracownicy oraz gospodarka i finansowanie. Zidentyfikowanie tych wyzwań i uwzględnienie faktu, że wszystkie te wyzwania muszą zostać spełnione, pomoże zapewnić znalezienie rozwiązań i propozycji wartości dla wszystkich
części łańcucha wartości w biznesie.
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Temat

Klient i
rynek

Produkty i
usługi

Pokrycie potrzeb przez

Wartośść dla klientó
ów

1. Dostępność produktów specjalnych
dla klienta

Sprzedaż i marketing produktów:
- budowanie świadomości marki
poprzez storytelling
- ścisła komunikacja
- nowe i unikalne produkty Sieć i
usługi:
- widoczność i marketing
- od zamówienia do zapłaty

Sprzedajesz więcej
Rozpoczęcie planowania nowych produktów lub znajdowania starych receptur.
Inteligentniejszy i autentyczny marketing.
Cyfryzacja w celu zmniejszenia liczby
pracowników i skrócenia czasu pracy.

2. Oferowanie usług
dystrybucyjnych
klientom.
3. Lista produktów
4. Kalendarz
sezonowy

Łatwa logistyka
Oszczędność czasu
Zamówienie i obsługa produktu
Możliwość wpływania na planowanie
online lub pocztą - aktualizowane do
wyboru. Przegląd i łatwość w
planowaniu i marketingu

Bliżej klientów. Lepsze planowanie i
współpraca. Profesjonalizacja etykietowania, storytellingui i pakowania. Łatwe do
wprowadzenia na rynek i składania ofert
według ilości lub niepowtarzalności
produktów. Przegląd i łatwe planowanie
nowych/przyszłych produktów wraz z
dostawcami. Bądź zawsze aktualny, miej
unikalne oferty i zwiększaj wartość
sezonów. Przygotujstorytelling i
marketing.

Możliwość zaplanowania menu,
spec-jalny focus marketingowy lub
oferty. Przygotuj storytelling.

Zarządzanie
i obsługa

Zarządzanie
i organizacja

Wartośść dla sieci

5. Zwiększenie
wartości produktu
dla sieci.

Stabilne dostawy
Zrozumienie wartości i jakości
Więcej do zaoferowania
Nowe produkty
Stabilni i lojalni dostawcy

6. Niższy wkład
właściciela

Szybsze i bezpieczniej obsługiwane
dostawy
Przepływy w logistyce Harmonogram
zgodny z planem
Mniej personelu
Silniejsza gospodarka

Efektywne kosztowo rozwiązania w
zakresie dystrybucji Wzrost cen
Wzrost wolumenu sprzedaży
Proponowanie atrakcyjnych produktów
Lojalni klienci
Lojalni producenci/ dostawcy
Krótsze linie dostaw w logistyce
Krótsza dystrybucja linii zasilających
Możliwość zaplanowania i za-oferowania dobrego terminu
Mniej personelu
Silniejsza gospodarka

Tabela 4: Przykłady ważnych propozycji wartości dla grup klientów.

Podsumowanie: Poprzez jaki rodzaj produktów i usług jest oferowana wartość na różnych poziomach? Wartość
nie zawsze oznacza bezpośrednią wartość dodaną w pieniądzu, czy tworzenie jej tylko poprzez udoskonalanie produktów, ale może być też ulepszeniem w takich obszarach jak dostęp do produktów i ich jakość, obsługa produktów
i logistyka, skuteczna komunikacja, obsługa klienta i relacje z klientami, współpraca producentów lub zarządzanie i
strategie biznesowe. Kiedy klient doświadcza wartości, zwykle zwiększa to też wartość dla producenta i jego klientów oraz wzmacnia długotrwałe relacje.
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Streszczenie rozdziałłu: Aby lokalna firma zajmująca się dystrybucją żywności mogła być rentowna, musi zyskać i
utrzymać klientów, dostarczając produkt lub usługę, które dla nich dodają i przekraczają oczekiwaną wartość. Identyfikacja tego, co nadaje wartość w oczach klienta oznacza identyfikację jego wyzwań i potrzeb oraz oferowanie
produktu i/lub usługi, która zapewnia skuteczne rozwiązania tych problemów. Należy tego dokonać, jednocześnie
dodając wartość dodaną dla producentów, partnerów i właścicieli oraz obniżając wkład sieci, aby zapewnić trwały
rezultat.
Zarówno produkty, jak i usługi są ważne dla klientów i ważne jest, aby zapewnić wartość dodaną poprzez łańcuch
wartości, w tym logistykę, dystrybucję, etykietowanie, pakowanie i storytelling, poprzez prawidłowe zaspokajanie
lub przekraczanie potrzeb lub oczekiwań. Wymaga to analizy potrzeb i wyzwań na różnych poziomach działalności
gospodarczej, takich jak klienci i rynek, usługi i produkcja, zarządzanie i pracownicy oraz gospodarka i finansowanie. Zidentyfikowanie tych wyzwań i uwzględnienie faktu, że wszystkie te wyzwania muszą zostać spełnione,
pomoże zapewnić znalezienie rozwiązań i propozycji wartości dla wszystkich części łańcucha wartości w biznesie.
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Badając kanały komunikacji, badamy, jak dotrzeć do klientów. Propozycje wartości są dostarczane klientom poprzez kanały
komunikacji i sprzedaży. Dobrze funkcjonujące kanały podnoszą wartość propozycji wartości dla klientów docelowych i są
zazwyczaj jednym z powodów, dla których klient docelowy kupuje produkty z naszej sieci żywnościowej. Aby spełnić
oczekiwania klientów i producentów/właścicieli, musi zostać dokonana sprzedaż, która nada wartość. Aby zrealizować
sprzedaż, promocja i usługi produktów są niezbędną częścią dróg dotarcia do klienta. Kanały dla marketingu i możliwości
sprzedaży są konieczne do identyfikacji, ponieważ są to najważniejsze elementy tworzenia wartości dla klienta.
Aby sprawdzić, w jaki sposób propozycje wartości są osiągane poprzez możliwe kanały, należałoby im się bliżej przyjrzeć.
Kanały można podzielić na kategorie:
a. Marketing i sprzedaż: Tradycyjne kanały: - Marka poprzez storytelling
Kanały cyfrowe: - Internet i cyfryzacja

Podsumowanie: W jaki sposób sieć może dotrzeć do segmentów klientów? Do klienta należy dotrzeć poprzez
kanał komunikacyjny. Ważne jest, aby zidentyfikować możliwe kanały komunikacji w celu osiągnięcia sprzedaży
i wybrać właściwe kanały według segmentów klientów, aby zapewnić skuteczne dotarcie do klientów docelowych.

4.1 | Kanały komunikacyjne

Efektywne kanały komunikacji, pozwalające na dotarcie do rynku, są koniecznością, ale rozwinięcie lub znalezienie
odpowiednich dla firmy jest wymagające. Kanały muszą być dostosowane do grup docelowych, rynku, trendów, producentów
żywności, ewentualnych pracowników i partnerów zewnętrznych. Najważniejszy jest jednak klient/kupujący. W przypadku
braku sprzedaży nie ma podstaw do prowadzenia działalności operacyjnej i biznesowej. Większość ludzi przyzwyczajona
jest do tradycyjnych kanałów, ale nie wszyscy w pełni korzystają z kanałów cyfrowych. Mogą występować duże różnice w
preferencjach kanałowych pomiędzy segmentami klientów, również pomiędzy różnymi kulturami, grupami wiekowymi,
obszarami, poziomem zatrudnienia i wykształcenia itp. Zarówno kanały tradycyjne, jak i cyfrowe mają związane z nimi
wyzwania i możliwości. Ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę, jak również z preferencji segmentu klientów przy
podejmowaniu decyzji, z których z nich korzystać.

Podsumowanie: Jakie są najlepsze możliwe kanały komunikacji? Ważne jest określenie możliwych kanałów komunikacji oraz poznanie ich mocnych i słabych stron przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy i jak z nich korzystać. Ważniejsza jest jednak wiedza o tym, które kanały komunikacji działają w różnych sytuacjach, pozwalając
na skutecznie dotarcie do klienta, jak mogą się różnić w zależności od segmentu klienta. Różni klienci mogą mieć
różne preferencje w zakresie kanałów i mogą preferować komunikację tradycyjną lub cyfrową.
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Osobiste

Reklama

Wizytó
ówka

E-mail

SMS

Telefon

Typ

Spotkanie osobiste

- Budowanie relacji
- Czytanie języka ciała
- Rozwiązywanie lub odpowiadanie bezpośrednio na
pytania
-wartość dla klienta

- może dotrzeć do szerokiej grupy ludzi. - może zawierać różnorodne informacje w postaci tekstu, zdjęć i
filmów (w zależności od tego, czy są one używane w
formie tradycyjnej czy cyfrowej). - jeśli jest używana w
sieci, może również zapraszać do interakcji. - mogą
być wykorzystane do dotarcia do określonych grup
docelowych poprzez wybór odpowiedniego kanału.

Tradycyjna komunikacja marketingowa mająca
na celu sprzedaż marki i biznesu klientom docelowym. Wykorzystywane w mediach tradycyjnych: gazety, czasopisma, telewizja, plakaty,
banery itp. lub w mediach cyfrowych: poczta
elektroniczna, biuletyny informacyjne, media
społecznościowe, blogi, strony internetowe,
reklamy, aplikacje itp.

- łatwiejsze do oznaczenia firmy poprzez
wykorzystanie różnorodnych informacji, które mogą
być również wizualne i interaktywne identyfikowalne (częściowo) - umożliwia włączenie
kilku uczestników do rozmowy - łatwiejsze dzielenie
się i przechowywanie różnorodnych informacji łatwiejsze do skategoryzowania i śledzenia informacji
przez użytkownika - ton i język mogą być dostosowane do odbiorcy w sposób naturalny, zarówno
formalny, jak i bardziej osobisty. - zazwyczaj
dostępne dla większości ludzi w elastycznym czasie,
korzystających ze smartfonów.

•- szybki i łatwy sposób dzielenia się informacjami
kontaktowymi z potencjalnymi klientami
- inni mogą wręczyć kartę w twoim imieniu.
- dobrze zaprojektowana wizytówka może pomóc w
budowaniu marki i przyczynić się do storytellingu.

•

- Branding: może dzielić się zdjęciami, filmami wideo,
logo, linkami internetowymi itp. - bardziej identyfikowalne niż rozmowy telefoniczne.
- informacje mogą być przechowywane, udostępniane i
wykorzystywane - dostępne i łatwe w użyciu
- umożliwia nadanie bardziej osobistego tonu, co jest
często akceptowane w języku sms., jak np. używanie
emoji (bądź świadomy różnic kulturowych, może to nie
dotyczyć wszystkich)

•
- dostępny dla większości ludzi - dostępny prawie przez
cały czas. - często łatwiej jest nawiązać pierwszy
kontakt i zabezpieczyć umowy przez rozmowy
telefoniczne, ponieważ wymaga to natychmiastowej
odpowiedzi (a mówienie “nie” przez telefon jest
trudniejsze niż w rozmowach pisemnych) - kwestie i
umowy są załatwiane od razu - umożliwia nadanie
indywidualnego tonu i kontaktu, można dostosować się
do klienta w trakcie komunikacji

Zalety

Wizytówka zazwyczaj zawiera krótkie
informacje o firmie oraz dane
kontaktowe osoby związanej z firmą.
Przenaczeniem jest uruchomienie komunikacji.

Znajomość sposobu komunikacji i uzyskanie
pisemnej odpowiedzi.

Za pomocą poczty elektronicznej można
udostępniać szerszy zakres informacji w tym
samym czasie: podpis, logo, informacje o firmie, producentach i produktach, zdjęcia, filmy,
linki internetowe, dane kontaktowe itp.

Dzieląc się informacjami wizualnymi, można je
wykorzystać w storytellingu.

SMS może być używany w podobny sposób jak
rozmowy telefoniczne, ale ma dodatkowe zalety
wynikające z możliwości dzielenia się większą
ilością informacji, które mogą być przechowywane i wykorzystywane.

Podążanie za zamówieniami i umowami,
zwracanie się o informacje zwrotne i utrzymywanie relacji z klientami.

Rozmowy telefoniczne mogą być wykorzystane
do nawiązania pierwszego kontaktu z klientem,
aktualizacji wiadomości, ofert i innych informacji.

Opis/Charakterystyka

Przydatne do nawiązania kontaktu w sytuacjach, w których kontakty są krótkie i liczne:
fe s t i wa l e ż ywnoś c i , konfe re nc j e l ub duż e
spotkania. Rozdanie potencjalnym klientom i
partnerom. Użyj otrzymanych wizytówek,
aby nawiązać kontakt z innymi.
Przydatne w dotarciu do szerokiej grupy ludzi budujących i wzmacniających markę lub wprowadzających nowe produkty poprzez storytelling. Upewnij
się, że Twój kanał, ton i efekty retoryczne pasują do
grupy docelowej i celu komunikacyjnego oraz zawierają “logotypy”, “patos” i “etos”. Zaplanuj swoją
reklamę, w tym harmonogram i działania następcze.
W ograniczonym czasie, ta potrzeba dobrego
planowania, wykorzystania producentów w celu spotykania się z klientami.

ryzyko utonięcia wiadomości e-mail w
przepełnionych skrzynkach odbiorczych
- często nie sprawdzane tak często jak
sms’. - nie wszyscy klienci mają dobre
procedury wysyłania wiadomości e-mail
do sprawdzenia i monitorowania. - pracochłonne, ponieważ informacje mogą
nadal wymagać ręcznej rejestracji. trudniej jest uzyskać odpowiedź od
nowego potencjalnego klienta. - konta
poczty elektronicznej w biznesie mogą
mieć kilku użytkowników, co utrudnia
dotarcie do właściwej osoby i
bezpośredniego adresu
- bardzo mało informacji będzie pasować, podkreślając znaczenie dobrego
projektu - zwykle łatwo się gubi lub
nigdy nikt na nie nie patrzy lub nie
pamięta związku, z którym
przedsiębiorstwo jest związane
•- tradycyjna jest często droga. reklama drukowana jest statyczna i
nie jest interaktywna. - trudne do
zmierzenia - trudne do trafienia w
grupę docelową, nie wszystkie są
cyfrowe i nie wszyscy ludzie czytają
tradycyjne reklamy
- Czasochłonne
- Nieskuteczne?

•

Może być przydatny do wysyłania wstępnych informacji
do potencjalnego klienta, musi być potwierdzony przez
telefon lub wizytę, aby uzyskać odpowiedź. Wyślij
informacje o swojej firmie po nawiązaniu kontaktu.
Jeśli rozwiązanie zdigitalizowane nie jest możliwe:
aktualizacja dostępności produktów, ofert i kampanii
itp. Upewnij się, że Twój e-mail ma jasny i silny
branding przy użyciu profesjonalnego podpisu wraz
z dostosowanym powitaniem.

Sms może być przydatny do dzielenia się krótkimi,
często wizualnymi informacjami, które nie wymagają
dalszych działań lub wymagają niewiele. Przydatne
może być również ostrzeżenie klienta o informacjach
przesyłanych innymi kanałami, jeżeli wymagana jest
natychmiastowa reakcja. Użyj go, aby ostrzec klientów o odpowiednich ofertach krótkoterminowych lub
powiadomieniach o nowościach, ale oszczędnie, aby
uniknąć pojawiania się intruzów.

Przejście do bardziej formalnych kanałów, gdy kontakt został nawiązany. Korzystaj z połączeń telefonicznych, aby dotrzeć do klienta w celu utrzymania
silnych relacji lub jeśli wymagany jest natychmiastowy kontakt.

W celu nawiązania kontaktu z nowym klientem na
początku warto skorzystać z połączeń telefonicznych,
zwłaszcza jeśli wizyty nie są możliwe, ponieważ jest
to doświadczenie bardziej osobiste.

Propozycje

•

•- wysokie ryzyko utonięcia wśród
innych sms-ów marketingowych ryzyko zniknięcia treści i bycia
zapomnianym - może być postrzegane jako wtargnięcie. - trudne do
zbudowania marki, mało trwałe
wrażenia. - pracochłonne, ponieważ
informacje zazwyczaj muszą być
rejestrowane ręcznie

•- niemożliwe do prześledzenia pracochłonne, ponieważ informacje i
umowy muszą być odnotowywane i
rejestrowane ręcznie, co nie zawsze jest
możliwe/wygodne. - informacje mogą
zniknąć i zostać zapomniane - nie
pozostawia trwałego wrażenia o firmie/
sieci (branding) - może być postrzegane
jako wtargnięcie.

Wady

ROZDZIAŁ 4 MARKETING BEZPOŚREDNI I SPRZEDAŻ ZA POŚREDNICTWEM TRADYCYJNYCH KANAŁÓW SPRZEDAŻY

4.2 | Cyfrowe kanały marketingowe

Cyfrowe kanały marketingowe są coraz ważniejsze przy docieraniu do klientów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie
i mogą być też szczególnie przydatne w marketingu. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów marketingowych, są
wysoce dostępne na całym świecie i otwierają się na znacznie większe rynki, a często są znacznie bardziej elastyczne i
efektywne kosztowo, a przede wszystkim są zazwyczaj interaktywne. Ważne są wzajemne możliwości wymiany informacji między klientami, producentami i przedsiębiorcami. Musi to być wygodna i szybka forma dla nowoczesnych ludzi,
firm i sieci. Kanały cyfrowe otwierają również możliwości wykorzystania materiałów marketingowych, takich jak filmy i
zdjęcia, w sposób efektywny kosztowo, przy użyciu smartfonów i łatwych w użyciu darmowych narzędzi do edycji.
Możliwe cyfrowe kanały marketingowe obejmują strony internetowe, e-platformy, media społecznościowe i inne. Kanały
marketingowe i komunikacyjne mogą również obejmować systemy identyfikowalności i obsługi zamówień.
Strona internetowa jest profesjonalną platformą dla biznesu, która jest zawsze dostępna. Jest to baza dla całego własnego
marketingu i wymiany informacji. Może być używana do budowania historii i oferowania szczegółowych informacji kontrolowanych przez firmę. E-platformy mogą obejmować przegląd produktów i rozszerzone informacje o produktach, sklep
internetowy, obsługę zamówień i dostaw oraz informacje, identyfikowalność i narzędzia komunikacji. Szefowie kuchni i
klienci powinni korzystać z platformy elektronicznej do sprawnej komunikacji i obsługi zamówień i działa to dobrze w
wielu miejscach. Dobrym rozwiązaniem może być aplikacja podłączona do e-platformy. Nakłonienie klientów i partnerów
do korzystania z kanałów cyfrowych może być trudne, ale należy dołożyć starań, aby nauczyć się nowych umiejętności i
“doradzać lub wymagać” od klientów korzystania z narzędzi takich jak e-platforma lub aplikacja w celu osiągnięcia optymalnej efektywności sprzedaży. Uczenie klientów i dostawców, jak to działa, może rozwiązać wiele problemów i znacznie
poprawić sprzedaż i obsługę zamówień.
Planowanie jest ważne przy rozważaniu, z których mediów lub kanałów należy korzystać w celu dotarcia z informacją do
właściwych osób lub klientów/kupujących. Platforma może być wykorzystywana przez rolników/producentów do cotygodniowej aktualizacji list produktów w celu zamówienia faktury do zapłaty, potrzebny jest również przegląd zawartości
magazynu, który jest aktualizowana z iPada, gdy pracownicy pakują towar. Excel jako narzędzie komunikacji nie działa
dobrze. Jest dobry, gdy sporządzać plany i przeglądy, ale nie jest to narzędzie funkcjonalne ani wzajemne narzędzie komunikacji, a cyfrowe alternatywy powinny być brane pod uwagę od samego początku.
Każdy lokalny biznes spożywczy powinien dawać pewność, że opowiada tę samą historię we wszystkich kanałach
komunikacji i marketingu, w każdym medium i kanale, aby komunikować się z rynkiem B2B, powtarzając daną historię i
komunikat, czasem wprowadzając różne drobne zmiany, tak aby komunikat mógł być odbierany jako “zupełnie nowy” lub
jako przypomnienie. Należy unikać powtarzania komunikatów zbyt często, by nie były one odbierane jako “niepożądany
hałas”.
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Media społecznościowe to interaktywna
platforma do storytellingu, dotarcia do docelowych klientów lub partnerów i poznania ich poprzez interakcję.

Może zawierać różne narzędzia komunikacji,
takie jak tekst, zdjęcie, wideo, sklep internetowy, itp.

Strona internetowa jest profesjonalną platformą dla sieci lokalnej żywności jako biznesu online. Jest to platforma dla wszystkich
własnych działań marketingowych, komunikacyjnych i wymiany informacji.

Opis/Charakterystyka

Przekaz
ustny

“Poczta pantoflowa” jest silną rekomendacją, zbudowaną na zaufaniu. Jest to jeden
z najważniejszych kanałów wprowadzania
na rynek lokalnej żywności i produktów.
Zazwyczaj rynek Horeca jest mały lub
bliski, a uczestnicy znają się i rozmawiają
ze sobą. Media społecznościowe uczyniły
również “pocztę pantoflową” pojęciem
marketingowym, a zwłaszcza Facebook jest
przydatny w tym pojęciu.

platformy mediów społecznościowych to
Facebook, Messenger, Instagram, Twitter,
YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest itp.

Wykorzystuje emocje i potrzeby, aby komuMedia
nikować się na bardziej osobistym poziomie
społłecznościowe poprzez tekst, zdjęcia i filmy. Dobrze znane

Strona
internetowa

Typ

- interaktywne,
natychmiastowe, elastyczne i
współdzielone - pozwalają
uzyskać bardziej prawdziwy
obraz przedsiębiorstwa, działalności, produkcji i życia
codziennego - wzmacniają
markę poprzez storytelling,
czyniąc ją bardziej
wiarygodną.

- zachęcanie do pozytywnego
marketingu ustnego poprzez
media społecznościowe
poprzez treści, którymi ludzie
chcą się dzielić, wykorzystywanie narzędzi jako kampanii
itp. - pozwala, aby produkty
mówiły same za siebie.

•

•

•

Upewnij się, że jakość produktu i obsługa
klienta są zawsze na najwyższym
poziomie, zachęcając tym samym do pozytywnego marketingu ustnego. Wykorzystaj
media społecznościowe jako platformę, aby
skłonić swoich klientów do interakcji w
celu rozpowszechniania pozytywnego wizerunku.

Wybierz odpowiednie media społecznościowe,
aby dotrzeć do grupy docelowej. Użyj
odpowiedniego tonu dla twojego kanału i
grupy docelowej, zamieść treści, które
zbudują twoją markę i dodadzą wartości
twojemu klientowi docelowemu. Zaplanuj
harmonogram i publikuj regularnie, aby
utrzymać zainteresowanie.

Ustanowienie profesjonalnie wyglądającej i
przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym optymalizacja pracy wyszukiwarek i responsywny projekt. Własne
możliwości edycji w celu zachowania
kontroli nad treścią i aktualizacjami. Użyj
go w swoim marketingu, do storytellingu,
aby zaprezentować swoje produkty i nadać
dodatkową wartość. Regularnie sprawdzaj i
aktualizuj.

Propozycje

Tabela 6: Kanały marketingowe, w tym plusy, minusy i sugestie.

Słowo “usta” może być negatywne, więc zawsze bądź ostrożny
w postępowaniu z negatywnym
sprzężeniem zwrotnym i
skargami.

- jeśli zawartość nie jest istotna
dla odbiorcy, może być ujemna
i stać się zakłóceniem. - niska
częstotliwość publikacji może
prowadzić do utraty zainteresowania klientów. - mogą
być trudne do prześledzenia
informacji.

- może stać się nieaktualna, jeśli
nie będzie utrzymywana i
aktualizowana. - jeśli źle zaprojektowana, może mieć
negatywny, a nie pozytywny
wpływ na markę. - zazwyczaj
jednokierunkowa komunikacja

•

•- dostępna dla wszystkich, przez
cały czas.
- bezpieczna przestrzeń do budowania marki i historii, kontrolowania
tego, jakie informacje są oferowane
- z możliwością wyszukiwania i
udostępniania - szerokie forum, może
zawierać różnorodne narzędzia informacyjne i komunikacyjne
- łatwa do modyfikacji

Wady

Zalety

ROZDZIAŁ 4 MARKETING CYFROWY I KANAŁY SPRZEDAŻY

Przykłład: Tworzenie strony internetowej
1. Planowanie: Zawartość strony internetowej musi spełniać potrzeby klientów i zapewniać taką widoczność, aby przyciągnąć nowych klientów. a) zakup domeny. b) Upewnienie się, że SEO (Search engine optimization) i responsywny
projekt są zintegrowane, by móc planować przyszłe działania (strategiczne). c) Możliwość osobistego edytowania
treści w części lub w całości. d) Aktualizacja, rozwój i wykorzystanie strony w marketingu, storytelling zgodnie ze
strategią marketingową.
2. Użycie: Jako narzędzie w marketingu, sprzedaży i dystrybucji jest to miejsce, w którym można dodać wartość dla
klienta oraz wydajna i ważna platforma sprzedaży do zamawiania lub sprzedaży produktów. Strona może rozwinąć się
do prowadzenia działań w formie sklepu. Przydatna również jako interaktywne urządzenie komunikacyjne oraz do
planowania i śledzenia dystrybucji i dostaw, magazynowania lub monitorowania każdego kroku od zamówienia do
zapłaty faktury.

3. Zachowywanie kontroli: sprawdzaj i kontroluj 3-4 razy w roku.

Kanałły cyfrowe

Użżycie

Wartośść dla sieci

Aby uzyskać wspólne informacje i wspólną
dokumentację, przydatne, ale zwykle
jednostronne porozumiewanie się. Dobre dla
dostaw, spotkań i różnych aktywności.

Horeca i turystyka kulinarna Dobrze
wybrana baza danych może mieć wiele
możliwości, jeśli jest elastyczna i
interaktywna. Stabilny kanał i możliwość
wyszukiwania. Zwiększenie świadomości.
Dla gmin: potrzebują bardziej bezpośredniego kanału i może osobistych spotkań.

Google Drive i podobne
strony

Jak wyżej, możliwe drogi porozumiewania
się

Zawsze dostępne

Facebook

Informacje, storytelling, szybkie, dla
wszystkich rynków i grup prywatnych, dają
wszystkim prawo do wzajemnej komunikacji.
Ciężko śledzić przepływ informacji

Szybkie i szerokie udostępnianie
informacji i historii. Narzędzie do komunikacji w grupach.

Messenger

Dla prywatnych grup lub 1:1, dają wszystkim
możliwość wzajemnej komunikacji w tym zakresie

Pinterest

Jednokierunkowa komunikacja za pomocą
obrazów, niezbyt łatwe pobieranie

Storytelling, jednokierunkowy

Druki

Wszystkie informacje z wizytówek, broszur,
ulotek itp.

Wysoko użyteczne dla wszystkich

Strona internetowa

Udostępnia informacje, szybki.

Tabela 7: Przykłady cyfrowych kanałów marketingowych, w tym wykorzystanie i wartość.

Propozycje dotyczące cyfrowych kanałów marketingowych:
1. Zanim wejdziesz “w to wszystko”, bądź bardzo świadomy, do jakich mediów społecznościowych Twój biznes chce,
może, potrzebuje lub powinien wejść. Zbadaj media społecznościowe oraz strony internetowe, by ustalić, gdzie
znajdują się poszukiwane grupy docelowe. Przykłady marketingu cyfrowego: strona internetowa, konta w mediach
społecznościowych dla Twojej firmy (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Pinterest +),
reklamy, wyniki wyszukiwania, e-mail, newsletter, blog, prezentacje cyfrowe, e-book itp.
2. Aby móc pracować online w trybie ciągłym, potrzebne są odpowiednie zainteresowania i umiejętności techniczne.
Przykład: nagranie i wgrywanie filmu: łatwe do wykonania za pomocą smartfona, istnieją świetne aplikacje do
tworzenia krótkich i ciekawych działań i wiadomości na potrzeby mediów społecznościowych (np. aplikacja InShot)
3. Utwórz zamkniętą grupę: cenne dyskusje powstają w grupie dla twoich produktów i twoich klientów.
4. Bądź powiązany z wybranymi regionami lub działaniami, które wzmacniają własne produkty, biznesy lub sieć nadające
wartość marce.
5. Może to być platforma dla wszystkiego: od FAQ (często zadawane pytania) do rozwoju produktu, przepisów, itp.
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Podsumowanie: Jakie są najlepsze możliwe kanały marketingowe? Na obszarach wiejskich cyfryzacja może
sprawić, że świat i rynek staną się bliższe i bardziej dostępne zarówno dla dostawców, jak i przede wszystkim dla
klientów. Cyfryzacja może sprawić, że działalność stanie się bardziej efektywna w promowaniu marki, biznesu i
produktów, ale ważne jest znalezienie odpowiednich kanałów dotarcia do grupy docelowej i zaspokojenia jej
potrzeb. Sugerowane jest przejście od tradycyjnych kanałów do rozwiązań cyfrowych dla śledzenia, komunikacji i
przyszłych krótkich linii dostaw, do obsługi wszystkiego od zamówienia do faktury. Wspólna historia powinna być
wykrywalna we wszystkich kanałach, aby wzmocnić markę i biznes/produkt. Wskazane jest indywidualne i elastyczne podejście, często z połączeniem rozwiązań tradycyjnych i cyfrowych. Cyfrowe media umożliwiają stosowanie
bardziej zróżnicowanych technik informacyjnych i komunikacyjnych, zapewniając dostarczenie wystarczającej ilości
informacji „interesariuszom na pożarcie”, ale jednocześnie pozwalając na dostarczenie tego samego komunikatu z
wystarczającą ilością zmian, aby uniknąć sytuacji, w której stanie się on „niepożądanym hałasem”.

Streszczenie rozdziału: Które kanały dystrybucji działają najlepiej? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów
i producentów/właścicieli, sprzedaż musi zostać sfinalizowana, aby nadać wartość. Aby uzyskać sprzedaż, biznes
musi dotrzeć do klienta poprzez komunikację i marketing, w związku z tym jest ważne, aby klientów dobrze zidentyfikować, ich silne strony i słabości oraz przyjąć najbardziej skuteczne kanały dla osiągnięcia swojego celu lub dla
sytuacji klienta.
Kanały komunikacji i marketingu można podzielić na kanały tradycyjne i cyfrowe, przy czym większość ludzi jest
zaznajomiona z tymi pierwszymi; dla niektórych pewne kanały mogą być nowe wśród tych drugich. Zastosowanie
i preferencje mogą się różnić w zależności od segmentów klientów, różnych kultur, grup wiekowych, obszarów,
poziomu zatrudnienia i wykształcenia, itp. Ważne jest, aby być tego świadomym i odpowiednio się do tego dostosować, zapewniając jednocześnie efektywność i rozwój.
Cyfrowe kanały marketingowe stają się coraz ważniejsze, są wysoce dostępne na całym świecie, otwierają się na
większe rynki, są często bardziej elastyczne i opłacalne, a także są zazwyczaj interaktywne i umożliwiają wzajemną
wymianę informacji między klientami, producentami i przedsiębiorstwami. Cyfrowe kanały marketingowe umożliwiają
także większą różnorodność technik natychmiastowej komunikacji, w tym filmów i zdjęć, co umożliwia przypominanie historii bez czynienia jej powtarzalną i nudną. Kanały marketingowe i komunikacyjne mogą również obejmować systemy identyfikowalności i obsługi zamówień, zwiększając ogólną wydajność i niezawodność logistyki, a
także jeszcze bardziej zwiększając wartość dla klienta.
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RELACJE Z KLIENTAMI
POPRZEZ TWORZENIE
POWIĄZAŃ NA RYNKU

Każdy segment klientów potrzebuje ustalonej i utrzymywanej relacji. Budowanie długotrwałej relacji opartej na zaufaniu
jest ważną podstawą utrzymania zrównoważonego charakteru działalności gospodarczej. Najdroższą stratą dla biznesu
jest znikanie klientów. O wiele łatwiej jest komunikować się i dostarczać produkty znanemu klientowi, w przy-padku
którego znane są potrzeby i uzgodniona jest obsługa. Komunikacja, storytelling i budowanie marki jest kluczem do
tworzenia powiązań z rynkiem. Jak to zaplanować? Strategia marketingowa jest użytecznym narzędziem przy planowaniu
dotarcia do klientów. „Podróż” ma miejsce wtedy, gdy sieć dopiero buduje zaufanie i pewność siebie poprzez działania
mające na celu utrzymanie i rozwój relacji. Relacja (oparta na zaufaniu i lojalności) oraz komunikacja pomiędzy sieciami i
klientami ma kluczowe znaczenie dla sieci. Opowiadanie o unikalnych cechach naszej specjalności oraz o trudnych do
uchwycenia potrzebach dostosowawczych i rozwojowych jest wymagające, dlatego wybór odpowiednich kanałów i komunikacja bezpośrednia lub poprzez działania/usługi ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w dotarciu do własnego rynku i jego
ekspansji. Rozpoczęcie od nowa (bez ciągłości) jest bardzo kosztowne ze względu na marketing, oferty usług i czas pracy
personelu.

Podsumowanie: Pozyskiwanie nowych klientów i komunikowanie marki po raz pierwszy wymaga czasu i
pieniędzy. Utrzymanie klienta i sprzedawanie mu więcej jest znacznie bardziej efektywne. Kluczem do utrzymania lojalności klientów jest budowanie długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i pewności siebie, mają one
także kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i sukcesu firmy.
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5.1 | Tworzenie powiązań na rynku

Aby móc sprzedawać i dystrybuować produkty, trzeba dotrzeć do klientów na rynku Horeca lub rynku turystycznym,
oferującym lokalną żywność. Konkurencja jest duża, a rynek stanowi wyzwanie. W oparciu o plan marketingowy w
rozdziale 5.3, należy wybrać działania operacyjne docierające do obecnych i nowych klientów. Aby przekazać wszystkim
informacje, potrzebne są kanały umożliwiające dotarcie do nich. Ponieważ lokalne rynki spożywcze są nadal małe w
porównaniu z całym przemysłem spożywczym, lokalne przedsiębiorstwa spożywcze są rozproszone i mają niewielką siłę
przebicia, jeśli chodzi o widoczność na rynku. Widoczność jest ważna, jeśli chcemy zainteresować wybrany segment
rynku i grupy klientów. Można do nich dotrzeć poprzez zaoferowanie czegoś wyjątkowego lub poprzez wywołanie
emocji. Dotrzeć do rynku można na wiele sposobów. Opowiadanie/storytelling poprzez logo, etykietowanie i budowanie
marki jest ważne i można to zrobić zarówno poprzez kanały zwykłe, jak i cyfrowe.
Podsumowanie: storytelling jest najważniejszym ogniwem łączącym rynek i klientów. Dzięki wykorzystaniu tego
samego profesjonalnego brandingu, kolorów i zdjęć, gdzie wszystkie produkty, opakowania lub narzędzia rynkowe
znajdują się na rynku, włączenie w rynek jest jasne i komunikuje się “jednym głosem” w ramach storytellingu.
Umieszczając twarz lokalnego rolnika i dostawcy ze zdjęciami i opisami tych osób i ich produktów lub działań: w
sklepie, na stronie internetowej sklepu, w menu i w materiałach takich jak biuletyny czy broszury, - tworzymy powiązanie z rynkami. Pozwólcie swoim klientom i klientom końcowym dowiedzieć się, jak blisko są producenci
od sklepu i co sprawia, że ich produkty lub dostawy są wyjątkowe.
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Tabela 8: Relacje z klientami, w tym zalety, wady i sugestie.
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Marka to pomysł lub wizerunek, który ludzie i potencjalni klienci mają
na uwadze, kiedy myślą o konkretnych produktach, działaniach i usługach lokalnego biznesu spożywczego, zarówno w sposób praktyczny,
jak i emocjonalny. To właśnie cechy fizyczne tworzą markę w połączeniu z uczuciami, które konsumenci lub nabywcy rozwijają w stosunku
do firmy lub jej produktów. Bodziec pojawia się przy działaniu nazwy,
logo, identyfikacji wizualnej lub komunikatu. Większość produktów lub
firm może być łatwo kopiowana przez innych konkurentów na rynku,
ale marka zawsze będzie unikalna.

Opis/Charakterystyka

Strategia
komunikacji
z klientami
docelowymi

Wizualizacja
storytellingu
jako kanału

•

- czasochłonne i
prawdopodobnie trudne. - nie
wszyscy klienci reagują na tę
samą strategię komunikacyjną

Opowiadanie podobnych historii przez

produkty konsumentowi końcowemu.

klientami, którzy będą odsprzedawać

spotkania, arkusze informacyjne itp. z

Jasno komunikuj się poprzez osobiste

cia profesjonalne/wysokiej jakości.

wykorzystania itp. Zalecane są zdję-

centów, środowiska, produktu, historii,

poprzez zdjęcia gospodarstwa, produ-

Przygotuj wizualny sposób storytellingu

Upewnij się, że twoje logo pasuje do twojej tożsamości biznesowej, a także zastanów się nad
możliwymi przyszłymi zmianami.
Upewnij się, że istnieją umowy
dotyczące wykorzystania zarówno
dla partnerów, jak i klientów, np.
kto może z nich korzystać gdzie
i kiedy.

Upewnij się, że branding jest
uwzględniany w strategicznych decyzjach od samego początku, zapewniając spójną, wysoką jakość i
budowanie pozytywnej tożsamości. Trudno jest odwrócić negatywne skojarzenia, jeśli marka zyskała
zbyt wiele negatywnej uwagi, należy
rozważyć całkowitą zmianę marki,
aby zacząć od nowa.

Powiązania pomiędzy grupą docelową a siecią budują zaufanie i
zrozumienie. Tworzenie strategii komunikacyjnej dla biznesu może być
narzędziem pomagającym zachować zgodność z marką w miarę rozwoju firmy.

Upewnij się, że komunikacja jest
częścią strategii marketingowej.

dia społecznościowe, reklamę itp.

musi być słyszana, oglądana lub czytana.

- ważna dla zapewnienia, że
komunikujesz swoją markę i
historię w pozytywny sposób może pomóc w budowaniu
relacji i trwałej lojalności.

przekazania
- często dostępne tylko do komunikacji w małych
przestrzeniach lub w krótkich
ramach czasowych.
- zbyt wiele domowej roboty
“uczuć” może zaszkodzić
wiarygodności.

•- może być trudna do

- musi być dobrze zaprojektowane, aby wyróżniać się w
pozytywny sposób - wszelkie
negatywne skojarzenia mogą
mieć fatalne skutki, a czasami
są nieprzewidywalne lub
wymykają się spod kontroli. kontrola użytkowania może
być trudna do opanowania.

- zbudowanie marki, która
pozytywnie przekazuje to, co
chcesz komunikować może być
trudne - Wszelkie negatywne
skojarzenia z twoją marką mogą
być fatalne i nie zawsze są pod
kontrolą.

Propozycje

pocztę elektroniczną, wizytówkę, me-

•

•

•

Wady

budowania wizerunku marki są tylko po to, aby powiedzieć tylko trochę, treść

•- zwraca pozytywną uwagę na
markę poprzez odwoływanie
się do emocji
- sprawia wrażenie prawdy i
prawdziwej wartości.
- odróżnia produkt od
żywności produkowanej
masowo i innych podobnych
produktów
- rozpoznawalność

•- rozpoznawalność
- elastyczne i łatwe w
użyciu
- jedyne w swoim rodzaju
- stabilne
- budowanie tożsamości
- wspomagają odczucia
produktów.

- tworzy wyraźną identyfikację wizualną
- łatwo rozpoznawalna
- blok budowlany do storytellingu
- łatwy w użyciu dla wszystkich, aby pokazać partnerstwo
i połączenie
- może być stosowany jako
znak jakości.

Zalety

lub pokazane na zdjęciu. Historia musi być obecna we wszystkim. Możliwości

nymi, producentami, miejscami i produktami muszą być opowiedziane, spisane

Dobre, wiarygodne i niepowtarzalne historie o relacjach z gospodarstwami rol-

do emocji ludzi. Emocje budują relacje, które są niezbędne do budowania marki.

przyciągnięcia uwagi odbiorców i pomaga zapamiętać markę i logo, odwołuje się

pisemnych lub wizualnych. Ponieważ branding może złagodzić wyzwanie

w marketingu jest wersją przegraną, szczególnie w przypadku doświadczeń

wspólne dla wszystkich jako środek wartości lub uznania. Termin “storytelling”

lokalny, gospodarstwo rolne lub producent mają swoje własne historie, które są

być one “opowiedziane” wizualnie, ustnie lub drukiem. Każda kultura, obszar

Społeczna i kulturalna działalność polegająca na dzieleniu się historiami. Mogą

Jest to symbol lub inne małe projekty organizacji identyfikujące jej
produkty. Ważne dla identyfikacji produktów biznesowych wśród
konkurentów i budowania marki. Jest on porównywalny z twarzą i
nazwiskiem osoby; każda firma potrzebuje również jednego - jako logo.
Logo /tożsamość Zalety bycia rozpoznawanym i komunikowania się w ten sam sposób,
zaczynają budować stabilną markę, w której logo jest “komunikatorem”
na własną rękę. Drugie spotkanie z kimś, firmą lub produktami może
być rozpoznane, a działania są zazwyczaj w centrum uwagi, a nie jako
“ponowne poznanie” biznesu.

Marka jako
część storytellingu

Typ

ROZDZIAŁ 5 STOSUNKI Z KLIENTAMI

5.2 | Obsługa klienta w celu wzmocnienia relacji

Obsługa klienta jest procesem, który sprawia, że klient jest zadowolony z całego aspektu związanego z produktem i
usługami związanymi z produktem. Jest to akt świadczenia usług przed, w trakcie i po procesie zakupu oraz ważne ogniwo
łączące z grupą docelową klientów. Firmy, które rozumieją i zapewniają doskonałą obsługę klienta, mają większe szanse
wygenerować większe dochody i przychody, ponieważ lojalni klienci kupują produkty wielokrotnie, bez konieczności
wkładania przez właścicieli wysiłku i godzin pracy w proces sprzedaży. Wspaniała obsługa klienta połączona z wysoką
jakością produktu to elementy podnoszące wartość zakupu i wyboru współpracowników, szczególnie na rynku premium.
Właściwa obsługa klienta na rynkach B2B zyskała na znaczeniu. Dzięki zastosowaniu dostępnej technologii zwiększyły
się możliwości nawiązania i utrzymania kontaktu z klientami. Marka zapewnia uzyskanie takiej samej jakości usług, bez
względu na to, gdzie klient spotyka lub kupuje produkt sieciowy.
Jakość usług można podzielić na różne wymiary, takie jak wymiar fizyczny (sprzęt), uprzejmość, konkurencyjność, chęć
pomocy klientowi i empatia. Obsługa klienta zależy od wkładu wszystkich łańcuchów dostaw i powinna być realizowana
w całym łańcuchu wartości: producenta, logistyki przychodzącej, operacji, logistyki wychodzącej, marketingu i sprzedaży
oraz usług.
Sugestie: Aby stworzyć większą wartość dodaną produktów dla klientów i w drugiej kolejności dla właścicieli:
1. Podstawowa wiedza: zrozumienie i wiedza na temat tego, jak partnerzy organizują się i w jaki sposób myślą, promują, wprowadzają na rynek i obchodzą się z oryginalnym produktem. Wiedza fachowa i wiedza o klientach są cenne w
relacjach z klientami, dzięki czemu uzyskuje się jak najwięcej informacji o ich partnerach i klientach będących ich
partnerami.
2. Ocena od klientów: Ta część komunikacji daje użyteczną informację zwrotną o rozwoju własnego biznesu, produktów
i usług. Gdy słuchamy opinii klientów, relacja ta jest zwykle wzmacniana. Poczucie bycia pytanym o opinie może
tworzyć uczucie bycia wysłuchanym i szanowanym jako klient, tworzy również więź klienta z danym biznesem.
3. Przekazywanie oczekiwań partnerom spotykającym się z użytkownikami końcowymi, aby zapewnić odpowiedni
poziom obsługi produktów premium. Firma dystrybucyjna musi badać, rozumieć i świadczyć usługi, dopasowując
swoje produkty do potrzeb klientów i ich opinii.

Podsumowująąc: Obsługa klienta to proces, który sprawia, że klient jest zadowolony ze wszystkich aspektów
związanych z produktem i usług związanych z produktem, przed, w trakcie i po procesie zakupu. Zrozumienie i
zapewnienie doskonałej obsługi klienta prawdopodobnie wygeneruje więcej dochodów i przychodów, ponieważ
daje wartość klientom i tworzy lojalność. Lojalni klienci kupują produkty wielokrotnie, bez konieczności
wkładania przez właścicieli wysiłku i godzin pracy w proces sprzedaży. Obsługa klienta jest ważna i powinna być
wdrażana w całym łańcuchu wartości. Technologia może umożliwić lepszą i bardziej efektywną obsługę poprzez
poprawę komunikacji z klientami, logistyki, identyfikowalności i niezawodności.

Streszczenie rozdziału: Które kanały dystrybucji działają najlepiej?
Sprzedaż musi zostać dokonana, aby dodać wartość, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i producentów/
właścicieli. Aby dokonać sprzedaży, biznes musi dotrzeć do klienta poprzez komunikację i marketing, a zatem ważne
jest, aby klientów oraz ich wady i zalety zlokalizować, i przyjąć te najbardziej efektywne dla swojego celu lub sytuacji
klienta. Kanały komunikacji i marketingu można podzielić na kanały tradycyjne i cyfrowe, przy czym większość ludzi
jest zaznajomiona z tymi pierwszymi; natomiast dla części może być to nowość w przypadku tych drugich.
Zastosowanie i preferencje mogą się różnić w zależności od segmentów klientów, różnych kultur, grup wiekowych,
obszarów, poziomu zatrudnienia i wykształcenia itp. Ważne jest, aby być tego świadomym i odpowiednio się do tego
dostosować, zapewniając jednocześnie efektywność i rozwój. Cyfrowe kanały marketingowe stają się coraz
ważniejsze, są wysoce dostępne na całym świecie, otwierają się na większe rynki, są często bardziej elastyczne i
opłacalne, a także są zazwyczaj interaktywne i umożliwiają wzajemną wymianę informacji między klientami, producentami i przedsiębiorstwami. Umożliwiają większą różnorodność technik natychmiastowej komunikacji, w tym
filmów wideo i zdjęć, co pozwala powtórzyć historię, nie czyniąc jej powtarzalną i nudną. Kanały marketingowe i
komunikacyjne mogą również obejmować systemy identyfikowalności i obsługi zamówień, zwiększające ogólną
wydajność i niezawodność logistyki, a także w dalszym stopniu zwiększające wartość dla klienta.
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STRUMIENIE
DOCHODÓW

Strumienie dochodów wynikają z propozycji wartości, które z powodzeniem zostały zaoferowane klientom. Sprzedaż i
dostawy zapewniają dochód dla lokalnej sieci dystrybucji żywności, a storytelling buduje długotrwałe relacje poprzez zaufanie i wiarygodność. Aby osiągnąć pożądane strumienie przychodów, ważne jest, aby rozumieć sposób myślenia klientów
o cenach i zbadać swoje własne koszty, aby być jak najbardziej efektywnym. Kontrakty zmniejszają ryzyko utraty lub
zmniejszenia strumieni przychodów. Gdy znamy i dobrze rozumiemy dotychczasowe lub nowe rynki i stosując właściwy
marketing sprawiamy, że sprzedaż ma duże szanse na sukces. Sprzedaż zaś i wzrost wartości ma zasadnicze znaczenie dla
producentów i jest wynikiem wszystkich planów marketingowych. Jest działalnością operacyjną w zakresie budowania
świadomości marki i strategii rynkowej. Sprzedawca zazwyczaj dostaje jedną szansę na sprzedaż i musi z niej dobrze
skorzystać. Jeśli pomiędzy sprzedażą a ponownym zamówieniem mija zbyt wiele czasu, sprzedawca musi zacząć od nowa.
Jeśli nie obserwujemy klientów i dostawców, ktoś inny może zająć nasze miejsce na rynku.

Podsumowanie: Strumienie przychodów są wynikiem udanych propozycji wartości oferowanych
klientom, przy czym sprzedaż jest działalnością operacyjną następującą po brandingu i marketingu.

6.1 | Gotowość do zapłaty przez klientów

Gotowość do ponoszenia kosztów produktów wytwarzanych ręcznie zazwyczaj wzrasta wraz ze zwiększeniem wartości.
Niektórzy klienci, którzy mają na celu obniżenie ceny w każdej umowie, zwłaszcza w handlu detalicznym/supermarkecie
oraz większych biurach eventowych, są profesjonalnymi, lecz trudnymi partnerami w negocjacjach. Pozyskane doświadczenia
pokazują, że wpuszczają sieci spożywcze na swój rynek i po 12 miesiącach, kiedy właściciele zaczynają zależeć od nich
jako klienta, ceny są obniżane do prawie zerowego zysku. Jeśli produkt jest unikalny, nadaje dodatkową wartość klientowi
końcowemu lub spełnia jego potrzeby, klient zazwyczaj nie wspomina o cenie. Opowiadanie poprzez budowanie marki,
opakowanie i poczucie jakości, pokazywanie tożsamości/tradycyjności w określonym regionie lub poczucie produktu premium,
podnosi wartość produktu/usługi. To, za co płacą klienci, będzie się różnić w zależności od produktu. Nowicjusze i małe
firmy rodzinne mają tendencję do zapominania o kosztach za godziny własnej pracy lub przechowywania i dystrybucji,
niektórzy czują się źle, jeśli ceny są w górnym rejestrze, a ich relacja w stosunku do klientów jest silna. Wielu właścicieli
ma tendencję do przyglądania się cenom na rynku i pozostawania na tym samym poziomie, nie analizując rzeczywistych
kosztów i wartości. Rozwijanie się jako lokalna sieć żywnościowa zwiększy dochody, jednak koszty zazwyczaj również
wzrosną. Największym wyzwaniem jest utrzymywanie niskich cen od samego początku; trudno lub wręcz nie sposób te
ceny później podnieść.
Budżet sprzedaży jest tworzony przez model cenowy, który symuluje ceny w oparciu o koszt produkcji i przynosi zyski w
przypadku zastosowania prawdopodobnej ceny detalicznej. Każdy produkt może symulować cenę różnych partii (części)
produkcji i zaleca się, aby biznes wykorzystywał jak największą partię danego towaru przy obliczaniu cen dla każdego
produktu w celu jak najlepszego oszacowania cen.
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ROZDZIAŁ 6 - ŹRÓDŁA DOCHODÓW
Typ

Opis/Charakterystyka

Zalety

Wady

Propozycje

Gotowość klientów do zapłaty jest
bazą podstawowego dochodu.
Zależy ona od tego, jaką wartość
klient przyporządkowuje do
produktu, w oparciu o jakość,
niepowtarzalność, historię i
obsługę. Zwiększając wartość,
wzrasta gotowość do ponoszenia
kosztów produktów premium. Jaka
jest wartość produktu dla klienta i
ile możemy na tej podstawie
naliczyć?

•

- właściwy
klient zapłaci
cenę premium
za produkt
premium
- Rozwijanie się
jako sieć zwiększy przychody,
ponieważ
zwiększa
wartość dla
klienta.

•

- Wyzwanie w
zakresie informowania o
wartości produktu
- cena minimalna
wymagana w oparciu o koszt
produktu może
nadal nie
odpowiadać gotowości klienta do
zapłaty, zwłaszcza
w porównaniu z
konwencjonalnymi
produktami
konkurencyjnymi

Daj klientom unikalny
produkt, za który są gotowi zapłacić. W celu
utrzymania ceny i
uzyskania zysku, należy
stosować storytelling
poprzez budowanie
marki, pakowanie i
poczucie jakości,
pokazywanie
tożsamości/tradycyjności
w określonym regionie
lub poczucia produktu
premium.

•

- Może
zwiększyć
sprzedaż
poprzez
dostępność
- Zaleta dla
wszystkich
stron

•

Dostępność
produktów

Lokalna sieć żywnościowa może zwiększyć dostępność produktów dla klientów
poprzez zebranie produktów od kilku
producentów z jednym punktem dostępu.
Może to prowadzić do zwiększenia
przychodów poprzez zwiększenie
sprzedaży, ale również poprzez opłaty
członkowskie producentów i opłaty
licencyjne z tytułu sprzedaży.

- Potrzeba
zrównoważonych i
sprawiedliwych
umów w zakresie
ustalania cen
- Konieczne może
okazać się
sprawdzenie cen i
opłat licencyjnych.

Pobierać zmienną “opłatę
licencyjną” od sprzedaży
producentów, pobierać
opłatę członkowską za
uczynienie ich produktów
bardziej dostępnymi dla
klienta. Zalecana tantiema
20-30%

•- dobrze
funkcjonujące usługi
dystrybucyjne mogą
zwiększyć dostęp do
produktów i wartość
dla klienta, a tym
samym zwiększyć
przychody.
- dodatkowy dochód z
tytułu współpracy

•

Usługa dystrybucji

Dystrybucja jest głównie
kosztem, który musi zostać
pokryty przez jednego lub więcej
partnerów sieci. Może ona być
zawarta w cenie za produkt lub
stanowić dodatkowy koszt
dostawy, albo może być opłatą
lub częścią opłaty licencyjnej dla
producentów. Jeśli prowadzisz
własną usługę dystrybucyjną,
możesz osiągnąć dodatkowe
przychody oferując usługi innym
podmiotom spoza sieci.

- Trudno jest
uzyskać właściwą cenę i
zrównoważone
wyniki dla
wszystkich
stron.
- Trudno jest
zdecydować,
kto powinien
pokrywać
koszty.

Zdecyduj, kto powinien
pokryć koszty
dystrybucji i gdzie koszty te powinny zostać
wykazane. Wskazane
może być “ukrycie” tego
kosztu przed klientem
poprzez uwzględnienie
go w cenie produktu.

Wliczone w cenę produktu
Objęte przez właścicieli/sieć
Wyszukiwanie i testowanie
efektywnych rozwiązań Z sieci/
od partnerów: Miesięczny koszt
dla członków lub partnerów w
biznesie? Niższy koszt dla
właściciela

Wartość dla producenta i właściciela
Efektywne kosztowo
rozwiązania w
zakresie dystrybucji
Krótsze linie
zasilające, mniej
personelu

Wyważone wyniki
dla wszystkich stron
Badania i testy dla
krótszych linii zasilających i lepszego
przepływu

Komunikacja i
współpraca w celu
rozwiązywania problemów i uzgadniania
rozwiązań. Zwiększona
skuteczność daje
silniejszą gospodarkę

Sieć kosztów/partnerzy - Opłata z
tytułu kosztów stałych w miesiącu
- Opłata za marketing lub wizerunek - 5% opłata za produkt
Klienci kosztowi: w cenie

Wzrost odsetek i ilości
sprzedaży
Lojalni klienci

Uzgodnienie
rozwiązania
Uzyskanie
odpowiedniej ceny

Znajdź wyważone
rozwiązanie, które pasuje do sieci, rynku i
partnerów.

Gotowość
do zapłaty
przez klient ów

Logistyka
dla krótszych linii
dostawczych

Marketing

Tabela 9: Źródła dochodów, w tym zalety, wady i sugestie.
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Zwiększanie wartości produktu jest zarówno trudne, jak i proste. Lokalna żywność, jako specjalność i produkty premium,
dodaje wartość, za którą klient jest gotów zapłacić. Jeżeli wartości są związane z charakterystycznymi lub niepowtarzalnymi
cechami i jakością surowca, metodą przetwarzania i recepturą, zwłaszcza jeżeli rzemiosło jest wykonywane w związku z
produkcją, miejscem pochodzenia, tradycjami itp, to zwiększy wartość towaru jako całości. Opowiedzenie historii stanowi
wyzwanie. Oprócz surowców i podstawowych kosztów produkcji, inne inwestycje materiałowe, maszyny, magazynowanie
itp. muszą być też zawarte w cenie. Ważne jest, aby uwzględnić koszt zasobów ludzkich, ponieważ może on być zaniedbywany w przypadku mniejszych i mniej doświadczonych producentów, którzy często nie korzystają z pracy najemnej.
W obliczeniach kosztów należy uwzględnić realistyczny rachunek godzin pracy wykorzystanych do wyprodukowania produktu. Aby to zrównoważyć, ważne jest, aby ceny produktów odpowiadały popytowi rynkowemu oraz podaży. Dopasowanie
do rynku i konkurencyjnych produktów pod względem rodzaju, jakości i dostępności jest ważnym czynnikiem, który
należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny. Należy również uwzględnić koszty dystrybucji, jeżeli nie są one pokrywane
oddzielnie.

ROZDZIAŁ 6 MODELE WYCENY
Typ

Opis/Charakterystyka

Zalety

Wady

Propozycje

Budżet
sprzedaży

Buduje się za pomocą modelu
cenowego, który stymuluje ceny w
oparciu o koszt produkcji, Pokazuje
zyski, jeśli wykorzystywana jest prawdopodobna cena detaliczna. Poznaj
koszty: Stałe i zmienne

Przegląd i cel
Kierowanie
poziomem działalności

Niektóre z nich
dążą do osiągnięcia celu + 55%,
inne do osiągnięcia
celu +25%.

Zalecana dopłata w
modelu jest zmienna dla
zrównoważonego biznesu. Wypróbuj i przetestuj
ją

Zwiększanie
wartości
produktu

Na tyle, na ile klient jest skłonny
zapłacić za to, co jest związane z
charakterystycznymi lub unikalnymi
cechami i jakością surowca, metodą
przetwarzania i recepturą, miejscem
pochodzenia, tradycjami, itp.

Bądź dumny i
poznaj swoją
wartość.

Poczucie
konieczności obrony
ceny = przedsiębiorstwa muszą
bronić się same.

Storytelling
Ekskluzywny wygląd
Dobre etykiety
Karty produktów

Oprócz kosztów surowców i podstawowych kosztów produkcji, w tym
innych inwestycji materiałowych,
ważne jest uwzględnienie kosztów
zasobów ludzkich.

Daje bardziej
realistyczne
koszty produktu,
otrzymywanie
zapłaty za pracę
wykonaną przez
producenta.

Im bardziej
złożone działania/
produkcja, tym
trudniej jest
obliczyć koszty
zasobów ludzkich.

W obliczeniach kosztów
należy uwzględnić realistyczny rachunek godzin
pracy wykorzystanych
do wyprodukowania
produktu.

Włączenie
kosztów zasobów

Tabela 10: Modele cenowe i taktyka, w tym plusy, minusy i sugestie.

Podsumowując: Świadomość naszych kosztów w porównaniu z poczuciem wartości towaru u klienta jest jedną z
najważniejszych części uzyskiwania właściwej ceny i tworzenia strumienia przychodów. Zrozumienie, w jaki sposób
zwiększyć wartość dla klienta poprzez storytelling, w tym konieczność podniesienia wiedzy na temat rzeczywistych
kosztów i przeobrażenia jej w cenę umożliwiającą zrównoważony rozwój działalności gospodarczej, są kluczowe.
Budżetowanie pomaga zrozumieć fakty oraz to, w jaki sposób lepiej radzić sobie ze sprzedażą i ustalaniem cen.
Dzięki bardziej efektywnym krokom we wszystkich procesach uzyskamy lepszy wynik dla firmy. Rezultaty wymagają czasami podwyższenia cen lub obniżenia kosztów, aby były bardziej opłacalne, ale zawsze dają wystarczająco
dużo zrozumienia wartości dla klientów, więc są oni skłonni zapłacić wybraną cenę. Dobry model cenowy oraz
bycie temu wiernym jest bardzo ważne. ZAŁĄCZNIK - Excel: Model wyceny

6.2 | Umowy zabezpieczające strumienie przychodów

Aby zabezpieczyć strumienie przychodów, ważne jest posiadanie umów. Kultura lokalna różni się tym, co się sprawdza, a
co nie, jednak warto być świadomym ryzyka i wartości umów. Zaufanie jest ważne, ale podpis jest przydatny przy
zmniejszaniu ryzyka.
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ROZDZIAŁ 6 UMOWY OGRANICZAJĄCE RYZYKO
Typ

Ryzyko
Wysokie

rynek HoReCa(B2B)

Eventy i turystyka
kulinarna

Porozumienia w sprawie ceny/ilości/odpowiedzialności/zwrotu Data zawarcia umowy w sprawie płatności
Umowy w sprawie anulowania zamówienia Strategia
własna Karty produktów lub informacje/storytelling
Kalendarz sezonowy/wykazy produktów

Niskie-średnie

Porozumienia dotyczące bezpieczeństwa cen i żywności Data
zawarcia umowy w odniesieniu do zlecenia płatniczego i anulowania zlecenia Kalendarz sezonowy/wykazy produktów

Niskie

Długi czas wprowadzania na rynek Porozumienia
dotyczące bezpieczeństwa żywności/ceny/objętości/
odpowiedzialności/zwrotu żywności Data zawarcia
umowy dla zlecenia płatności i anulowania. Strategia
rynkowa, znajomość grup klientów. Karty produktów
lub informacje Kalendarz sezonowy/wykazy produktów

Wysokie

Porozumienia w sprawie ceny/ilości/odpowiedzialności/
zwrotu Data zawarcia umowy w sprawie płatności Umowy
o zarządzanie regałami i obowiązki w zakresie zarządzania
regałami Strategia własna Karty produktów lub informacje
(storytelling) Etykieta/logo (storytelling) Kalendarz
sezonowy/wykazy produktów

Niskie

Długi czas wprowadzania na rynek Porozumienia w
sprawie ceny/ilości/odpowiedzialności/zwrotu Data
zawarcia umowy w sprawie płatności Kalendarz
sezonowy/wykazy produktów

Sklepy specjalistyczne rynek
rolniczy

Sieci spożywcze i
supermarkety

Internet, sklep
internetowy/media
społecznościowe

Opis/Charakterystyka

Tabela 11: Przykład użytecznych umów dla klientów i informacji dla grupy klientów

Podsumowanie: Umowy pomagają kontrolować ryzyko w celu zabezpieczenia źródeł przychodów. Zazwyczaj
umowy są przygotowywane w momencie rozpoczęcia współpracy gospodarczej lub w momencie wprowadzania
zmian. Im większe ryzyko, tym ważniejsze jest podpisanie umowy. Są one przydatne, gdy pojawiają się
nieporozumienia oraz określają zasady rozwiązywania problemów.

6.3 | Dodatkowe możliwości uzyskania dochodu

W zależności od rynku i grupy docelowej sieci dystrybucji typu start-up, istnieją różne możliwości łączenia rozwiązań do
czasu opracowania jasnego modelu biznesowego. Nowa sieć musi wykorzystać strategię i postępować zgodnie z planem.
Rozpoczęcie działalności to jednak czas krytyczny i faza niepewnego postępu, rezultatu i reakcji ze strony rynku.
Przydatne może być uwzględnienie i przetestowanie w czasie, w niektórych okresach, różnych możliwości uzyskiwania
dochodów. Budżety oraz kontrola płynności pomogą utrzymywać nadzór nad sytuacją finansową w każdym miesiącu.
Możliwości mogą wzrosnąć dzięki wykorzystaniu własnej infrastruktury i udogodnień w zakresie sprzedaży lokalnych
produktów spożywczych na potrzeby rozwoju B2C, wkraczając na nowe rynki B2B. Możliwości są szerokie, ale wyzwania i zagrożenia są różne.

Podsumowując: Rozpoczęcie działalności gospodarczej może wymagać przetestowania kilku możliwości
uzyskania dochodu w czasie przed ustaleniem długoterminowej strategii i zbudowaniem zrównoważonego planu
biznesowego. Budżety i kontrola płynności pomogą w regularnym panowaniu nad sytuacją finansową.
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Catering publiczny

Sieci handlowe
i supermarkety

Sklepy specjalne:
żywność lokalna,
rzemiosło/sklepy
rozdawnicze Sklepy
turystyczne/Kawiarnie
Sklepy rolnicze
Rynek rolniczy

Eventy i turystyka kulinarna

HoReCa

Typ
Jedna dostawa Niższy koszt dystr.
Zmienne sezony Pełne sezony
Widoczność i dobrzy storytellerzy
Szerokie spektrum

Szczególnie skuteczne dla nowych
przedsiębiorców
Poznaje się klientów
Sprzężenie zwrotne niestandardowe
Widoczność i storytelling Szerokie
spektrum sprzedaży produktów
Prezenty Cały rok/sezon

Stabilna objętość Wszystkie pory roku
Stabilna dostawa, niskie koszty dystrybucji Promocja obsługiwana przez
sklep Widoczność

Łatwość planowania i możliwość
rozwoju dzięki zatrudnieniu większej
liczby producentów. Stabilna ilość
Wszystkie pory roku Stabilna dostawa,
niskie koszty dystrybucji Długa relacja
czasowa Stabilna płatność

Sprzedaż krótkoterminowa i w
największym stopniu mogą służyć
jako inicjatywa marketingowa dla
firmy.

Sukces consensusu potwierdza
pragnienie krótkich łańcuchów
dostaw, zarówno po stronie klienta,
jak i producenta, ale nowicjusze
potrzebują czasu na wprowadzenie
na rynek i budowę sieci.

Dostęp do produktu: Supermarkety
i sieci skupiają się już na sprzedaży
lokalnej żywności. Jest to jednak
bardzo zróżnicowane w dziesięciu
krajach, również pod względem
regionalnym i zależy od zainteresowania pracowników (często
kierowników ds. zakupów/
detalistów).

Dostawy długoterminowe Jest to
wstępnie uzgodniona ilość, produkty
sezonowe, czas i daty dostawy.

Zalety

Restauracje i firmy turystyczne są
coraz bardziej zainteresowane
lokalną żywnością, szczególnie w
odniesieniu do “historii”, która jest
aktywnie dodawana jako część
doświadczenia żywieniowego.

Opis/Charakterystyka

Przydatne do długotrwałego
marketingu i budowania relacji z
odbiorcami/społecznościami, które
mają być zaproszone do składania
ofert na kontrakty. Łatwa dystrybucja
i logistyka Bezpieczne strumienie dochodów i długoterminowe kontrakty
stabilizują działalność firmy.

Wyzwaniem jest popyt na duże i równomierne
ilości, a dostawca jest narażony na straty mając
tylko jednego klienta. Nie można oczekiwać, że
sklepikarze będą posiadali znaczącą wiedzę na
temat produktu i storytellingu, więc sprzedaż
jest pasywna, a rozmieszczenie półek jest
niezwykle ważne.

Dystrybucja zbiorowa poprzez współpracę jest
również świetną trampoliną do osiągnięcia
sukcesu w eksporcie. Rosnąca konkurencja,
nasycony rynek, wysoki stopień kopiowania

Musi istnieć jasny przegląd tego, gdzie klient
może otrzymać produkt z eventu i dostarczyć
odpowiednią ilość.

Potrzebne jest zrozumienie procesu tworzenia
wartości pomiędzy częściami łańcucha
wartości, aby uzyskać właściwą cenę od
klienta docelowego Komunikacja jest ważna
Storytelling w celu uzyskania dobrej ceny

Propozycja

Tabela 12: Przykłady możliwości uzyskania dochodu, w tym plusy, minusy i sugestie.

Niełatwy zysk i
czasochłonne licytowanie
kontraktów Duża objętość
może być trudna do dostarczenia z małej skali.
Wrażliwość cenowa

Jest to bardzo intensywne pod
względem zasobów zakładanie sklepu w celu
prowadzenia działań promocyjnych, a także konkurencja i
presja związana z obniżaniem
cen jest zazwyczaj wysoka.
Storytelling

Zmienna objętość, małe
dostawy, kosztowna dystrybucja

Wysoka
konkurencja
Ciśnienie cenowe

Współpraca jest wymagająca
Czas dostawy jest krótki.
Ilość może być zbyt mała
podczas uruchamiania działalności

Wady

ROZDZIAŁ 6 - ŹRÓDŁA DOCHODÓW - PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOCHODÓW

6.3.1 | Pomyślna sprzedaż

Kiedy znamy ugruntowane lub nowe rynki, przy dobrym marketingu, sprzedaż ma duże szanse na sukces. Sprzedaż i
wzrost wartości ma zasadnicze znaczenie dla producentów i sieci oraz jest wynikiem wszystkich planów marketingowych.
Jest to działalność operacyjna w zakresie budowania świadomości marki i strategii rynkowej. Sprzedawca zazwyczaj dostaje
jedną szansę na sprzedaż i musi z niej dobrze korzystać. Jeśli okres pomiędzy sprzedażą a ponownym zamówieniem trwa
zbyt długo, sprzedawca musi zacząć od nowa. Bez podejmowania działań następczych, ktoś inny zajmie miejsce na rynku,
produkt staje się niedostępny lub wygasa, zostaje wyrzucony i zapomniany, a sprzedawca musi zaczynać od nowa.

Propozycje dotyczące udanej sprzedaży w celu zabezpieczenia i zwiększenia strumieni przychodów:
1. Logo i historia, opakowanie, rozmiar i cena mogą być najważniejszymi czynnikami wpływającymi na rynek.
Musi to być dobrze zaplanowane w strategii rynkowej (prostej lub zaawansowanej) i najważniejsze:
wykonywane na tym samym, wysokim poziomie, za każdym razem.
2. Zasada powinna być taka, że maksimum czasowe powinno wynosić 10-14 dni od sprzedaży do pierwszej
kontroli, bez względu na typ przedmiotu.
3. Skorzystaj z pomocy producenta, aby mieć wersję demonstracyjną w sklepie lub przed rynkiem. Tworzy to i
wzmacnia tożsamość i historię produktu, a jednocześnie producent widzi zachowanie i reakcję klienta.
4. Ważne jest rozróżnienie między dostawami do sklepów, restauracji/kawiarni lub sprzedażą bezpośrednią
(rynki, własne punkty sprzedaży itp.). Produkt sam w sobie robi różnicę, a podejście marketingowe musi być
inne. Świeża żywność potrzebuje szybkiej drogi na rynek, podczas kiedy towary mrożone i suche mają różną
częstotliwość dostaw. Gdy dołączymy do tego objętość/liczbę jednostek, skomplikuje to sytuację jeszcze
bardziej. W momencie sprzedaży ważne jest, aby znać rynek, tzn. dowiedzieć się, jaka może być odpowiednia
ilość w przypadku sprzedaży. Na przykład, nie ma sensu oferować 30 kartonów po 10 kg mięsa jagnięcego o
krótkiej trwałości do sklepu, który prawie nie ma klientów, spowoduje to duże straty żywności.
5. Efektywne narzędzie: Stwórz swojego idealnego klienta w wybranym segmencie i grupie docelowej, zarówno
po to, aby klienci poznali podobieństwa, jak i największe różnice (hotel, restauracja, stołówka, itp.) Rezultatem jest lepsze poznanie potrzeb klienta, a znając je, sprzedawca może lepiej zaspokoić tak jego potrzeby
jak i przyszłe wymagania. Planowanie marketingu, zapasów i dystrybucji staje się bardziej przejrzyste.

Podsumowanie: Kryterium udanego strumienia przychodów jest udana sprzedaż. Ważne jest, aby wykorzystać
szansę na dobrą sprzedaż i monitorować klientów w celu zapewnienia ciągłego strumienia przychodów.

Streszczenie rozdziału: Dochody i przychody muszą być powiązane z kosztami, aby zapewnić zrównoważoną działalność gospodarczą. Klienci w postaci większych firm zazwyczaj powoli płacą za towary, a małe przedsiębiorstwa
mogą mieć problemy z płynnością i muszą przez to być szybko opłacane. Przy poszukiwaniu nowych rynków i
partnerów należy wziąć pod uwagę ryzyko. Może to stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla przedsiębiorstw B2C,
które wchodzą na rynki B2B, ponieważ na rynkach tych obowiązują różne zasady i terminy, zarówno w odniesieniu do źródeł przychodów, jak i terminów płatności. Testowanie różnych rozwiązań przy planowaniu dotarcia do
różnych rynków jest bardzo ważne, również z uwzględnieniem różnych alternatywnych możliwości uzyskania dochodu. Firma rozpoczynająca działalność potrzebuje dochodów, ale mogą one być dostępne w innym segmencie
klientów, niż ten, który jest celem sieci w perspektywie długoterminowej. Możliwości sprzedaży to działalność
związana z planowaniem i marketingiem oraz posiadanie odpowiednich produktów. Zaleca się zawieranie umów
w celu zmniejszenia ryzyka, ponieważ wysoce profesjonalne przedsiębiorstwa nie są skłonne do pogodzenia się z
wymagającą sytuacją.
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KLUCZOWE
ZASOBY

Kluczowymi zasobami są aktywa niezbędne do czynienia ofert i dostaw w ofercie rynkowej firmy oraz do utrzymania relacji
z klientami i kanałów dystrybucji, będących podstawą dla poznania klienta i prowadzenia zrównoważonej działalności
gospodarczej. Dostarczanie produktów na nowy lub wymagający rynek to świadomy proces, który powinien zaowocować
przeglądem potrzebnych operacyjnych dostawców i partnerów, aby móc przyciągnąć docelowe grupy klientów. Kluczowe
zasoby nie muszą być częścią naszego własnego biznesu. Dokonując przeglądu potrzeb, własnych możliwości oraz
rozważając ustalone zasoby i aktywa, możemy opracować plan zamówień publicznych, na tyle na ile budżet nam pozwala
w określonym czasie.
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ROZDZIAŁ 7 - KLUCZOWE ZASOBY
Typ

Oferta
rynkowa

Rel acj e z
klientami

Sieć dystrybucyjna

Management
& staff

Opis/Charakterystyka

Zalety

Wady

Sugestie

Firma komunikacyjna/projektowa:
Dla stworzenia logo, brandingu i
ewentualnej strategii marketingowej.
Stwórz materiały marketingowe
Konsultanci: Przy planowaniu
i strategii, nie ma potrzeby
zatrudniania własnych przy
rozruchu.
Firma informatyczna: Obsługa
platformy cyfrowej i estetyczna
strona domowa dla mediów
społecznociowych

Dostępna jest
cała niezbędna
wiedza.

Drogie
Czas
Długie
procesy

Znajdź odpowiednich
partnerów i buduj długotrwałe
relacje, nie musisz poświęcać
czasu na wzajemne poznanie
się za każdym razem, gdy zlecane są nowe zadania.

Producenci: sieć i ewentualni
dostawcy Produkty i możliwe
produkty na przyszłość Przegląd
wydarzeń i aren, na których można
spotkać się z klientami i znaleźć potencjalnych klientów.
Personel lub kierownictwo: w
przypadku bezpośredniego lub
pośredniego kontaktu z klientem
Rachunkowość: procesy obsługi,
znajomość zasad i przepisów

Odpowiednie areny, dla sprostania
wymaganiom
klientów. Szybkie
wykonywanie
złożonych zadań
jako specjaliści
lub edukowanie.

Mogą
kosztować
środki finansowe
Czasochłonne

Wykorzystaj wszystkie
“darmowe” sieci, aby znaleźć,
zdobyć i zbudować niezbędne
zasoby.

Zewnętrzni partnerzy dystrybucyjni
Własni kierowcy i dostępne
samochody ciężarowe Możliwość
przechowywania Różne miejsca
odbioru Producenci dostarczają
część produktów.

Wiedza na
temat opcji w
zależności od
wzrostu i ilości sprzedaży.

Koszt
Lokalizacja

Zasoby fizyczne odpowiadające wielkości i złożoności
biznesu. Poznaj swoją sieć
dystrybucji, aby mieć różne
opcje w zależności od dostaw i
potrzeb w zakresie wzrostu i
ilości. Możliwość budowania
relacji w imieniu swojej sieci

Kompetencje
Sieć
Relacje

Doświadczenie
Know-how
Motywacja
Rozwój i codzienne działania

Elastyczny
personel
Odpowiedzialne
i
zorganizowane
zarządzanie

Znalezienie odpowiedniej
osoby do wykonania właściwych zadań jest
najważniejszym zasobem,
szczególnie dla wrażliwych
małych przedsiębiorstw.
Oporność na rozwój

Tabela 13: Kluczowe zasoby, w tym zalety, wady i sugestie.

Podsumowując: Przydatne i ważne kluczowe zasoby w ofercie rynkowej, relacjach z klientami i kanałach
dystrybucji będą się różnić w zależności od formy, poziomu i złożoności biznesu.
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7.1 | Zarządzanie

Najważniejszym partnerem jest nasz własny menedżer. Wybór właściwego zarządzającego jest zazwyczaj kluczowy,
ponieważ jest to spoiwo pomiędzy klientem docelowym, właścicielami, producentami, partnerami i personelem, więc
umiejętności w zakresie relacji są ważne. Menedżer musi mieć kontrolę nad firmą i rozumieć główny cel (misja), główny
kierunek (wizja) oraz wiedzieć i komunikować, czym jest ten biznesowy sposób myślenia i działania (wartości). Musi też
znać resztę ram oraz wiedzieć jak działać w każdej sytuacji i wzmacniać partnerstwo tak, aby działania zostały wprowadzone w życie we właściwym czasie. Musi również mieć kontrolę nad odpowiednimi aktywami, aby dostawy i usługi
biznesowe odniosły sukces. Zob. przykład poniżej: platforma zarządzania służy kierownictwu, wszystkim pracownikom i
partnerom do zrozumienia ram i zasad jako podstaw zachowań i podejmowania decyzji. Każda firma przygotowuje ją jako
ramy dla wszystkich, służące podejmowaniu decyzji i rozumieniu biznesowych celów i wartości oraz postępowaniu w ten
sam sposób. Wyznaczając kierunek dla wszystkich, dając wspólne zrozumienie podstawowych warunków prowadzenia
działalności w określonym czasie, kierownictwo i pracownicy mogą zapewnić, że działania i zachowanie są zgodne z
celami właścicieli. Pracownicy, właściciele i partnerzy muszą reprezentować lokalną sieć dystrybucji żywności zgodnie z
platformą zarządzania. Platforma ta będzie się różnić w przypadku każdej firmy i wcale nie musi być skomplikowana.
Pracuj nad jednym tematem co trzy do sześciu miesięcy w celu rozpoczęcia działalności, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podsumowując: Wybór właściwego zarządzania jest zazwyczaj kluczowy, ponieważ jest to swego rodzaju spoiwo
pomiędzy klientem docelowym, właścicielami, producentami, partnerami i personelem. Umiejętności budowania
relacji, a także dobre zrozumienie i przekazywanie misji, wizji i wartości firmy są ważne przy wyborze kadry
zarządzającej. Zastosuj platformę zarządzania dla optymalnego zarządzania dostosowanego do firmy.
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Rysunek 5: Przykład zarządzania dla podejmowania decyzji względem przyszłego kierunku rozwoju B2B
rozwoju B2B

7.2 | Ryzyko w zarządzaniu

Świadomość ryzyka w małych przedsiębiorstwach daje możliwość jego ograniczenia. Uwzględnienie ryzyka związanego z
zarządzaniem w perspektywie własnej sytuacji biznesowej, poziomu i celów: pisemne umowy są zazwyczaj niezbędne do
zarządzania ryzykiem w każdym przedsiębiorstwie. W zależności od wielkości, planowanego rozwoju i dojrzałości, należy
wybrać pewne umowy. Poniżej wymieniono najważniejsze umowy o zarządzanie. Głównie umowy dotyczą obowiązków
właściciela, kierownictwa oraz zarządu i wydają się przesadą w przypadku małych przedsiębiorstw. W każdym razie są one
zazwyczaj w jakiejś formie potrzebne w pewnym momencie, ponieważ zaufanie nie zawsze działa na zasadzie różnicy
zdań.
Sugestia:
1. Celem jest zmniejszenie ryzyka; wypracowanie porozumienia zanim konflikty staną się problemem, w czasie
“pokoju”. Dużo trudniej jest się zgodzić co do warunków, jeśli już się coś wydarzyło.
2. Rozpocznij wybór najważniejszych umów i wdrażaj jedną na raz (jedną na miesiąc lub na 3 miesiące)..
3. Większość umów i szablonów można pobrać z internetu, ale niektóre z nich muszą być dostosowane do lokalnej kultury
i każdej konkretnej działalności gospodarczej.

Potrzebne umowy

Umowy, kontrola ryzyka
zwiąązanego z
włłasnośściąą:

Umowy, kontrola
zarząądzania i
ryzyka organizacyjnego:

Umowy, kontrola
ryzyka operacyjnego:

Typ

Zawartość

Umowy własnościowe: Uzgodnione na corocznym
spotkaniu właścicieli. Dla właścicieli i potencjalnych
właścicieli umowy te wiążą się z możliwością
osiągnięcia zysku w formie dywidend i/lub zysków z
udziałów, ale także nieprzewidzianych wydatków,
strat i uzyskania pozycji z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

a umowa sprzedaży akcji/umowy kupna akcji
b Umowa akcjonariuszy
c instrukcje zarządu i umowa o zarządzanie
d Umowa związana z którymkolwiek z doradców Systemy własności (model ceny akcji,
system opcji itp.)

Umowy oparte na zarządzaniu (decyzje na spotkaniach
kierownictwa/jeden kierownik): dla menedżera te
kontrakty/umowy oznaczają dobry obrót, zyski,
płynność i solidność, a także wysokie zadowolenie
klientów i pracowników oraz rozwój wartości firmy, a
następnie dobre wynagrodzenie, wiele świadczeń i
wysoki status.

a indywidualna umowa o pracę z pracownikami
b Indywidualna umowa z klientami
c Indywidualna umowa z dostawcami
d Indywidualna umowa z podmiotami powiązanymi/umowami o współpracy Umowa z
uczestnikami sieci, itd.

Ponadto, ryzyko z tym związane:
- Obniżona pensja oraz wszelkie premie i akcje.
możliwości
- Utrata pozycji, wynagrodzenia, świadczeń i statusu
- Niepewność gospodarcza i społeczna
Umowy zawierane z zarządem (decyzje podejmowane na posiedzeniach zarządu: 4-8 posiedzeń
rocznie): Dla zarządów te umowy/umowy implikują
możliwość dobrego zarządzania i rozwoju wartości,
ale również osobistą odpowiedzialność w związku z
utratą innych:
- Odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy i
inne kwestie związane z zatrudnieniem
- Utrata dochodu i odszkodowania w odniesieniu do
klientów - Windykacja należności i osąd wynikający
z braku płynności i płatności
- Utrata reputacji itp.

a kierownik generalny ds. opisu stanowiska
pracy i planu rozwoju
b Podstawowa umowa z klientami
c Podstawowa umowa z dostawcami i partnerami
d Umowa podstawowa / ramy zatrudnienia /
instrukcja obsługi dla personelu

Tabela 14: Przykłady umów, w tym ryzyka właścicielskiego, zarządczego, organizacyjnego i operacyjnego.
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Podsumowując: Najważniejszy dostawca i partnerzy będą się zmieniać, dlatego ważne jest zbudowanie szerokiej
sieci. W ten sposób zwiększają się możliwości rozwoju. Partnerzy są pomocni w znajdowaniu rozwiązań dla
kluczowych działań lub w ich prowadzeniu. Poprzez zlecanie kluczowych działań (wewnętrznie lub zewnętrznie)
zaufanym partnerom można zredukować ryzyko biznesowe i koszty.
Zarządzanie jest kluczem do sukcesu, nawet w małych firmach i nawet jeśli menedżer wykonuje całą codzienną
pracę, musi on planować i rozwijać sieć, produkty, operacje i wyniki, aby działalność była zrównoważona. Platforma zarządzania jednoczy wszystkich partnerów.

Streszczenie rozdziału: Kluczowe zasoby to ważna część każdego rodzaju działalności, zarówno wewnętrznej, jak
i zewnętrznej. Aby móc zaspokoić potrzeby klientów i rozwijać się w sposób zrównoważony, konieczne jest
planowanie i budżetowanie w oparciu o aktywa i zasoby. Szczególnie małe przedsiębiorstwa nie są w stanie posiadać wszystkich kompetencji wewnętrznych i muszą zaspokajać potrzeby, zatrudniając specjalistów lub korzystając
z innych zasobów zewnętrznych. Znajomość dostępnych zasobów organizacji, sieci i osób związanych z własnym
biznesem ułatwia planowanie zarządzania. Jeśli kierownictwo i personel postępują zgodnie z platformą zarządzania
stanowiącą ramy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wszyscy wiedzą, jak zapobiegać ryzyku poprzez
zawieranie umów i spotkania z klientami oraz jak zabezpieczyć zrównoważone operacje. Kierownictwo i pracownicy wiedzą, że mają wsparcie oraz ich potrzeby są zaspokajane, by byli w stanie osiągnąć cele firmy i właścicieli.
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KLUCZOWE
DZIAŁANIA

Najważniejszymi, kluczowymi działaniami są oferty rynkowe, relacje z klientami oraz kanały dystrybucji, ponieważ
wszystkie one podnoszą wartość ofert dla klientów. Nawet kluczowe czynności wykonywane przez partnerów
biznesowych sprawdzają się u klienta. Jedną z największych trosk, zarówno producentów, jak i lokalnej sieci spożywczej,
są koszty dystrybucji. Aby stać się udaną lokalną siecią dystrybucji żywności, należy zapewnić obsługę towarów za
pomocą krótkiego łańcucha dostaw, aby być efektywnym. Istnieją różne sposoby postępowania z dystrybucją w zależności
od obszaru lub obsługiwanego regionu. Jeśli sieć i producenci są blisko rynku, niektóre rozwiązania mogą być lepsze niż
rozwiązania przewidziane dla dystrybucji na obszarach wiejskich. Każda sieć musi wybrać i przetestować, która metoda
będzie pasować do jej własnej strategii, rynku i grup docelowych. Aby móc przedstawić propozycje biznesowe, w ramach
strategii należy sporządzić plan operacyjny. Świadomość najważniejszych działań dla grupy docelowej klientów pomaga
również biznesowi pozostać interesującym w przyszłości. Dzięki zrozumieniu strategicznych aktywów oraz świadomości
ryzyka i własnej sytuacji opracowanie strategicznego planu działań może pomóc w zaspokajaniu w przyszłości potrzeb
własnych i klientów. Klienci pozostają lojalni i zadowoleni, a sieć pozostaje rentowna.

Podsumowując: Najważniejszymi kluczowymi działaniami odnoszącego sukcesy lokalnego biznesu spożywczego
są oferty rynkowe, relacje z klientami oraz kanały dystrybucji, ponieważ wszystkie one zwiększają propozycje
wartości dla klientów.
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8.1 | Łańcuch wartości

Łańcuch wartości jest modelem pozwalającym uzyskać przegląd i opisać pełny zakres działań - w tym projektowanie,
produkcję, marketing i dystrybucję, czyli działania firm, mające na celu wprowadzenie produktu lub usługi od koncepcji do
dostawy, jak opisano wcześniej. Może to dać lepsze zrozumienie kluczowych możliwości i zidentyfikować obszary wymagające poprawy przepływu oraz pomóc organizacjom w podjęciu decyzji o rozszerzeniu lub outsourcingu niektórych działań.
Łańcuch wartości zaczyna się od surowców/produktów i obejmuje wszystko, co zostało dodane lub przetworzone zanim
produkt zostanie sprzedany klientowi docelowemu. Pozwala także dostrzec możliwości rozwiązania lub poprawy trudności
związanych z logistyką i dystrybucją, w połączeniu z modelem procesu pracy.
Zrozumienie własnego łańcucha wartości firmy lub sieci jako lokalnej firmy zajmującej się dystrybucją żywności jest
częścią podstawy sukcesu. Znając łańcuch wartości i strategię ulepszeń, można zaplanować kluczowe działania w celu
spełnienia oczekiwań co do propozycji wartości dla klienta. Przegląd łańcucha wartości pomaga zrozumieć każdy obszar,
który musi się rozwijać, aby był bardziej zrównoważony oraz to w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Możliwości
należy uformować we własną strategię i działania na rzecz zmian, jak wspomniano w strategii w rozdziale 11.
Podstawowe działania obejmują: produkcję, w tym planowanie, szkolenie/wiedzę, konserwację, umowy, usługi gwarancyjne i posprzedażowe (kontrola zamówień, faktur i płatności, także monitorowanie zadowolenia klienta); sprzedaż i
marketing, obejmujący reklamę, promocję, siły sprzedaży, kanały dystrybucji, ustalanie cen i zarządzanie produktem
końcowym w celu zapewnienia, że jest on skierowany do odpowiednich grup konsumentów; nabywanie jako sposób
pozyskiwania surowców dla produktu. Działania wspierające pomagają również w realizacji podstawowych funkcji i
uzupełniają następujące elementy: logistyka przychodząca to przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucja produktów do
składu/magazynu; logistyka lub działalność operacyjna to etap, na którym produkty są przygotowywane do dystrybucji;
logistyka wychodząca to dystrybucja i obsługa produktu końcowego wśród konsumentów/kupujących.
Wydajność może ulec poprawie, jeśli produkty przepływają szybciej i bezpieczniej w całym łańcuchu wartości. Różnorodne
produkty spożywcze powinny być łatwiejsze do znalezienia i dostarczenia, z wyższą jakością i precyzją dla docelowych
klientów. Z punktu widzenia planowania i zarządzania, żywność stanowi wyzwanie w obsłudze (Shukla & Jharkharia,
2013, Entrup, 2005). Powód ma związek ze zmianami sezonowymi i długim czasem realizacji zamówień na surowce.
Ponadto popyt różni się w zależności od pory roku i dni tygodnia. Żywność jest materiałem biologicznym i wrażliwym na
środowisko fizyczne, a nierówne temperatury jak i różne zapachy przyczyniają się do obniżenia jej jakości. Ponadto
trwałość, która pozwala niektórym tradycyjnym strategiom logistycznym tworzyć zapasy w oczekiwaniu na uzupełnienie
produktów z zamówień klientów oraz budować zapasy blisko rynku, nie może być stosowana w przypadku lokalnej
żywności (Vorst, 2000), ponieważ tutaj trwałość jest ograniczona. W ramach industrializacji łańcucha żywnościowego
infrastruktura logistyczna stopniowo stała się mniej dostępna i może być stosowana przez wyspecjalizowanych producentów żywności, jak wynika z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Istniejące systemy stały się własnością sieci
spożywczych, głównych producentów przemysłowych lub przewoźników. Rozwiązania są drogie, mało elastyczne lub
niedostępne dla małych producentów. Obsługa klienta odnosi się do działań i obsługi pomiędzy utrzymaniem produktu, a
poziomem działań operacyjnych, również zasygnalizowanych w marketingu. Informacje zwrotne na temat podstawowych
działań ze strony klientów są użyteczne dla rozwoju operacji, usług i zabezpieczenia prawidłowych działań na poziomie
usług.
Działania wspierające obejmują działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz działania związane z zatrudnianiem i utrzymywaniem odpowiednich pracowników, którzy pomagają w obsłudze i wprowadzaniu produktu na rynek.
Również infrastruktura firmy odnosi się do struktury organizacji i jej zarządzania, jak strategia, planowanie, rachunkowość,
finanse i mechanizmy kontroli jakości, jak wspomniano w części dot. strategii, rozdział 11. Część lub wszystkie te działania
są często zlecane na zewnątrz.
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Rysunek 6: Łańcuch wartości w lokalnej sieci dystrybucji żywności.

Podsumowanie: Praca nad własnym łańcuchem wartości może pomóc zrozumieć przepływy i zależności w lokalnej
sieci dystrybucji żywności B2B:

1. Zwiększenie wydajności: Proces koordynacji działań niezwiązanych z produktem, mający na celu osiągnięcie
właściwej obsługi w kwestii optymalizacji kosztów i obsługi klienta. Dobre planowanie (składowe i płynność
pracy) z wykorzystaniem technologii i szkolenia personelu jest kluczowym zagadnieniem w procesie
doskonalenia.

2. Współpraca: Główne działania w logistyce to transport, inwentaryzacja i magazynowanie, ale przedsiębiorstwa szybko się zmieniają, a kierownictwo powinno rozważyć zbudowanie partnerstwa w ramach
łańcucha dostaw. Relacje pomiędzy producentem (lokalnym producentem żywności), dostawcą,
dystrybutorem i sprzedawcą detalicznym muszą zmierzać w kierunku uzyskania większej wartości dodanej.
Wszystkie ogniwa zaangażowane w proces, od surowca po użytkownika końcowego, muszą myśleć o części
logistycznej jako o zróżnicowanej i dynamicznej funkcji. Funkcja ta powinna być elastyczna i zdolna do
zmiany i dostosowania się do różnych potrzeb oraz wymagań rynku. Od produktów fizycznych, dystrybucji,
logistyki biznesowej, zaopatrzenia i dostaw, przepływu produktów, zarządzania materiałami, zarządzania
personelem, budowania relacji i partnerstwa, aż po klienta, wszystko to jest częścią dobrego i skutecznego
zarządzania łańcuchem dostaw.
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Opakowania
i obsługa
klienta

Magazyn i
magazynowanie

Działalność
logistyczna

Typ

Zaprojektowany i
ukształtowany w
sposób efektywny i
redukujący koszty.
Kontrola i ułatwianie
transakcji produktów
poprzez łańcuch
dostaw do klienta
końcowego.
Zmniejszenie zużycia materiałów
Zwiększenie
wykorzystania
powierzchni w
magazynie i na
samochodach
ciężarowych.

Większość produktów przechodzących przez magazyn jest
pakowana lub rozpakowywana w celu ich ochrony lub
zachowania, poprawy ich wyglądu, zapewnienia informacji lub
ułatwienia ich przechowywania i obsługi. Efektywne sposoby
pakowania i dostarczania produktów wymagają systemu zaprojektowanego do obsługi produktu, zamówień, odpowiednia
ilość jest wymagana do kompletacji i wysyłki w sposób jak
najbardziej efektywny kosztowo. Może być użyteczne lub
wymagać (na podstawie umowy), aby producent oznaczał
produkty za pomocą własnego logo i wspólnego logo sieci
żywności (lub jako część własnego logo) kodu kreskowego itp.

Obniżenie wysokich
kosztów dystrybucji.

Zalety

Przepływ i sposób postępowania z produktami, w tym
przechowywanie produktów, należą do najważniejszych funkcji
w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce wokół niego.
Magazyny są istotną, jak również integralną częścią łańcuchów
dostaw, w których działają. Są one zobowiązane do zapewnienia
jakości i działania w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe
przewody w łańcuchu.

Tradycyjna logistyka to proces zamawiania i dystrybucji towarów. Reprezentuje transport i magazynowanie, w tym cały
przepływ materiałów od dostawcy surowca do użytkownika
końcowego - lub klienta. Zarówno fizyczne przemieszczanie
się, jak i wszystkie procesy związane z produktem, a także
informacje dotyczące produktu, są uwzględniane w myśleniu o
logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Planowanie układu
obejmuje decyzje (np. odbiór, kompletacja, magazynowanie,
sortowanie i wysyłka).

Opis/Charakterystyka

Żądanie od producentów
odpowiedniego etykietowania i
informacji o każdym produkcie
oszczędza czas realizacji
zamówień, pakowania i
inwentaryzacji zapasów. Identyfikowalność jest również łatwa.
Dostawcy kształcą się w zakresie
kontroli jakości i wydajności.

Dobry system zarządzania
zapasami śledzi, które produkty
są w magazynie, które są
zamówione i które są zaległymi
zamówieniami oraz które produkty, które zostały sprzedane
klientom.

Utrzymuj jak najmniejsze zapasy,
jednak na tyle, aby być elastycznym i być w stanie szybko
dostarczyć towar do klientów
specjalnych.

Propozycje

Tabela 16: Działania logistyczne, w tym plusy, minusy i sugestie.

Personel zajmujący
się kompletacją zamówień stanowi
największy koszt.

Kontrola nad tym, ile
produktów/towarów
potrzeba w magazynie
bez odpowiedniego
systemu kontroli,
może stanowić
wyzwanie.

Efektywne
zarządzanie logistyką
wymaga odpowiedniej infrastruktury,
aby wspierać
zrównoważone
dostawy właściwych
produktów, ilości,
stanu, miejsca, czasu
i kosztów.

Wady

ROZDZIAŁ 8 - KLUCZOWE DZIAŁANIA - LOGISTYKA

8.2 | Optymalizacja działań logistycznych

Ważną częścią działalności jest tradycyjna logistyka jako proces zamawiania i dystrybucji towarów. Jak zawsze oznacza
to transport i magazynowanie, łącznie z całym przepływem surowca od dostawcy do klienta.
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Podsumowanie: Zarówno fizyczny transport, jak i wszystkie procesy związane z produktem, a także informacje
dotyczące produktu, są uwzględniane w myśleniu o logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyzwania logistyczne są jedną z barier w rozwoju i sukcesie lokalnych przedsiębiorstw sektora spożywczego na małą skalę.
Efektywne zarządzanie logistyką wymaga odpowiedniej infrastruktury, aby wspierać zrównoważone dostawy
właściwych produktów we właściwej ilości, stanie, miejscu, czasie i właściwej cenie. 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 dostatecznie rozwinięta w
kierunku rozwiązań automatycznych lub elektronicznych.

8.3 | Działalność dystrybucyjna

Najważniejszą czynnością pozwalającą dotrzeć do klienta jest dystrybucja. Definicja dystrybucji: przepływ towarów
z punktu do punktu w łańcuchu dostaw. Łańcuchy dostaw w każdej branży stoją w obliczu różnych wyzwań związanych
z transportem, w tym niedoborów zdolności produkcyjnych, pustych sieci przesyłu wstecznego oraz problemów związanych z
bezpieczeństwem i zanieczyszczeniem żywności.
Dystrybucja jest jednym z największych wyzwań dla większości lokalnych sieci żywnościowych na małą skalę. Istnieją
duże różnice, jeśli chodzi o krajobraz i topografię każdego kraju, jednakże transport jest niezbędny do połączenia sieci
przedsiębiorstw. Znaczenie transportu w łańcuchu dostaw staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Producenci lub
sieci na obszarach wiejskich zmagają się z dużymi odległościami wymagającymi transportu, co zwiększa koszty. Pojawiają
się również dodatkowe wyzwania: obsługa produktów, w tym bezpieczeństwo żywności i kontrola jakości, etykietowanie
pod kątem identyfikowalności i fakturowanie.
Podczas gdy żywność produkowana regionalnie przemieszcza się na znacznie krótsze odległości - od gospodarstwa
rolnego bezpośrednio do klienta - niż żywność dystrybuowana w konwencjonalnych łańcuchach dostaw, transport jest zazwyczaj znacznie mniej wydajny dla producentów określonych upraw i niszowych produktów spożywczych, zarządzanie
ich przemieszczaniem się z gospodarstwa rolnego na rynek jest znacznie bardziej złożone i kosztowne niż dystrybucja
konwencjonalnych produktów rolnych. Mniejsze ilości i konieczność oddzielenia produktów niszowych od towarów
masowych, zwiększają koszty przeładunku i wysyłki. Badania wykazały, że średni wskaźnik załadunku w samochodach
ciężarowych wynosi mniej niż 50%.
Kontrolowanie licznych opłat pobieranych przez dostawcę jest ważne, aby nie stały się zbyt wysokie. Należy również kontrolować długość czasu dostaw, jeśli produkty są kierowane przez centrum dystrybucyjne. Wykorzystanie strony trzeciej
jako kanału dystrybucji może również ograniczyć identyfikowalność żywności. Aby skutecznie zaopatrywać swoich klientów w żywność produkowaną regionalnie, producenci i firmy muszą zbudować własną markę. Również brak koordynacji
między przewoźnikami i małymi producentami może powodować problemy, gdy produkty nie są zapakowane i gotowe do
odbioru zgodnie z harmonogramem lub gdy w gospodarstwie rolnym, magazynie lub węźle nie ma nikogo, kto mógłby
załadować produkty na samochód ciężarowy lub dostarczyć je do węzła. Słaba koordynacja transportu może być również
problematyczna dla producentów, którzy zapewniają własny transport. Największa, najbardziej znana i stabilna lokalna sieć
żywności w Norwegii, Rørosmat, próbowała szybko (tak jak większość innych lokalnych sieci żywnościowych) rozpocząć
dystrybucję we własnym zakresie, ale wkrótce została ona anulowana ze względu na wysokie koszty samochodu i
kierowcy. Niektóre z ankietowanych firm mają własną dystrybucję, która daje im kontrolę, jednak dopiero po zatrudnieniu
kierowców spoza sieci.
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Rysunek 7. Stopnie i przepływ w dystrybucji

Chociaż regionalna żywność nie jest transportowana na duże odległości, transport może zużywać więcej paliwa niż konwencjonalne łańcuchy dostaw żywności w wyniku nieefektywnych procesów odbioru i dostaw. Mali producenci transportują swoją żywność na krótkie odległości, ale są nieefektywni z powodu połowy pustych ciężarówek. Posiadanie dokładnych
wag produktów pozwala na jak najpełniejsze wypełnienie ciężarówek bez przekraczania limitów wagowych. Centra/sieci
spożywcze powinny planować swoje dostawy zgodnie z dostawami sezonowymi i koncentrować się na obsłudze pobliskich
klientów, gdy poziom dostaw jest niski. Ponieważ są to zazwyczaj małe organizacje, większość uczestników nie używa
zaawansowanego oprogramowania do wyznaczania tras transportowych. Zamiast tego, zazwyczaj opierają się na wiedzy
eksperckiej i nieformalnej heurystyce (heurystyka – umiejętność wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków
między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez. Na podstawie istniejącej wiedzy stawia się hipotezy, których nie
trzeba udowadniać). Ich system wykorzystuje wynajęty samochód ciężarowy do realizacji małych dostaw bezpośrednio do
klientów, a dystrybutorzy wynajmowani są do obsługi dużych dostaw. W razie potrzeby wykorzystuje się ciężarówki
chłodnicze i siłę roboczą do załadunku i transportu mięsa, wysyła je do centralnego magazynu, gdzie można je rozładować, przepakować i ponownie załadować na ciężarówki, a następnie przetransportować do poszczególnych miejsc. Taka
struktura sieci redefiniuje liczbę dostaw do restauracji i sklepów, zmniejszając tym samym ogólne koszty operacyjne. Pomaga to rolnikom zmniejszyć koszty transportu, zapewniając im jeden punkt dostawy. Inna strategia wymaga, aby klienci
odbierali produkty z dogodnie zlokalizowanych punktów dystrybucji, co znacznie zmniejsza liczbę postojów w dostawach
dla samochodów dostawczych w centrach logistycznych. Warto zastanowić się nad zadbaniem o więcej niż jedną lokalizację dostępną jako punkt odbioru towaru.
Możliwości logistyczne i dystrybucyjne są ściśle powiązane ze strategicznymi relacjami i pokazują, że więcej producentów
i małych firm stosuje rozwiązania transportowe ad hoc. Oznacza to, że istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i
wyjaśnienia znaczenia efektywnego systemu logistycznego, jeżeli jest on zaprojektowany zgodnie z innymi strategiami i
obiektami. Ceny dystrybucji wydają się być największym problemem dla wszystkich przedsiębiorstw i producentów.

1. Efektywna optymalizacja trasy i maksymalizacja obciążenia pojazdu może pomóc uczestnikom ograniczyć koszty paliwowe i skorzystać z ekonomii skali. Chociaż planowanie tras jest łatwiejsze dzięki oprogramowaniu (patrz rozdział
dotyczący e-platform), związane z tym koszty mogą być wygórowane dla małych organizacji, które mają mniej
samochodów ciężarowych i przystanków na trasie, aby to rozważyć. Mapy Google mogą być skutecznym narzędziem
optymalizacji trasy.
2. Stosuj różne rodzaje kanałów dystrybucji (patrz rozdział 4) lub różne pojazdy do różnych rodzajów dostaw. Porada
dotycząca terminowych i częstych dostaw: efektywnie wykorzystaj ładowności samochodów ciężarowych poprzez
łączenie dostaw do klientów o wysokiej pojemności/niskiej cenie (np. sklepów) z klientami o niskiej pojemności/
wysokiej cenie (np. restauracje). Przewóz w drodze powrotnej (zebranie towaru od producentów) przynosi
dodatkowe dochody z pobierania opłat od producentów.
3. Korzystanie z map Google lub równoważnych narzędzi i wiedzy regionalnej w celu określenia najbardziej efektywnych
tras to zalecana praktyka.
4. Aby zapewnić, że klienci otrzymują możliwie najświeższe jedzenie, usilnie zaleca się, aby dostarczyć je na czas dla
zaspokojenia potrzeb kupujących. Nabywcy instytucjonalni często preferują wielokrotne dostawy w każdym tygodniu,
aby uniknąć zapasów i zminimalizować utratę łatwo psujących się produktów. Zróżnicuj oferty dla niewielkiej liczby
większych klientów, jak codzienne lub tygodniowe dostawy małych ilości, które przyciągną restauracje i pomogą im
odróżnić się od innych lokalnych dystrybutorów żywności na danym obszarze. Zaplanuj i w razie potrzeby zdecyduj się
zwiększyć częstotliwość dostaw z jednego do dwóch razy w miesiącu.
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Propozycje dotycząące transportu do rozważżenia i zaplanowania:
Logistyka stron trzecich: Zalecane praktyki: kontraktowanie z niedrogo wycenionym dostawcą może być dobrym
sposobem zapewnienia terminowych dostaw. Mogą oni bardzo efektywnie dystrybuować produkty, pozwalając
ośrodkom spożywczym skoncentrować się na swoich podstawowych kompetencjach. Jest to wysoce zalecane
w przypadku węzłów/sieci spożywczych, które znajdują się we wczesnej fazie rozwoju. W większości przypadków usługi te mogą być tańsze niż dystrybucja wewnątrzzakładowa, dlatego też węzły dystrybucji żywności
muszą dokładnie obliczyć i porównać koszty dystrybucji wewnątrzzakładowej z opłatami ponoszonymi przez
strony trzecie. Wybierz firmy regionalne, aby pomóc im w zarządzaniu transportem do i od różnych drobnych
rolników i innych sieci żywności oraz pomóc w opracowaniu skutecznych tras odbioru i dostaw.
Krajowa usługa doręczania przesyłek i krajowa usługa pocztowa jest czasami przydatna, w zależności od produktu,
rozmiaru, wagi i czasu. Rozważ ją w przypadku umów na ilość towaru mniejszą niż pojemność samochodu ciężarowego
i na sprzedaż inną niż lokalna, w przypadku kontraktu z regionalną firmą produkcyjną w celu zorganizowania zarówno
transportu jak i przesyłu wstecznego, dzięki czemu klient otrzyma towar następnego dnia. Ten rodzaj dostawy może być
praktycznym rozwiązaniem dla regionalnej organizacji spożywczej, która znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, zanim
rozwinie wiedzę logistyczną i będzie w stanie zainwestować w infrastrukturę dystrybucyjną.

Start-up na wczesnym etapie może skorzystać z usług dystrybucyjnych lokalnej kooperatywy spożywczej przed
stopniowym rozwojem własnej sieci transportowej i dystrybucyjnej.
Jednak korzyści płynące z korzystania z usług zewnętrznego dostawcy nie zawsze przeważają koszty.

Podsumowując: Wszystkie działania związane ze sprzedażą i działalnością muszą generować strumienie przychodów zarówno z produktów, jak i usług, nawet jeśli są one uwzględnione w cenie produktu. Wycena produktu dla
producentów i właścicieli jest zawsze szukaniem równowagi pomiędzy sprzedażą na rynku a zyskiem producentów
i partnerów. Celem jest obniżenie kosztów poprzez skrócenie linii dostaw i uzyskanie zapłaty za marketing i dystrybucję. Wiele lokalnych produktów spożywczych znajduje się na wysokim poziomie cenowym i potrzebuje specjalnych rynków i docelowych klientów, aby móc zwiększyć obroty. Wiele lokalnych sieci spożywczych i startupów
ma trudności z ustalaniem cen.
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Tabela 17: Działania związane z dystrybucją, w tym plusy, minusy i sugestie.
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Opcje są różne, a nowe rozwiązania są często opracowywane i dostępne. Znalezienie właściwych partnerów
zapewniających odpowiedni poziom usług, zaufania i
możliwości wymaga przeprowadzenia pewnych badań.
Pisemne umowy są przydatne przy współpracy.
Lokalne rozwiązania nie zawsze istnieją na obszarach
wiejskich. W przypadku sieci o małej skali zalecane są
różne rozwiązania, zwłaszcza w fazie rozruchu, ze
względu na zmienną wielkość i ograniczone możliwości
finansowe. Aby być zrównoważonym, badać lokalne
możliwości, elastyczność i ceny, ważne jest, aby mieć do
dyspozycji różne portfolio potencjalnych dystrybutorów.

Zatrzymywanie się w korkach i
ruchu ulicznym Mniejsi dostawcy
mają ograniczoną ilość miejsca.

Współpraca i wspólny rozwój są
niezbędne i ważne dla rozwoju
lokalnych lub krajowych możliwości zarówno dla sieci, jak i
dystrybucji.

Elastyczność i szybkość
dostaw. Krótsze odległości

Pomaga zmniejszyć
koszty i wzmocnić
zrównoważony rozwój.

Zazwyczaj istnieją różne lokalne rozwiązania dotyczące opcji
dystrybucji, różnych nagród, niezawodności i profesjonalizmu. Uber
lub podobne rozwiązanie może być rozwiązaniem w niektórych sytuacjach. Do dyspozycji są różni dostawcy żywności: motocykle, rowery,
osoby, mini-ciężarówki.

Dystrybucja to wydatek. Trwałym argumentem przemawiającym za
nierozpoczęciem własnej dystrybucji jest wykorzystanie istniejących mocy
wytwórczych. Zazwyczaj istnieją lokalne rozwiązania w zakresie
możliwości dystrybucji, możliwości badawczych, elastyczności, nagród,
niezawodności i profesjonalizmu. Wiele samochodów podróżuje bez
ładunku, a Uber może być rozwiązaniem w niektórych sytuacjach. Na FB,
większe sieci pomagają sobie nawzajem, transportując towary dla siebie
nawzajem (niepewne, jeśli są to towary mrożone lub schłodzone). Oznacza
to, że jest dużo wolnej przestrzeni do kupienia od kogoś, kto już poniósł
koszty inwestycji i jest zainteresowany zmniejszeniem ich kosztów.

Zrównoważona
dystrybucja
na obszarach
wiejskich

Zrównoważona
dystrybucja
na obszarach
miejskich

Wyzwania do
rozważenia w
zakresie dystrybucji

Zachowanie tożsamości produktu
poprzez kanał dystrybucji

powolne podejmowanie decyzji.

Potencjalnie zwiększa ryzyko biznesowe i

identyfikację pochodzenia każdego produktu.

Skala specyficzna dla poprawy wydajności w
transporcie i logistyce oznacza systemy zarządzania
zapasami, śledzenie technologii śledzenia produktu,
etykiety z widocznym zmniejszeniem daty ważności.

Strategiczne wykorzystanie
pośredniego łańcucha dostaw
świadczy o obietnicach
zwiększenia wydajności, które
mogłyby obniżyć lokalne koszty
dystrybucji.

Utrzymanie tożsamości produktu poprzez łańcuch dostaw: Marka i
etykietowanie oraz storytelling. Kosztowna infrastruktura fizyczna:
Dobrze zaplanuj trasy i usługę dostawy, za każdym razem. Znajomość
rzeczywistych kosztów dystrybucji: Planowanie i stosowanie modelu
cenowego, pamiętaj o “ukrytych kosztach”. Śledzenie produktów:
Etykietowanie i zamówienia. Poprawa koordynacji dostaw: Wspólna
platforma elektroniczna służąca do współpracy i wyznaczania terminów.
Niepewne dostawy lokalne: Umowy, żądania i plany awaryjne

Współpraca

Jeśli każdy uczestnik łańcucha wartości weźmie na siebie
większą odpowiedzialność (zarówno w przypadku partnera
wewnętrznego, jak i zewnętrznego), wspólny wynik będzie
lepszy. Jeśli margines błędu zostanie zmniejszony, poziom
usług i wartość dla klientów będą lepsze.

Etykietowanie na poziomie gospodarstwa

Zmniejszenie ryzyka poprzez
dzielenie się korzyściami i
stratami. Zmniejszenie
kosztów.

Uczestnicy mogą znacznie poprawić skuteczność regionalnego systemu
żywnościowego i mogą go rozszerzyć poprzez współpracę, co może
mieć decydujące znaczenie dla sukcesu, pozwalając im na połączenie
zasobów i wysiłków, a nie na samodzielne wykonywanie każdej pracy.
rolnego byłoby konieczne, aby umożliwić

Szkolenie ważnych dostawców spółdzielczych w celu
zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości, szkolenie
personelu w zakresie obsługi towarów oraz porozumienie co do tego, kto ponosi odpowiedzialność, jest
niezbędne.

Zwrot żywności i surowców jest trudny, ponieważ pierwotnie znajdowały
się one w miejscu dostawy.

Przyciągnąć klientów, pozostać
bardziej konkurencyjnym i
zwiększyć satysfakcję klientów,
poprawić sprzedaż.

Błędy takie jak niska jakość, uszkodzone lub niewłaściwe towary są bardzo
drogie dla wszystkich firm. Właściwa obsługa wymaga uwagi i staje się
coraz ważniejsza w celu uniknięcia odwrotnej logistyki i polityki zwrotów.
Jest on zazwyczaj regulowany przez ustawodawstwo i napędzany rosnącym
wykorzystaniem zakupów przez internet.

Odwrotna dystrybucja/polityka
zwrotów

Jeśli jest to możliwe dla rolnika/producenta
dostarczającego produkt do centrum, może to być dobre
rozwiązanie, jeśli grupa lub kooperant dostarcza towar i
odbiera produkty innych partnerów po drodze.

Propozycje

Logistyka
przychodząca
w dystrybucji

Wady
Długie podróże mogą stwarzać
problemy, być drogie w dostarczaniu,
zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe lub stanowić wyzwanie pod
względem jakości.

Zalety
Kierowca odbiera wszystkie
towary i przepakowuje je w
samochodzie i dostarcza je do
innych ciężarówek/samochodów lub samodzielnie.

Opis/Charakterystyka

Aby zapewnić terminową dostawę o odpowiedniej jakości, istnieją różne
sposoby zbierania produktów przed pakowaniem, przepakowywaniem i
dystrybucją. Często rozwiązania będą zależeć od rodzaju produktu i
potrzeb w zakresie obsługi, ilości i odległości, a wszystko to w oparciu o
umowy. Produkty są zazwyczaj dzielone na a) wymagające mrożenia b)
wymagające chłodzenia, c) wymagającej stabilnej temperatury pokojowej.

Typ
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8.4 | Kanał propozycji wartości dla klienta przez dystrybucję

W celu zwiększenia propozycji wartości dla klientów różne kanały dostarczania towarów muszą być dostosowane do ich
potrzeb. Z jednej strony jest to jedna z najważniejszych usług, które należy rozwiązać w lokalnej sieci dystrybucji żywności aż do odbiorcy, a z drugiej strony jest to również najdroższa i najbardziej czasochłonna działalność.

Podsumowanie: Które kanały dystrybucji działają najlepiej? Należy znać znaczenie i możliwości rozwiązań
dystrybucyjnych we własnym regionie lub obszarze. Cena bywa kwestią stanowiącą wyzwanie dla większości
sieci. Współpraca i elastyczność są ważne dla uzyskania najlepszego rozwiązania za każdym razem.
Aby zwiększyć propozycje wartości dla klienta, a także być zrównoważonym, każda sieć musi wybrać, jakie kanały
dystrybucji pasują do jej działalności w zależności od poziomu i ilości towaru oraz odległości rynku zbytu. Zazwyczaj jest to połączenie rozwiązań na początkowym etapie, a kiedy wielkość i finanse są bardziej zrównoważone,
wyłania się jedno rozwiązanie, które jest najlepsze.
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Tabela 18: Kanały dystrybucji, w tym zalety, wady i sugestie.
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Kanały Ad Hoc

Samochody
dostawcze do
przewozu żywności, puste w
drodze powrotnej

Strona trzecia lub
przewoźnicy
handlowi

Współpraca w
zakresie kanałów
dystrybucji przez
producentów i
właścicieli

Dystrybucja producentów i dostawców
jako kanał
dystrybucji

Właściciele
Dystrybucja

Typ
- elastyczny - bezpośredni kontakt z
klientem - łatwość w poznawaniu klientów,
budowaniu relacji, uzyskiwanie bezpośrednich informacji zwrotnych na temat
produktów i usług
- pozwala na marketing bezpośredni
może być tańszą opcją może wykorzystywać istniejące trasy, a sami
producenci zasobów mogą być dobrym
kanałem marketingowym.
- lepiej wykorzystuje aktywa, używając pustych ciężarówek w drodze
powrotnej - efektywny - zwiększa
wydajność - redukuje koszty i
wykorzystanie czasu od producenta
do klienta.

- często dostarczają rozwiązania cyfrowe
dla zamówień, śledzenia i wystawiania
faktur za pośrednictwem niedrogich
platform elektronicznych lub rozwiązań
programowych. - często dobrze ugruntowane trasy i wysoka częstotliwość,
zdolne do transportu różnych towarów. często profesjonalna obsługa i ustalone
procedury bezpieczeństwa żywności.

- zazwyczaj dobrze sprawdzają się na
obszarach miejskich, gdzie dystrybucja
odbywa się głównie w jedną stronę.sprawdza się również na obszarach
wiejskich z ustalonymi trasami.
- mogą być opłacalne - identyfikowalność
- pozwala na elastyczność przy
uruchamianiu, gdy zwykle trudno
jest zaplanować dostawy. - umożliwia wybór najlepszego i najbardziej
ekonomicznego rozwiązania dla
każdej dostawy

Producent lub/i dostawca może wykonać
całość lub część dostawy we własnym zakresie.

Horyzontalna współpraca organizacji w
łańcuchach dostaw; grupowanie działań
logistycznych, wspólne centra konsolidacji, wspólne trasy transportowe i
miejsca odbioru lub optymalizacja sieci
transportowej w wielu konkurencyjnych
łańcuchach dostaw.

Dostawca usług logistycznych, który
zarządza jednym lub kilkoma procesami
logistycznymi lub operacjami dla innych
firm.

Puste ciężarówki powrotne mogą przewozić lokalną żywność z powrotem do
sklepów lub na rynek Horeca.

Korzystanie z różnych kanałów
dystrybucji, zarówno komercyjnych,
jak i prywatnych, w zależności od
dostawy i wygody.

Zalety

Małe lokalne sieci/firmy spożywcze często
wykorzystują do dostaw własne ciężarówki lub furgonetki.

Opis/Charakterystyka

- czasochłonny - często oparte na zaufaniu i podatne na
zagrożenia - mogą nie być bardzo efektywne. - transport nie może być możliwy do prześledzenia trudny w
przypadku zapewnienia kontroli jakości

- mogą nie być dostępne w twoim regionie. - mogą
być trudne do zorganizowania pod względem logistyki. - obsługa techniczna wymaga czasu, który może
być ograniczony ze względu na pogodę w regionie
Morza Bałtyckiego w zimie

- nie wszystkie organizacje zewnętrzne są
profesjonalne lub doświadczone. - często wymagają
specjalnego opakowania i etykietowania, co może być
czasochłonne i kosztowne. - cena może być wysoka
przy małej ilości dostaw, często uzależniona od
osiągnięcia określonej ilości, aby uzasadnić cenę za
dostawę - rozwiązanie cyfrowe może być wymagające dla małej sieci i może być drogie

- bariery technologiczne w różnych organizacjach brak zaufania pomiędzy koordynującymi partnerami może być złożona z powodu planowania i harmonogramu dostaw. - Trudno jest zapewnić storytelling i
budowanie marki poprzez całą logistykę.

- biznes nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami.
- możliwe, że nie ma żadnych możliwości marketingowych. - brak kontroli jakości etykietowania,
pakowania i obchodzenia się z produktami

- kosztowne utrzymanie własnego pojazdu personelu
- wiele kosztów jest ukrytych zaponianych i nie
znajduje odzwierciedlenia w cenie produktów. różne produkty wymagają czasami różnych
rodzajów transportu

Wady

Propozycje

Może to być bardzo przydatne dla bardzo małej firmy
lub na samym początku działań związanych z dostawą.
Wykorzystaj swoją sieć i wiedzę o możliwościach

Bardzo zalecane, szczególnie w połączeniu z producentami/dostawcami dostarczającymi w uzgodnionych
miejscach dostawy lubsamochodami ciężarowymi,
odbierającymi towar przez producenta. Sprawdza się
dobrze przy dostawach na małą skalę. Zazwyczaj niedroga
i profesjonalna obsługa produktów.

Przewoźnicy komercyjni i dystrybutorzy zewnętrzni mogą
być przydatni, jeśli istnieją dobrze ugruntowane trasy,
profesjonalni operatorzy obsługi naziemnej i właściwa
cena. Platformy cyfrowe są często pożądane przez te,
które są profesjonalne i zazwyczaj mają niski próg
użytkownika. Cyfrowe rozwiązanie rozwiązuje wiele
problemów dla małej firmy i może dostarczyć
rozwiązania “od zamówienia do płatności”. Jeśli jest to
kosztowne, rozpisz budżet, aby uzyskać przegląd oszczędności czasu i pieniędzy.

Współpraca jest najważniejszą praktyką transportową w
łańcuchach dostaw w celu poprawy sytuacji małych
przedsiębiorstw. Zastanów się nad wykorzystaniem
platformy elektronicznej do organizacji. Upewnij się, że
istnieją długoterminowe plany strategiczne dotyczące
logistyki i obsługi. Zalecane jasne umowy, które zostały
zawarte.

Może to być dobrym rozwiązaniem na obszarach wiejskich
o niskich ilościach dostaw, które nie wymagają
przepakowywania lub wymagają niewielkiego nakładu pracy. Konieczność posiadania odpowiedzialnych elementów
współpracy

Korzystanie z własnych pojazdów może się okazać
korzystne dla rozpoczynających działalność gospodarczą,
jeśli częstotliwość dostaw jest niska lub na obszarach
wiejskich, na których istnieje niewiele ustalonych tras
handlowych. Dobre do poznania klienta poprzez
bezpośredni kontakt i pozwala na elastyczne dostawy.
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8.5 | Cyfryzacja

Nadeszła era cyfryzacji i wymaga ona zmian dla wszystkich elementów łańcucha wartości. Cyfryzacja jest zadaniem
zarządczym, ale wszystkie relacje i partnerzy zaangażowani w działania muszą rozwijać i uczyć się obsługi cyfrowej, czy
tego chcą czy nie.

Podsumowując: Większość przyszłych lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją żywności będzie
posiadała dużą część lub kilka elementów cyfrowych w swoich kluczowych działaniach: marketing, informację i
sprzedaż, zaopatrzenie, logistykę, magazynowanie, dystrybucję, współpracę i utrzymywanie relacji z klientami
oraz przepływy administracyjne. Aby rozwinąć się w erze cyfrowej, edukacja dla partnerów, producentów, pracowników i klientów jest niezbędna i przydatna, może być popytem za kilka lat, więc wszystkie organizacje muszą
być na to przygotowane. Oszczędzi to biznesowi wiele czasu i pozwoli na składanie zamówień, dostaw i płatności.
Wskazane jest stosowanie dobrze opracowanych i ogólnych rozwiązań programowych, które będą aktualizowane
długoterminowo w celu zaoszczędzenia kosztów i czasu.
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Tabela 19: Działania w zakresie digitalizacji, w tym plusy, minusy i sugestie.
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Cyfryzacja

Typ

- System cyfrowy zapewnia przede
wszystkim systematyczne podejście
do informacji i, jeśli jest dobrze
zaplanowany, pomaga w
gromadzeniu statystyk i porównań.
Zazwyczaj sprawia, że standardowe
procedury są tak proste, jak to tylko
możliwe, że w przeciwnym razie
muszą być wykonywane ręcznie,
każdego dnia. - Poprzez cyfryzację
procesu zakupu, wszystko musi być
bardziej przejrzyste niż w przypadku
regularnych zakupów offline (np. na
rynkach lub w sklepach). Warunki i
właściwości każdego produktu/kategorii produktów muszą być tak jasne,
aby klient rozumiał je bez patrzenia
na prawdziwy produkt. Segment
wymagający, taki jak klienci
biznesowi sprzedający swoje
produkty klientowi końcowemu,
wymaga takiej samej uwagi, aby
uniknąć urazów. Różne strony cyklu
życia produktu wymagają różnych
funkcji do wykonywania swoich
codziennych czynności, dlatego też
dobra platforma elektroniczna
integruje się z różnymi stronami na
odpowiednim poziomie.

Opis/Charakterystyka
Wady
- E-platforma nie jest magicznym
narzędziem, które robi wszystko i
zastępuje osobistą komunikację, ale
jeśli jest dobrze zaplanowana/
wybrana/rozwinięta, jest użytecznym
narzędziem pomagającym zarządzać
i kategoryzować informacje, pomaga
zautomatyzować procesy i rutynowe
zadania, w zależności od ich funkcji.
- System zapewnia kanał do składania zamówień, ale obsługa klienta
może zadbać o osobiste połączenie. Rolnicy zawsze mogą nie być w
stanie być obecni w internecie, muszą
być na “polu”, tak samo jak szefowie
kuchni w restauracjach. Obecność w
internecie jest trudna do osiągnięcia Do przeprowadzenia pełnego cyklu
komunikacji między stronami, przy
wsparciu kompletnej platformy
elektronicznej, komunikacja osobista
za pośrednictwem regularnych
kanałów jest nadal potrzebna, a jej
obsługa jest znacznie łatwiejsza i
bardziej przejrzysta. Utrzymywanie i
rozwijanie dobrych relacji poprzez
odpowiednią i wygodną komunikację
z innymi stronami, przy
jednoczesnym śledzeniu produktów,
zamówień, dowodów dostawy, faktur
i płatności stanowi wyzwanie.

Zalety
- Pokazuje informacje o produktach,
dostępne ilości, kalendarz sezonowy
i cotygodniowo aktualizowane listy.
Centralnie zarządzane i
zintegrowane rozwiązanie obejmuje
wszystkie strony jednego systemu,
wszystkie informacje mogą być raz
wprowadzone i ponownie
wykorzystane. Storytelling jest
łatwiejszy. - System pomaga zebrać
informacje do jednego uporządkowanego, zdigitalizowanego
ekosystemu, usuwając codzienne,
rutynowe zadania, które mogą być
wykonywane online.

ROZDZIAŁ 8 - KLUCZOWE DZIAŁANIA - CYFRYZACJA

- Aby osiągnąć pewną wygodną rutynę
i nieskazitelną dokumentację różnych
działań, niezbędne jest wykorzystanie
narzędzi - platformy elektronicznej do
usystematyzowania i archiwizacji
danych i spotkań, połączeń
telefonicznych, wiadomości SMS,
komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej w celu utrzymania
otwartych kanałów komunikacji w
odpowiednim czasie, w odpowiedni
sposób i przy różnych okazjach. Jako sieć spożywcza należy rozważyć
korzystanie z oprogramowania, które
zapewnia istotne funkcje dnia
codziennego, takie jak zamawianie,
dowody dostawy, etykietowanie,
fakturowanie i analiza sprzedaży.
Rozwiązanie programowe, z którego
planujesz skorzystać, zapewni Ci
również bezpośredni kanał sprzedaży
dla klientów końcowych, takich jak
sklep internetowy lub system
zamówień.

Propozycje

8.5.1 | Od zlecenia do płatności, kontrola przepływu za pomocą narzędzi cyfrowych

Wiele sieci nadal przyjmuje zamówienia przez telefon, co stanowi wyzwanie w zakresie identyfikowalności i przeglądu
zamówień, w tym brak historii zamówień na klienta. Jeśli telefon jest wybranym narzędziem do składania zamówień, każde
zamówienie musi być “przebijane” do własnego systemu i potwierdzane za pomocą poczty elektronicznej, jest to czasochłonne
i kosztowne, łatwo popełnić błąd i jest to uważane za nieprofesjonalne. Nawet jeśli w tym czasie jest to wygodne dla obu
stron, nie daje to żadnych szans na rozwój biznesu w kierunku profesjonalizmu. Dzięki cyfryzacji “showroomu produktów”, list produktów i ilości (w sezonie), komunikacji, sprzedaży, zamówień, obsługi zamówień, fakturowania, płatności,
oszczędności i budżetów można dziś zaoszczędzić wiele godzin pracy personelu i czasu poświęconego na administrację.
Zamówienia, faktury i płatności będą identyfikowalne i łatwe do znalezienia. W przypadku nowych działalności cyfryzacja biznesu musi być zgodna z długoterminową strategią, jednak budowanie przepływu i systemu może być wykonywane
stopniowo, krok po kroku.

Podsumowująąc: Poprzez skrócenie kanałów dostaw, marketing, dystrybucja, logistyka i obsługa produktów musi być
jak najbardziej efektywna, aby odnieść sukces w biznesie. Jakkolwiek krótkie linie zaopatrzeniowe w administracji,
pozwolą zaoszczędzić wiele godzin pracy personelu i kosztów dla firmy. Nie wszyscy w grupie docelowej klientów
mogą być gotowi na cyfryzację, ale klienci, szefowie kuchni i dostawcy mogą się rozwijać lub zostać przeszkoleni
w zakresie obsługi systemu w ramach wspólnego wysiłku.

•• Klienci i dostawcy muszą nauczyć się korzystać z systemu zamówień i prawidłowego zamawiania,
a pracownicy muszą promować i uczyć użytkowników w ramach usługi.
• Wyzwania związane z płynnością występują zazwyczaj wtedy, gdy czas między dostawą towarów
a zapłatą jest długi. Proste działania, takie jak skrócenie czasu płatności faktur, mogą poprawić
i zwiększyć przepływ gotówki. Również śledzenie płatności jest bardzo ważne i łatwe, gdy jest
ona scyfryzowana.

Streszczenie rozdziału:

Streszczenie rozdziału: Dostarczenie propozycji wartości dla klientów jest możliwe, gdy aktywa lub odpowiednie
partnerstwa są zorganizowane. Wykonywanie kluczowych czynności jest oczekiwaną postawą zwiększającą
wartość dla klientów.
•• Kluczowe działania, które są najważniejsze dla ofert rynkowych: cyfryzacja i przepływ w działalności administracyjnej. Kluczowe działania, które są najważniejsze w relacjach z klientami: Marketing i sprzedaż, obsługa
i responsywność na potrzeby klientów, komunikacja, współpraca w zakresie logistyki i dystrybucji.
• Kluczowe działania, które są najważniejsze dla kanałów dystrybucji: zrozumienie łańcucha wartości, logistyka
i przepływ w magazynie, pakowanie i obsługa, inne działania dystrybucyjne i zrozumienie przepływu
dystrybucji.
Wykorzystanie odpowiednich kanałów dystrybucji dostosowanych do poziomu własnej działalności pomaga zoptymalizować sieć transportową łańcucha dostaw w celu obniżenia kosztów, poprawy poziomu usług oraz poprawy
niezawodności zaopatrzenia i dostaw. Znalezienie najlepszego rozwiązania wzmacnia wartość dla klienta i biznesu. Dzielenie się informacjami pomiędzy dystrybutorami i klientami umożliwi im zidentyfikowanie problemów
z dostawą w miarę ich występowania. Pomaga to w efektywnym wykorzystaniu siły roboczej, optymalizacji wyboru
lokalizacji obiektu, rozwoju infrastruktury, efektywnym magazynowaniu, kompletacji i pakowania oraz współpracy i współdzielenia zasobów w ramach łańcucha dostaw i poza nim w zakresie działań magazynowych.
Jakość usług i szybkość reakcji klientów są również ważnymi czynnikami, dlatego lokalizacja w pobliżu baz klientów umożliwia magazynom dostarczanie klientom przesyłek na czas, mniejszych i częstszych, nawet jeśli nie jest
to łatwe na obszarach wiejskich. Najważniejsze jest to, aby drogi do dostawców były dostępne, atak samo jak drogi
do klientów.
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Tabela 20: Przykład digitalizacji i przepływu od zamówienia do płatności, z uwzględnieniem plusów, minusów i sugestii.
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Biznes

Współpraca z dostawcami

Od klienta do biznesu

Sieci Zadania

Zadania klientów

Zadania producentów

Typ

Oczekiwania: Działania następcze Aktywność online:
Gospodarka: rejestracja i rachunkowość

Oczekiwania: Płatność
Aktywność online: Umowy
Korekta zwrotu?

Oczekiwania: Odbiór towarów Aktywność online:
Czas i bezpieczeństwo żywnościowe | Towary kontrolne | Zapłacona faktura

1: Plan marketingowy
2: Sprzedaż
3: Kontrola
4: Działania następcze Oczekiwania: Logistyka i
planowanie Aktywność online: 1: kontrola wewnętrzna:
zapasy i magazyn. 2: Pobieranie i pakowanie 3: Materiały
rynkowe i budowanie wizerunku marki 4: Harmonogram 5:
Kontrola zapasów Oczekiwania: Dystrybucja Aktywność
online: 1: Zamówienia: furgonetki/ciężarówki, data, objętość i rodzaj towarów. 2: Planowanie trasy 3: Dostarczanie
towarów w czasie i wysyłanie ich do kupującego/klienta

Aktywność online:

Kontrola strategiczna, przepływ Aktywność online:
1: Produkty rynkowe dla grup klientów
2: Zarządzanie i kontrola: zlecenia rejestracyjne i korekty
3: Zapasy kontrolne
4: Książka od dostawców i producentów na potrzeby rynku
Oczekiwania: Współpraca Aktywność online:
1: inne sieci, dostawca, nabywca
2: dystrybucja/magazynowanie
3: zapewnienie platformy elektronicznej/oprogramowania
Oczekiwania: Marketing

Oczekiwania:

Oczekiwania: Porządek, współpraca, działania
następcze Aktywność online: 1. Zamówienie
na stronie internetowej lub na platformie
elektronicznej 2.umowy/kontrakty 3. identyfikowalność zamówienia 4 Postępowanie z
towarami/bezpieczeństwo 5. Nabycie do
otrzymania 6. Komunikacja

Oczekiwania: Dostarczanie produktów na czas, według odpowiedniej
ilości i jakości. Identyfikowalność według etykiety i marki Aktywność
online:
1. Zamówienie uzupełniające i opakowanie zgodnie z zamówieniem
2.zaktualizowana lista produktów i kalendarz sezonowy, w tym
wielkość sprzedaży 3. korekta cen/umowy dotyczące cen 4.
Postępowanie z towarami/ i umowa w sprawie jakości 5. Tożsamość
marki budynku 6. Platforma elektroniczna i korzystanie z Internetu

Opis/Charakterystyka

Działania mające na celu
zmniejszenie kosztów
Redukcja personelu
Identyfikowalność zleceń
Przegląd przepływu i logistyki

Uzyskaj ogólny przegląd
dostępnych produktów.

Śledzenie dostępności produktu i mieć kontrolę nad
popytem klientów.

Zalety

Przepływ

Przepływ

Przepływ

Kształcenie pracowników,
klientów, producentów i
partnerów w zakresie korzystania z platformy.

Czas i działania następcze

Przekonaj klientów do
korzystania z rozwiązań
cyfrowych.

Śledzenie dostępności produktu i uzyskanie kontroli
nad popytem klientów.

Wady

Zlecenia i działania, koszty i płatności

30 dni 20-30% marży?
W tym dystrybucja Inne koszty?
Marketing

Jako zamówienie - Dostawa
przez SMS? Umowa - lub
zwrot Umowa na 14 dni?

Upewnij się, że właściciele i partnerzy biznesowi zgadzają
się co do tego, jakie powinny być zadania sieci i jakie
powinny być obowiązki producentów, aby uniknąć
konfliktów i zamieszania. Upewnij się, że zadania sieciowe
są uwzględnione w strategii biznesowej, a także, że
stosowane są odpowiednie procedury w celu zapewnienia,
że wszystkie zadania są objęte strategią biznesową.

Ustanowienie dobrych procedur poprzez formalne
umowy od samego początku w celu zapewnienia
dobrych relacji z klientami i lojalnymi klientami. Dołóż
wszelkich starań, aby pomóc im w korzystaniu z
rozwiązań cyfrowych w celu zapewnienia efektywnej
obsługi.

Upewnij się, że producenci dokładnie wiedzą, za co są
odpowiedzialni poprzez pisemne umowy. Na początek
może zajść potrzeba wkładu niewielkiego wysiłku, aby
wprowadzić je w efektywną rutynę pracy.

Propozycje

ROZDZIAŁ 8 KLUCZOWE DZIAŁANIA - E-PLATFORMA I CYFRYZACJA

CHAPTER 9
KEY PARTNERSHIPS

CHAPTER 8
KEY ACTIVITIES

CHAPTER 3
VALUE PROPOSITIONS

CHAPTER 5
CUSTOMER
RELATIONSHIPS

CHAPTER 2
CUSTOMER SEGMENTS

a. Official

a. Logistics
b. Distribution

a. Link between target
and network

a. HoReCa market

b. Private

a. Increase product value
for customers
b. Increase service value
for customers

b. Service process

c. Digitalization

b. Events and culinary
tourism
c. Special shops,
retail chains
d. Public catering

CHAPTER 7
KEY RESOURCES

CHAPTER 4
CHANNELS

a. Required for assets

a. Marketing

b. Management

- traditional

c. Risk

- digital

CHAPTER 10
COST STRUCTURE

CHAPTER 6
REVENUE STREAM

a. Expensive key activities

a. Willingness to pay

b. Controlling economy

b. Securing revenue streams
c. Other income possibilities

9

KLUCZOWE
PARTNERSTWA

Dostawca i partnerzy firmy są zazwyczaj jednymi z kryteriów sukcesu dla nowo powstającego przedsiębiorstwa. Aby
założyć, prowadzić lub rozwijać małą organizację zajmującą się dystrybucją żywności na małą skalę, konieczne są
kompetencje biznesowe. Współpraca ze strony zaufanych partnerów jest przydatna dla wszystkich przedsiębiorstw, ale
dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i rozwijających się, gospodarka jest zazwyczaj niestabilna. Dzięki
solidnym, kluczowym partnerstwom firma może zlecać działania zewnętrznie lub posiadać zasoby pozyskane spoza firmy
w celu ich wykonania. Poprzez zlecanie wewnętrzne lub zewnętrzne kluczowych działań zaufanym partnerom, ryzyko
biznesowe może zostać zmniejszone. Większość sieci ma partnerów prywatnych, ale niektórzy współpracują z oficjalnymi partnerami jako organizacje rządowe lub społeczności lokalne. Oficjalni partnerzy mogą wnieść swój wkład poprzez
rozbudowane i silne sieci.

Streszczenie rozdziału: Ewentualni partnerzy to organizacje rządowe i społeczności lokalne na różnych szczeblach,
organizacje rozwoju biznesu, inne sieci żywnościowe, instytucje finansowe, organizacje użyteczności publicznej itp.
Są one ważne dla zachowania bliskości poprzez komunikację stanowiąc ważne zasoby potrzebne przy powodzeniu
lokalnej sieci żywności. Dla małej firmy, nie jest możliwe zachowanie wszystkich kompetencji, know-how i
aktualności istotnych informacji. Sieć i producenci zazwyczaj będą potrzebować informacji, pomocy w działaniach
lub wiedzy, a kluczowe partnerstwo może obsługiwać zadania lub zapewniać zasoby, gdy są one potrzebne. Ciągłe
budowanie relacji i tworzenie sieci kontaktów jest ważne dla utrzymania bliskości partnera.
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ROZDZIAŁ 9 KLUCZOWE PARTNERSTWA
Typ

Opis/Charakterystyka

Zalety

Wady

Propozycje

Organizacje
rządowe

Różne poziomy i typy. Specjalne
kompetencje i know-how w zakresie
bezpieczeństwa żywności, przepisów i
regulacji prawnych, możliwości
finansowania, administracji, kursów/
edukacji i sieci.

Sieć Kompetencje Inne
zasoby Moc

Kompleksowe
Powolny proces Szybkie
zmiany

Przydatny i silny partner. W
zależności od potrzeb,
wybierz ludzi lub działy, z
którymi chcesz nawiązać
relacje.

Społeczności
lokalne

Ważny partner i dla niektórych obszarów
siła napędowa dla uruchomienia lokalnych
sieci żywnościowych. Potrafi promować
lokalną sieć żywności w różnych kanałach,
zapraszać na imprezy i happeningi,
aranżacje edukacyjne dla wszystkich grup
wiekowych i poziomów.

Dostarcza
wiedzy,
sieci i informacji.
Uprawnienia
w zakresie
promocji

Nieelastyczność
Powolne
procesy
Zmiana personelu Niskie
budżety

Świetne źródło informacji i
wsparcia. Silny partner i
stabilni doradcy, ale środki finansowe na opłacenie sieci za
działania są zazwyczaj niskie
lub nieegzekwowalne.

Przyczynienie się do wykorzystania czasu na

Kompetencje
użyteczne
Motywacja
do sukcesu
Priorytet

Silne opinie
Czasochłonne
nieporozumienia.

Ustalenie zasad prowadzenia
działalności gospodarczej i
umów o współpracy. Przydatne
dla rozwoju. Może wykonywać
czynności na starcie

Możliwości finansowania Doradcy
z przydatnym wglądem i narzędziami finansowymi

Wiedza Sieć
Bezpłatne
porady i
kursy

Kompleksowe
Czasochłonne
wymagania

Wybierz dobrego partnera,
buduj zaufanie i relacje zdobrymi doradcami.

Konsultanci i
organizacje
rozwoju biznesu

Za specjalne kompetencje i knowhow, biznes, strategię, komunikację,
IT, rachunkowość, procedury prawne
i kompetencje zarządcze. Specjaliści
w segmentach

Wiedza
Dostępne
Ekspert

Drogie Brak
własności i
odpowiedzialności
za wynik sieci

Przedsiębiorstwa i producenci
będą potrzebowali informacji/
wiedzy lub porady.

Zmotywowany
Wiedza Sieć

Nie rozwijają się Nie
współpracują

Kluczowi producenci

Różne pod względem wielkości i
kategorii produkcji, doświadczenia i
miejsca prowadzenia działalności w
regionie, know-how i sieci. Pomoc w
rozwoju asortymentu produktów Dystrybucja i zasoby logistyczne

Dystrybucja jest możliwa
Rozważyć właściwe produkty i
opracować nowe. Znajomość
rynków i posiadanie sieci.
Komunikacja w ważnym głosie,
akty-wny udział w budowaniu lojalności. Porozumienie w sprawie
kryteriów i celu pomaga we
wspólnym kierowaniu działaniami.

Spółki dystrybucyjne

Spółki dystrybucyjneRelacje z różnymi dostawcami. Poziom oparty na
wielkości i potrzebach

Elastyczność
Objętość
Odpowiedzialny
Stabilny

Drogie Kryteria
dotyczące objętości i przetwarzania
żywności

Zbuduj szeroki wachlarz partnerów dla różnych rozwiązań w
różnych okresach (właściwa
objętość).

Zapewnij wiedzę i doświadczenie,
sieć, doradcę i współpracę na różnych
poziomach.

Wiedza

Ukryty
porządek obrad
Konkurencja

Zapewnij wiedzę i doświadczenie, możesz współpracować przy
wielu działaniach, dystrybucji,
produktach, personelu.

Pomoc w ustaleniu strategii (jej mandatu) uwzględniającej wymagania i
oczekiwania właściciela, wspierającego
lidera. Ryzyko i wyniki kontroli oraz
odpowiedzialność za gospodarkę
Szeroki zakres kompetencji, dobry jako
mentor i doradca.

Wybrane
zasoby,
zmienne
Szeroka sieć
Doświadczenie

Może
kosztować
środki finansowe
Szum

Wybierz według potrzeb: sieć lub
kompetencja na pewien okres.
Niezbędne i często kryteria sukcesu
również dla małych przedsiębiorstw;
Nie musi być zaawansowany, ale
zarządzalny na odpowiednim
poziomie własnych potrzeb biznesowych przez pewien okres.

budowanie biznesu, opracowanie strategii i

Właściciele

doradztwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zazwyczaj
mają one zarówno interes, jak i pierwszeństwo w
rozpoczynaniu działalności gospodarczej, mogą
mieć użyteczne kompetencje do dzielenia się.

Banki

Inne lokalne
sieci żywnościowe

Rady i Rada
Konsultacyjna
Mentorzy

Tabela 21: Kluczowe partnerstwa, partnerzy oficjalni i prywatni.
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BALTIC SEA FOOD

CHAPTER 9
KEY PARTNERSHIPS

CHAPTER 8
KEY ACTIVITIES

CHAPTER 3
VALUE PROPOSITIONS

CHAPTER 5
CUSTOMER
RELATIONSHIPS

CHAPTER 2
CUSTOMER SEGMENTS

a. Official

a. Logistics
b. Distribution

a. Link between target
and network

a. HoReCa market

b. Private

a. Increase product value
for customers
b. Increase service value
for customers

b. Service process

c. Digitalization

b. Events and culinary
tourism
c. Special shops,
retail chains
d. Public catering

10

STRUKTURA
KOSZTÓW

CHAPTER 7
KEY RESOURCES

CHAPTER 4
CHANNELS

a. Required for assets

a. Marketing

b. Management

- traditional

c. Risk

- digital

CHAPTER 10
COST STRUCTURE

CHAPTER 6
REVENUE STREAM

a. Expensive key activities

a. Willingness to pay

b. Controlling economy

b. Securing revenue streams
c. Other income possibilities

Wszystkie wybrane bloki konstrukcyjne powinny zwiększać wartość własnej działalności. Wybierając różne bloki lub rozwiązania,
stworzy to własną strukturę kosztów biznesowych. Zainteresowanie segmentu klientów propozycjami wartości, wynika z
faktu, że gdy płacą oni za produkty i usługi, są to strumienie dochodów. Najważniejsze koszty dla sieci muszą być jasne,
a kluczowe działania i kluczowe zasoby wymagają poniesienia większości kosztów. Kontrolując koszty, przedsiębiorstwo
kontroluje wyniki. Sieć może być zrównoważona poprzez zmniejszenie lub uświadomienie sobie największych wyzwań i
kosztów w szczegółach oraz ustalanie cen zgodnie z wartością klienta, za którą klienci są skłonni zapłacić.

10.1 | Najkosztowniejsze działania kluczowe

Zrównoważony model biznesowy musi być finansowany sam w sobie. Kontrola kosztów łańcucha wartości, na każdym etapie
i w każdym szczególe, daje wynik zrównoważonych działań w połączeniu z wielkością sprzedaży. Największym wyzwaniem
jest poznanie rzeczywistych godzin pracy w każdym procesie, które muszą być precyzyjne, aby uzyskać rzetelną kalkulację
kosztów. Małe firmy i firmy rodzinne zazwyczaj nie obliczają wszystkich godzin pracy (wykonywanych przez członków
rodziny, po godzinach i w międzyczasie). Może to być konieczne w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej, ale nie
wtedy, gdy jest ona zakładana na rynku.
Dzięki znajomości podstawowej wiedzy biznesowej i kontroli nad finansami, oczekiwane wyniki są w zasadzie znane.
Koszty operacyjne będą się różnić w zależności od rodzaju i poziomu działań. Łańcuch wartości generuje dochód lub koszty
na każdym etapie lub jako funkcje współpracujące ze sobą. Koszty operacyjne muszą być dobrze znane lub przewidywane.
Ponieważ większość przedsiębiorstw to marketing cyfrowy, komunikacja i procesy wewnętrzne, utrzymanie i modernizacja
kanałów będzie prawdopodobnie procesem ciągłym lub stopniowym dla firm rozpoczynających działalność lub małych
przedsiębiorstw. Koszty utrzymania muszą być obliczane w odniesieniu do budżetu operacyjnego i budżetu długoterminowego. Małe przedsiębiorstwa rodzinne i firmy rozpoczynające działalność często zapominają o kosztach personelu,
“ponieważ wykonujemy swoją zwyczajową pracę”. Należy obliczyć odpowiednie wynagrodzenie, a także podzielić je na
cenę produktów i koszty usług, które należy pokryć z opłat. Dla bardziej rozwiniętych firm wybierających magazynowanie
jako część biznesu, koszt aktywów zazwyczaj jest pokrywany, ale koszt posiadania logistyki i magazynowania produktów
jest kluczowy dla utrzymania niskiego poziomu, ponieważ nie jest uważany za kapitał obrotowy i wiążący płynność.

Podsumowanie: Wszystkie koszty muszą być podzielone na kategorie, aby można było ustalić priorytety na wszystkich etapach. Koszty są bardziej widoczne poprzez sieć, w której wszystko jest zgłaszane, ale mogą być bardziej
ukryte dla indywidualnych producentów, a tym samym mogą być wyższe poprzez sieć. Kontrolowanie zarządzania
kosztami może pomóc w znalezieniu najlepszego możliwego rozwiązania w zakresie kosztów. Większość kosztów
będzie proporcjonalnie mniejsza przy wyższej ilości sprzedaży.
Miesięczne budżety i kontrola płynności pomagają nadzorować codzienny przepływ środków finansowych, aby mieć
pewność, że pieniądze na pokrycie zobowiązań są dostępne, a należne dochody wypłacane. Kontynuuj prowadzenie
budżetu oraz kontroli płynności, każdego miesiąca. Uzyskanie kontroli oznacza informacje i jak największą wiedzę
na temat wyzwań, z którymi firma/działalność musi sobie poradzić, aby być zrównoważoną.
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Tabela 22: Przykład najważniejszych kosztów operacyjnych.
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Koszty rozwoju

Administracja,
zarządzanie i
koszty personelu

Konserwacja
kanałów
internetowych

Koszty
magazynowania
i logistyki

Koszty działalności dystrybucyjnej

Działalność
marketingowa
Dla klientów,
przyszłych klientów i przyszłych
dostawców.

Typ

Prawidłowe obsadzenie
stanowisk pracownikami
wysokiej jakości umożliwi
sprawną pracę sieci.
Łącząc zasoby i szkolenia w
grupy, sieć może zmniejszyć
koszty ponoszone przez producentów, jednocześnie podnosząc
jakość produktów i usług.

Personel jest słabym punktem i jednym z
najwyższych źródeł kosztów dla sieci. Obejmuje płace i koszty socjalne, a także może
obejmować dietę, transport itp.

- Rozwój dla firmy/sieci - Niektóre sieci
pomagają producentom rozwijać swoją
działalność lub produkty, a także rozwijać
własne działania gospodarcze i umiejętności.

Dobra kontrola zapasów i
systemy logistyczne pomogą
kontrolować koszty.

Pamięć masowa, w tym pamięć centralna,
zawartość i rozwiązania w zakresie pamięci
masowej w postaci cyfrowej.

- koszty mogą być zazwyczaj
uzasadnione zwiększoną wydajnością. - dobrze utrzymane
narzędzia internetowe pomogą
w marketingu i logistyce.

Wiele rozwiązań połączonych
w celu kontroli kosztów
Scentralizowane magazynowanie
obniża koszty dystrybucji i logistyki oraz ogranicza koszty

W tym wizyty u klientów, transport produktów od producentów docentrum/punktu
zbiórki, transport produktów do klientów.

- Strona internetowa, w tym domena,
projektowanie, hosting, aktualizacje i
konserwacja. - Inne niezbędne programy,
takie jak pakiety biurowe, programy
zamówień i księgowości, elektroniczne
platformy dystrybucji itp.

Ważne, aby dotrzeć do celu,
koszty mogą być ograniczone
w zależności od działań i
poziomu. Rozwiązania
cyfrowe są niedrogie.

Zalety

Czas przeznaczony na działania obejmujące
opracowanie lub ulepszenie logo, materiały
reklamowe, arkusze informacyjne, broszury,
bank zdjęć, próbki smaków, film itp. Stoiska,
degustacje i działania promocyjne

Opis/Charakterystyka

- Kto pokrywa te koszty i jak?
- czy przynosi to korzyści
wszystkim, czy tylko
niektórym? - czy w tym momencie jest to przystępne
cenowo, czy konieczne dla
wzrostu gospodarczego?

- niewłaściwy personel o niewłaściwych kwalifikacjach może być
śmiertelny.- błędy w obszarach takich
jak etykietowanie produktów mogą
prowadzić do kradzieży - niepotrzebne
godziny pracy ręcznej

- może być dla nowo powstających firm kosztownym
obciążeniem. - nie zawsze od
razu wiadomo, w jaki sposób
te inwestycje przyniosą
korzyści firmie.

- przestrzenie magazynowe
mogą być drogie, zwłaszcza
przy niewielkich transferach objętościowych. - słaba kontrola
zapasów może prowadzić do
marnotrawstwa i stanowić
wyzwanie dla płynności.

Czasochłonne Testowanie i
znajdowanie właściwych
rozwiązań Nieprawidłowe
obchodzenie się z personelem
Powrót

Może to być wysoki i niekontrolowany koszt.
Poziom i cena materiału
Koszt czasu

Wady

ROZDZIAŁ 10 STRUKTURA KOSZTÓW

Czasochłonna, ale niezbędna czynność.
Potrzeba odzwierciedlenia w budżecie.
Zidentyfikuj obszary rozwoju, które
przyniosą korzyści w postaci dochodów i
obniżonych kosztów. Zobacz, czy możliwe
jest połączenie zasobów w celu osiągnięcia
tego celu. Efektywne kursy

Upewnij się, że masz odpowiednich
pracowników. Zastanów się, co możesz
zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać ich
czas, stosując rozwiązania cyfrowe i dobre procedury. LEAN.

Planuj przyszłość, ale inwestuj w to, czego
potrzebujesz teraz. Upewnij się, że możesz
rozbudowywać skrzynkę narzędzi krok po
kroku i prowadzić regularną konserwację,
ale bądź świadomy wartości w stosunku do
kosztów.

Dowiedz się, czy sieć potrzebuje scentralizowanej pamięci masowej i czy jest to
opłacalne. Upewnij się, że masz bardzo
dobrą kontrolę zapasów i procedury
obsługi, aby zapewnić jak najmniejszy
poziom marnotrawstwa i zwrotów.

Dokonaj przeglądu możliwości dystrybucyjnych i budżetu różnych kosztów,
personelu i czasu.
Przeszkolić personel w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Należy zmierzyć wynik działań lub
informacje zwrotne od klientów, aby
sprawdzić, czy koszty generują dochód.

Potrzeba strategii marketingowej i budżetu,
aby kontrolować wydatki.

Propozycje

10.2 | Kontrolowanie ekonomiki

Istnieje kilka przykładów definicji użytecznych modeli finansowych służących zrozumieniu struktury kosztów i
kontrolowaniu kosztów:

ROZDZIAŁ 10 STRUKTURA KOSZTÓW
Typ

Opis/Charakterystyka

Zalety

Wady

Propozycje

Te bloki konstrukcyjne zawierają
elektroniczne narzędzie do komponowania różnych budżetów i
obliczeń w programie Excel. W tym
modelu biznes będzie miał kontrolę
nad potrzebami kapitałowymi, kosztami w każdym produkcie w obliczu
produkcji, całkowitą sprzedażą i
Finansowanie rezerwami płynności biznesowej w
okresach miesięcznych. Ogólnie rzecz
biorąc, wszystkie pola w modelu są
zaznaczone na niebiesko ze względu
na wprowadzanie zmiennych, które
firma musi wykonać, aby je znaleźć
lub oszacować. Następnie model automatycznie obliczy resztę. (Załącznik:
modele Excel)
Biznes zazwyczaj wymaga różnych
budżetów. Można je podzielić na dwie
kategorie: budżet kapitałowy i budżet
operacyjny. Budżet operacyjny jest w
Budżet:
tym modelu biznesowym podzielony
kapitał,
na budżet sprzedaży i budżet kosztów.
działalność
W celu sprawowania kontroli nad
operacyjna
przepływami pieniężnymi, model ten
i
obejmuje również budżet płynności.
płynność
finansowa

- podkreśla istotne
czynniki, takie
jak koszty i przychody.
- Obejmuje
wszystkie
“ukryte” koszty.
- pomaga znaleźć
model biznesowy
pasujący do Twojej działalności
lub zdecydować,
która działalność
pasuje do Twojej
sieci.

- stara się
stworzyć
odpowiedni
model biznesowy.
- łatwe do
zapomnienia
w
codziennych
operacjach
- nie
zawsze
postrzegane
jako ważne.

Znajdź odpowiednie
modele finansowania, które pasują do
Twoich działań i
celu. Wykorzystaj go
aktywnie, aby
zidentyfikować
korzyści i wyzwania,
użyj modeli, aby
sobie z nimi
poradzić.

- pomaga zidentyfikować wszystkie
ukryte koszty i
przychody.
- daje realistyczne
oczekiwania
- poprawia płynność
i dodatni wzrost
gospodarczy

- może być
wysiłkiem, by
użyć....
- łatwe do
zapom-nienia i
niepriorytetowe
traktowanie
wśród codziennych zadań.
- może stać się
zbyt skomplikowana.

Twórz i wykorzystuj
dobre budżety od samego
początku, aby zachować
kontrolę nad swoimi
wydatkami,
spodziewanymi przychodami i płynnością.
Przeglądaj i dostosowuj
się co miesiąc, aby
utrzymać się na szczycie
płynności i pozytywnego
rozwoju.

Prawdziwym celem rachunkowości
jest pomoc interesariuszom w
podejmowaniu lepszych decyzji
biznesowych poprzez dostarczanie
im informacji finansowych. Ważne
jest ustalenie spójnych zasad
rachunkowości, które pozwolą na
dokładne i efektywne przeglądanie
sprawozdań i raportów firmy w
czasie. Aby odnieść sukces w
prowadzeniu dobrej księgowości, zaRachunkowość leca się odbycie kursu księgowości
lub zatrudnienie profesjonalnego
księgowego w przedsiębiorstwie w
celu zapewnienia jakości sprawozdawczości finansowej. Tego punktu
nie można nadmiernie podkreślać.
Profesjonalna księgowość w biznesie
odgrywa ważną rolę, która przyczynia się do ogólnej stabilności i
postępu w biznesie.

- kluczowe dla
kontroli kosztów
i płynności
- niezbędne przy
ubieganiu się o
finansowanie
zewnętrzne lub
pożyczki.
- wiarygodność

- wydatek może być
skomplikowana,
jeśli jest
konieczna,
potrzebne
umiejętności
nie są obecne.
- Łatwo zapomnieć, jak jest
ważna
- nie mogą być
poddawane
przeglądowi
lub wykorzystywane w
pełni
potencjału

Rachunkowość jest
ważna, ponieważ
przekazuje tak wiele
informacji, że właściciele, menedżerowie
i inwestorzy muszą
ocenić wyniki
finansowe firmy.

Tabela 23: Struktura najważniejszych kosztów
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Dla śledzenia finansów i kontrolowania gospodarki istnieją pewne przykłady definicji modeli finansowych: Zobacz również
modele Excel jako załącznik.
Typ

Opis

Propozycje

Plan prawdopodobnej sprzedaży

Bądź realistą, planując go, kontrolując koszty działań
marketingowych i planowany przepływ dochodów.

Plan przygotowany dla każdej głównej kategorii
wydatków, takich jak koszty administracyjne, koszty
finansowania, koszty produkcji, koszty dystrybucji ++.

Koszty stałe i zmienne, użyteczne, specyficzne oraz
być czujnym na ryzyko lub koszty nieznane

Prawdziwa sytuacja. Miara stopnia, w jakim osoba
lub organizacja ma środki pieniężne na wypełnienie
natychmiastowych i krótkoterminowych zobowiązań
lub aktywów, które mogą być szybko przekształcone
w tym celu. Różnica w kwocie środków pieniężnych
dostępnych na początek okresu (bilans otwarcia)
oraz kwota na koniec tego okresu (bilans
zamknięcia) Kwota netto środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych przenoszonych
do i z działalności własnej.

Nawet duża wartość w biznesie jako produkty w
magazynie, nie pomaga, jeśli nie brak potrzebnej
płynności finansowej, więc planowanie pod kątem tej
płynności jest ważne. Jej brak jest często powodem
bankructwa. Dla banku, gdy potrzebuje pieniędzy.
Miesiąc i rok, pokazujące zmiany pomiędzy
wybranym okresem. Na najbardziej podstawowym
poziomie, zdolność firmy do tworzenia wartości dla
interesariuszy zależy od jej zdolności do generowania dodatnich przepływów pieniężnych. Ponadto, w
szczególności, zmaksymalizuj długoterminowy
swobodny przepływ gotówki.

Proces, w którym firma określa i ocenia potencjalne duże wydatki lub inwestycje.

Przydatne przy planowaniu rozwoju i dużych lub długoterminowych inwestycji, przy zakupie samochodu
ciężarowego lub inwestycji w magazyn.

Budżet: Wszystkie działania z każdego miesiąca.

Kontrolowanie kosztów działań i konieczności ich
kontynuacji z tygodnia na tydzień lub miesiąc na
miesiąc, ponieważ będzie to miało wpływ na wynik.

Informacje dotyczące modeli 1-5

Bądź jak najdokładniejszy, im lepsze obliczenia, tym
bardziej poprawne wyniki dla budżetu. Po nabyciu
doświadczenia, liczby zazwyczaj stają się bardziej
poprawne lub zbliżone do wyniku. Budżet musi być
bardzo zbliżony do rzeczywistego wyniku.

Bieżące i oczekiwane przychody. Raporty dotyczące sytuacji finansowej firmy w określonych
okresach rozrachunkowych

Wybierz tydzień, miesiąc lub 3 miesiące na sezon lub rok, aby uzyskać przegląd sytuacji.

Sytuacja: Sprawozdanie finansowe, które w danym
momencie przedstawia aktywa, zobowiązania i kapitały własne spółki. Jest to sprawozdanie finansowe,
które przedstawia w skrócie to, co spółka posiada i
co jest jej dłużna, a także kwotę zainwestowaną
przez akcjonariuszy.

Bądź świadomy, że jest to podgląd zrobiony dla twoich
współpracowników: zrób specjalny bilans na pokaz
sezonu dla dostawcy lub 1-3-5 lat dla banku, jeśli
potrzebujesz kredytu lub inwestora.

1. Budżet
sprzedaży
2.Budżet kosztów

3.Budżet
związany z
płynnością i
przepływami
pieniężnymi

4.Budżetowanie
kapitałowe i
inwestycyjne
5. Budżet operacyjny
6.Kalkulator dystr.
7.Sprzedaż kalkulacyjna
8. cennik czynników kosztowych

POZ
ZOSTAŁ
ŁE
Rachunek
zysków i
strat

Bilans

Rysunek 8: Definicje i przegląd przydatnych modeli Excel: patrz modele Excel jako załącznik

Podsumowanie: Wszystkie elementy lub bloki konstrukcyjne w przedsiębiorstwie skutkują strukturą kosztów. Kiedy
wybierane są bloki konstrukcyjne, należy opracować strukturę kosztów w celu kontrolowania finansów poprzez
określenie najważniejszych z nich. To, które kluczowe działania i kluczowe zasoby wymagają najwyższych
kosztów, będzie się różnić w zależności od wybranych elementów, które lokalna sieć dystrybucji żywności uzna
za kluczowe dla zbudowania przedsiębiorstwa.
Rachunek zysków i strat jest jednym z trzech najważniejszych sprawozdań finansowych wykorzystywanych do sporządzania
sprawozdań z wyników finansowych za dany okres obrachunkowy. Pozostałe dwa kluczowe sprawozdania to bilans
oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
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11

STRATEGIA I
ORGANIZACJA

Dzięki znalezieniu interesujących i odpowiednich elementów do budowy lokalnej sieci dystrybucji żywności, można je
wykorzystać do zbudowania strategii. Główne elementy składowe będą się różnić w zależności od rodzaju działalności
gospodarczej. Dzięki wykorzystaniu wybranych elementów, sieć może zdecydować, która organizacja jest najbardziej
odpowiednia do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej. Organizacja dostosuje się do własnego rynku i
będzie obsługiwać wybrane segmenty klientów oraz rozwiązywać potrzeby najważniejszych grup klientów. Komunikacja,
sprzedaż i dystrybucja są kanałami, przez które propozycje wartości są dostarczane do klientów. Nawiązywanie i utrzymywanie
relacji z każdym segmentem klientów buduje zaufanie i współpracę, a także zazwyczaj długoterminowe możliwości biznesowe. Jeśli propozycja wartości jest z powodzeniem oferowana klientom, wynikiem są strumienie przychodów. Aby być
zdolnym do oferowania klientom produktów i usług odpowiadających na ich potrzeby trzeba posiadać niezbędne aktywa,
które stają się kluczowymi zasobami. Posiadając kluczowe zasoby, sieć może wykonywać kluczowe działania. Firma rozpoczynająca działalność może chcieć lub potrzebować zasobów poza siecią i może chcieć zlecić niektóre działania zaufanym,
kluczowym partnerom. Aby móc sprawować kontrolę, niezbędna jest struktura kosztów odzwierciedlająca działania,
zasoby i źródła dochodów. Wszystkie elementy tego dokumentu są ze sobą powiązane, a trwały rezultat zależy od tego,
czy poszczególne elementy składowe są połączone jako całość strategii lub biznes planu zorganizowanego rozpoczęcia
działalności gospodarczej.

11.1 | Strategia

Strategia jest planem ogólnym i zazwyczaj wyznacza cele na najbliższe trzy lata. Głównym celem jest bycie bardziej (lub
pozostanie) zrównoważonym jako przedsiębiorstwo na zmieniającym się i rozwijającym się rynku. Największym wyzwaniem
jest zbadanie nieznanej przyszłości i przewidzenie, co się wydarzy wokół biznesu i konkurencji. Budowanie ram i celów w
oparciu o wiedzę i to, co uważamy za konieczne, aby być solidną firmą dystrybucyjną oraz prężnym lokalnym biznesem
spożywczym przygotowuje organizację do działania w przyszłości. Opracowanie strategii jest procesem przydatnym do
dogłębnego zrozumienia własnego rynku, planowania sposobu rozwiązywania potrzeb grup docelowych i rozwijania
własnych możliwości biznesowych, a jednocześnie kontrolowania finansów. Jednak sukces będzie możliwy tylko dzięki
zastosowaniu się do planu poprzez praktyczne, operacyjne działania.
Strategia jest planem najważniejszych celów i działań oraz wyznacza kierunek dla następnej fazy. Głównym celem jest
bycie przedsiębiorstwem bardziej zrównoważonym lub pozostanie nim poprzez dostosowanie się do zmieniającego się i
rozwijającego się rynku. Największym wyzwaniem jest zbadanie nieznanej przyszłości i przewidzenie, co się wydarzy
wokół biznesu i konkurencji, a następnie określenie, gdzie i jak pójść naprzód. Należy budować ramy i cele w oparciu o to,
co uważamy za konieczne, aby być solidną firmą dystrybucyjną i lokalnym biznesem spożywczym. Strategia jest zazwyczaj
przygotowywana w oparciu o analizę SWOT. Dla firmy typu start-up właściciele opracowują plan strategiczny. Później,
gdy rozwiną się jako firma, kierownictwo i zarząd (czasami właściciele i pracownicy) uczestniczą w pracy nad nim.

11.1.1 | Konkurencja

Aby wzmocnić lokalną sieć dystrybucji żywności, strategia musi być również kształtowana w oparciu o konkurencję w
wybranym segmencie klientów. Aby określić jak atrakcyjny jest rynek i jaka jest sytuacja konkurencyjna na rynku, przydatne może okazać się 5 sił Portera, analizujących model. Przy pracy za pomocą takiego narzędzia jak to, wynik może
być wykorzystany jako strategia konkurencji w celu osiągnięcia przewagi, wzrostu i wyższej rentowności w wybranym
segmencie klientów.
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Rys. 9: Przykład analizy zagrożeń na rynku, dla rozwoju strategii wobec konkurencji.

Kiedy się analizuje pięć sił konkurencji na rynku, daje to przegląd wyzwań, które należy uwzględnić we własnej strategii
pokonywania konkurencji. W przypadku zmiany jednej z pięciu sił, określi ona potrzebę wyboru innego strategicznego
podejścia do wybranego segmentu rynku i klientów.

•
•

•

•

•

a) Zagrożżenia ze strony nowych uczestnikó
ów: Niskie ryzyko (tutaj). Podejście do rynku zajmuje dużo czasu, a
głównie produkty są małe i niepowtarzalne: współpraca to siła. Regulacje kontrolują procesy żywnościowe we
wszystkich krajach, co pomaga we właściwym podejściu.
b) Zagrożżenia zwiąązane z produktami zastęępczymi: Niskie ryzyko (tutaj), zazwyczaj są unikalne, mają wysoką
jakość, dzięki ręcznym procesom produkcyjnym. Przemysł często konkuruje ze sobą poprzez “podrabianie”
lokalnych produktów żywnościowych/premium, ale klienci mogą tego nie rozumieć. Lokalne przedsiębiorstwa
sektora spożywczego, producenci i społeczności lokalne muszą informować o różnicach między produktami.

c) Zagrożżenia wiąązane z uznanąą konkurencjąą: Wyższe ryzyko (tutaj). Liczba lokalnych producentów
żywności rośnie; współpraca jako rozwiązanie. Pojedynczy producent może konkurować cenowo, ale nie
będzie miał siły ani środków finansowych na pokrycie większych obszarów, działań marketingowych i
obniżenie kosztów logistyki i dystrybucji. Dokonaj przeglądu obecnej konkurencji i ewentualnych
przyszłych konkurentów w segmencie, który ma być przygotowany do radzenia sobie z tym problemem.
Bycie widocznym: Etykieta, storytelling, karty produktów, strony internetowe i media społecznościowe.
Utrzymanie odpowiedniej ceny: Kontrolowanie kosztów, wybór odpowiednich grup klientów.

d) Siłła przetargowa nabywcó
ów: Wysokie ryzyko (tutaj). Przewidując ilość i komunikację - jakość i wyjątkowość.
Pokaż rzeczywistą wartość produktów dla klienta. Marketing/Informacja: Zaktualizowane listy produktów, kalendarz
sezonowy, listy/blogi/media społecznościowe. Wybierz odpowiednie grupy klientów i w razie potrzeby zmień je.
Jakościowa usługa i tworzenie poczucia ekskluzywności. Umowy, również długoterminowe. Relacje i zaufanie.
e) Siłła przetargowa dostawcó
ów: Niskie ryzyko (tutaj). Aby zbliżyć się do rynku, odpowiednie produkty dla każdej
grupy klientów muszą być atrakcyjne. Odpowiednie narzędzia cenowe, wartość dodana jako czynnik rozwiązujący
problemy, obsługa w całym łańcuchu wartości. Współpracujący dostawcy; wspólne działania, informacja i
komunikacja. Budowanie zaufania.
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Podsumowująąc: Dzięki zrozumieniu i znajomości lokalnego “świata zewnętrznego”, można wybrać dobre podejście, aby zmniejszyć ryzyko w przypadku własnej działalności. Umożliwia to tworzenie odpowiednich rozwiązań dla
przyszłych kierunków i niezbędnych kierunków rozwoju w stronę różnych rynków, segmentów lub grup klientów.

11.1.2 | Plan strategiczny

Plan strategiczny jest ogólnym planem rozwoju i osiągnięcia celów do następnego etapu. Opracowanie strategii w oparciu
o elementy zawarte w tym dokumencie jest użytecznym procesem dogłębnego zrozumienia własnego rynku, planowania
sposobu rozwiązywania wyzwań rynkowych i potrzeb grupy docelowej, a także rozwijania własnych możliwości biznesowych oraz kontrolowania finansów.
W oparciu o własne produkty, usługi i powiązane działania w kierunku segmentów klientów, które oferuje sieć, należy
opracować plan jak najlepszego podejścia do rynku. Znając konkurencję i wyzwania w segmencie klientów łatwiej jest
wyznaczyć cele. Cele są podzielone na działania, które są realizowane w zaplanowanym okresie oraz zakresie. Po zakończeniu każdego działania zrealizowano również plan strategiczny na bieżący rok.
Sukces może być łatwiejszy dzięki ustrukturyzowanemu podejściu i świadomości w postaci planowania poprzez
praktyczne, operacyjne działania i przygotowanie na nieoczekiwane sytuacje. Plan strategiczny jest zazwyczaj tworzony w
trzyletnim horyzoncie czasowym i może być dostosowywany co roku ze względu na nieprzewidziane wyzwania lub
możliwości. Najważniejsze działania opierają się na strategii, zwykle zaplanowanej na rok. Wszystkie działania i wypracowane godziny są powiązane z rocznym budżetem w celu śledzenia realistycznej ilości pracy rozwojowej połączonej z
codziennymi operacjami. Pomaga to przy kontrolowaniu godzinnej pracy i kosztów zmiennych, a także pomaga w osiąganiu lepszych wyników dzięki przygotowaniu się do przyszłych wyzwań i gotowości do korzystania z okazji. Przydatny jest
również długoterminowy budżet na etap strategii (3 lata).
Jeśli są zatrudnieni pracownicy, są oni przydatni w procesie planowania (lub jego części), ponieważ posiadają oni wiedzę
operacyjną na temat codziennego funkcjonowania. Najważniejsi partnerzy są przydatni w rozmowach kwalifikacyjnych, w
celu wypracowania lepszych wspólnych rozwiązań dla obu części. W przypadku małych firm lub firm rozpoczynających
działalność warto zaprosić wszystkich do tej pracy, jeśli jest to większa organizacja, tylko kilku przedstawicieli pracuje
razem w celu osiągnięcia szybszych wyników i nadal reprezentuje wszystkie części organizacji. Wykonanie tej pracy jest
kosztowne ze względu na liczbę godzin pracy, ale wyniki powinny zwracać się w dłuższej perspektywie czasowej.
Zewnęętrzne ramy: poznanie konkurencji i zrozumienie ram segmentu klientów.
Cele ekonomiczne: Powiązane z budżetem na następny etap.
Przeprowadźź analizęę SWOT, aby rozważyć wewnętrzne mocne i słabe strony oraz zewnętrzne możliwości i zagrożenia.
(Analizując dzisiejsze możliwości i rozważając możliwości strategii, SWOT jest użytecznym narzędziem poprzez
zdefiniowanie S (mocne strony) W (słabe strony) O (szanse) i T (zagrożenia). Przegląd wewnętrznych i zewnętrznych
mocnych i słabych stron własnej marki lub firmy zazwyczaj ujawnia decyzje, które wymagają poprawy. Analiza SWOT
tylko w komunikacji i marketingu)
Ustalenie celó
ów strategicznych w kategoriach gospodarki, rynku, produkcji i usług oraz zasobów wewnętrznych do obsługi
i kontroli działalności. Opracowanie celó
ów działłania dla każdego celu strategicznego, powiązanie z osobą odpowiedzialną,
ramy czasowe dla realizacji i budżet dla każdego działania w celu zapewnienia siły wdrożeniowej. Osobą odpowiedzialną
może być osoba z zewnątrz, personel lub inne osoby, natomiast przewodniczący zarządu lub kierownik musi być wewnętrzną
osobą odpowiedzialną, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
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Rysunek 10: przykład ogólnego planu strategicznego na kolejny okres 3 lat.

Ten przykład strategii pokazuje niektóre cele i działania dla lokalnej firmy dystrybuującej żywność. W zależności od potrzeb
i poziomu start-upu, firma musi jednak opracować własną, prostszą lub bardziej złożoną strategię. SWOT jako narzędzie
pomaga znaleźć zewnętrzne ramy, mocne i słabe strony, zagrożenia oraz szanse. Na podstawie tego jest przydatne:
• powiązanie celów strategicznych z modelami finansowania w celu śledzenia kosztów związanych z kontrolą ryzyka
• poznanie konkurencji i własnych umiejętności, produktów oraz usług
• wdrażanie marketingu i pokazanie, że potrafimy zaspokoić potrzeby klientów.
• dbanie o rozwój pracowników/partnerów

Podsumowanie: Opracowanie strategii (planu długoterminowego) powiązanego z budżetem, daje przegląd kierunków
działania firmy i jej głównych priorytetów jak klientów, marketingu i działań oraz rozwoju/udoskonaleń. Strategia
nadaje kierunek i moc realizacji właściwych działań (patrz Działania kluczowe) w zakresie tworzenia wartości
dodanej. Ponadto, plany krótkoterminowe są opracowywane w przybliżeniu raz w roku. Plany krótkoterminowe są
zazwyczaj planami opartymi na działaniach logistycznych, dystrybucyjnych lub marketingowych, związanymi z
finansami, gdzie przewiduje się wydatki finansowe oraz dochody: planowanie tego jest ustalane w budżecie, a
następnie dokonuje się kontroli płynności, aby upewnić się, że firma ma środki na pokrycie wydatków przez cały
czas.
Firma dostarczająca lokalną żywność i dystrybucję, daje wartość klientom, dostawcom i właścicielom firm, jak
wspomniano powyżej. Po dokonaniu wyboru grup klientów i zrozumieniu potrzeb klientów, aby odnieść sukces,
należy opracować plan strategiczny i zapewnić możliwość realizacji planów. Plan działania mający na celu osiągnięcie długoterminowego lub ogólnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeb klienta przy własnych możliwościach,
może być definicją strategii.
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11.1.3 | Przykład strategii marketingowej

Każda firma ma inną strategię opartą na celach, rynku i oczekiwanych wynikach, jak wspomniano powyżej. Należy
również wziąć pod uwagę poziom i własne możliwości, rozwój i wielkość przedsiębiorstwa, kulturę i inne aspekty.
Ogólna strategia może mieć specjalne strategie dla najważniejszych działań, takich jak dystrybucja lub marketing. Dzięki
strategii rynkowej, widoczność poprzez kanały marketingowe i budowanie relacji staje się zazwyczaj punktem wyjścia dla
budżetów. Jest to przykład sposobu przyszłościowego myślenia stwarzającego strategię rynkową dla następnej fazy:
STRATEGIA
RYNKOWA

CEL do 1.1.2021

GRUPY
DOCELOWE
Miejsce:
podstawa i
demografia
DZISIEJSZA
SYTUACJA

MARKA

PRZYKŁAD
Rynek HORECA
Plan rynku ma na celu zwiększenie wartości dla
istniejących grup docelowych i rekrutację 1 nowej
grupy docelowej jako klientów, jednego klienta krajowego (w oparciu o główną strategię).
Konkurencja
Komunikacja
Branding
Plan postępu

DZIAŁALNOŚĆ: DO
ZROBIENIA Komentarze
Narzędzia: a. Dokonaj przeglądu dzisiejszej sytuacji przez SWOT w odniesieniu do rynku i celu.
b. Poznaj konkurencję: 5 sił, rozważ sytuację w
otaczającym cię świecie. c. Planowanie dla
każdego celu, kanałów, usług i zapotrzebowania
na personel. Koszt: czas, budżet, d. Nowe usługi:
cyfryzacja, nowe logo.

Dzisiejsi/obecni klienci Lokalni:11 Horeca, 2
Sklepy specjalne 2 Szkoły,
Nowi: głłównie klienci Horeca 14
Regionalni: 2. Krajowi: 1 Międzynarodowi: xx?

Wybierz region i wielkość firmy, osiągniętą do maja 2021 r. Dostosowane do rozmiaru i produktów/
ilości oraz możliwości dystrybucji według jakości
obsługi Więcej produktów lub większa ilość
produktu

Członkowie/producenci sieci 17
Nowe produkty: 120
Rezultat: E: 6`

SWOT: Opisz dlaczego,
budżet i wyzwania

SWOT Dzisiejsza sytuacja

Film, fotografia i teksty papierowe, internet, media
społecznościowe, materiały drukowane i prezentacje
Marka znajduje się w łańcuchu wartości, również
przez inne osoby związane z produktem.

Przyszłe potrzeby
Skorzystaj: Zdefiniuj kiedy, gdzie
i w jaki sposób Rozważ jakość i
widoczność Wybierz materiały
Cel:
Nowi klienci Nowe zdefiniowane obszary:
xxx Horeca 7
Szkoły 2
Sklepy specjalne 5
-------------------Nowi producenci
Nowe produkty

Poznaj swoje produkty i określanie nowych
obszarów, grup docelowych, klientów w oparciu o
rodzaj produktów, wielkość lub planowany wzrost
oraz sposób ich dotarcia do nich. Aby zrealizować
strategię pozycjonowania we własnym regionie,
planowane działania są głównym celem zwiększenia
liczby docelowych i nowych klientów.

Tworzenie sieci poprzez działalność internetową
Prezentacje Organizacja: degustacje i promocja
historii produktów i marki w formie
drukowanej. Marka poprzez storytelling i nowe
materiały marketingowe, nowe logo?
Ogłoszenia w gazetach, czasopismach, czasopismach związanych z żywnością

Krótki film, zdjęcia raz w tygodniu. Zwiększony poziom usług. Wyjaśnij działanie: cel
i wartość według listy rzeczy do zrobienia.
Zaznacz każdą czynność: - Liczby: ile razy
(cel) - Godziny pośw. poszczeg. działaniom
- Koszt - Kto jest odpow. za każde
działanie? - Termin płatności

Pozostała
działalność

1. Wys. jakości doradztwo dla nowych klientów 2.
Stosowanie wys. jakości i znormalizowanych narzędzi.
3. Kursy i warsztaty, media społeczn. 4. Dostęp do
nowych produktów 5. Dołączenie do sieci / środowiska
kompetencji

Główne działania na rzecz zwiększnia wartości
w nowych i istniejących przedsiębiorstwach
docelowych oraz u producentów Plan czasowy
dla działań

BUDŻET
Cena

Na podstawie działań na następne 18
miesięcy od 2019: xx do 2020:
xxxxx

Obliczyć roczny budżet na działania:
Potrzeby dotyczące personelu? Inwestycje?
Materiały?

CEL
RYNKOWY
Pozycja oparta na
produktach

DZIAŁANIA/
Promocja i
stosunki

Rysunek 11: Przykładowa strategia rynkowa
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Podsumowanie: Strategia marketingowa jest częścią ogólnej strategii i może być również strategią komunikacyjną.
Przeanalizuj świadomość i odpowiedzi w procesie planowania jako przewagę w marketingu i jako nowe możliwości przekształcenia swojej słabości w nowe atuty. Bądź konkretny i upewnij się, że masz wymierne cele, które
muszą być podzielone na następną fazę lub na jeden rok, jeśli jest to propozycja dla sieci. Zrealizowana strategia
marketingowa jest częścią zrealizowanej strategii głównej i ważną częścią rozwoju.

11.2 | Modele organizacyjne

W procesie przechodzenia przez bloki konstrukcyjne modelu w postaci szablonu, zazwyczaj jest czas na przemyślenie, w
jaki sposób własny model organizacyjny musi zostać uformowany jako rama do rozwiązywania problemów klientów.
Opiera się to na świadomości na temat formy, potrzebnej by dopasować się do własnego rynku docelowego i potrzeb klienta, w oparciu o kluczowe działania i zasoby, które sieć jest w stanie zaoferować, w tym własne aktywa i zasoby, tak aby
być zrównoważonym biznesem.
W większości przypadków infrastruktura fizyczna i “wirtualna” już istnieje, a popyt na lokalnie i regionalnie uprawiane
produkty dla nowo powstających przedsiębiorstw jest niezaspokojony. Kapitał początkowy jest zazwyczaj potrzebny na
renowację obiektów do produkcji, agregacji, magazynowania, pakowania, przetwarzania oraz dystrybucji i kapitału obrotowego dla systemów zarządzania przedsiębiorstwem w celu koordynacji logistyki łańcucha dostaw. Szkolenia rozwojowe
i pomoc techniczna w zakresie cyfryzacji są zazwyczaj potrzebne w celu zwiększenia zdolności do sprostania wymaganiom
klientów/kupujących (ilość, jakość, opakowanie, etykietowanie, bezpieczeństwo żywności itp.). Sieć jest bardzo ważna, by
móc “pójść na skróty” i wejść na rynek tak szybko, jak to możliwe, jednak we właściwy sposób, aby od samego początku
zachować reputację bez łamania “lokalnych zasad” lub kultury.
Wybór właściwego modelu organizacji zależy od zaangażowania, poziomu podejmowania ryzyka dla właścicieli, lokalizacji finansów, kultury, rynku/klienta oraz planów strategicznych. Rozwój od B2C do B2B jest również naturalnym sposobem
rozwoju dla niektórych właścicieli. Zazwyczaj kluczem do sukcesu jest współpraca, która może być zorganizowana w różne
modele. Model lokalnej sieci dystrybucji żywności może mieć wiele form, a przechodząc przez analizę SWOT, najlepsze
rozwiązanie dla każdego właściciela może być jasne:

Rysunek 12: Różne modele organizacyjne oparte na głównym modelu sieci lokalnej i żywnościowej
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11.2.1 | Model lokalnej sieci dystrybucji żywności

Różnorodność tego modelu, w tym centrum żywnościowego, jest najczęściej stosowanym modelem udanych i zrównoważonych
lokalnych przedsiębiorstw sektora spożywczego. W tym modelu przedsiębiorstwa koncentrują się na sprzedaży lokalnej
żywności, obsłudze logistyki i dystrybucji produktów. Nie wytwarzają one produktu, ale są częścią łańcucha dostaw, dostarczając
produkt od producenta na wybrany rynek docelowych klientów jako B2B. Korzystając z analizy SWOT: przyjrzenie się
mocnym i słabym stronom, szansom oraz zagrożeniom związanym z różnymi modelami organizacji przedsiębiorstwa, jest
przydatne do ustalenia, co odpowiada celom i przyszłemu rynkowi. Strona współpracująca może rozważyć różne modele i
wypróbować parę poprzez start-up i zdecydować się na zmianę, kiedy biznes jest już bardziej ugruntowany.
Model ten jest często wykorzystywany przez producentów, którzy chcą współpracować w zakresie marketingu, sprzedaży
i dystrybucji w celu zwiększenia wartości producenta. Odbywa się to poprzez redukcję lub dzielenie się wysokimi kosztami i czasem poświęconym na tego rodzaju pracę (zazwyczaj 33-34% czasu pracy miesięcznie). Producenci są kluczowymi
czynnikami stymulującymi lub koordynatorami wprowadzania swoich produktów na rynek. Mogą one odgrywać różne
role, ale współpracują w ramach sieci jako biznes w poszukiwaniu wspólnych możliwości. Producent/dystrybutor dostarcza swoje własne produkty, a produkty innych producentów mogą mieć własne ciężarówki na drodze lub koordynować je
z różnymi rodzajami przewoźników. Zazwyczaj firmy takie jak ta posiadają swój węzeł komunikacyjny, włącznie z magazynowaniem i sprzętem do przepakowywania. Sieć może łatwo dodawać inne produkty i rozwijać się, gdy są one obecne
na rynku. Sieć zazwyczaj na pewnym etapie posiada prawo własności produktu, chociaż zależałoby to od porozumienia
handlowego z różnymi producentami. Konieczne są umowy dotyczące obsługi, etykietowania, ustalania cen, fakturowania
oraz etapów posiadania prawa własności.

Przegląd: Rys. 13: SWOT modelu organizacji dystrybucji lokalnej żywności model
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Może to być dobry model startupowy w połączeniu z innymi partnerami lub rolnikami zapewniającymi produkty od innych
producentów, bądź model dla firm z jednym lub kilkoma właścicielami z silnym i profesjonalnym zarządzaniem. Producenci
mogą również pomagać w koordynowaniu dostaw produktów do określonych punktów odbioru lub magazynów. Następnie
dystrybutor odbiera produkt i dostarcza go na rynek docelowy. Mogą one przyjmować dodatkowe role, takie jak broker,
który pomaga producentom znaleźć nowe rynki. Zazwyczaj są one własnością jednego właściciela lub grupy producentów.
Jeśli sieć posiada węzeł,przedsiębiorstwo sprawuje kontrolę nad całym łańcuchem wartości (patrz rozdział 8), a model ten
daje możliwość budowania element po elemencie łańcucha wartości i powolnego rozwoju jako sprawne przedsiębiorstwo.
Może to być trudny model dla niektórych sieci, ponieważ wymaga to wyboru odpowiedniego personelu.
Przykład: Jeśli sieć nie posiada magazynu lub określonej lokalizacji, kierowcy muszą przepakować produkt. Jeśli nie posiadają oni
odpowiedniej wiedzy i zrozumienia wymagań dotyczących obsługi podczas przepakowywania towarów “w drodze”, jakość
produktu, opakowania lub etykietowania może być niższa niż tego oczekują właściciele i klienci. Właściciele tracą przez to
kontrolę. Co więcej, rozwój stanowi problemem, jeśli zatrudniony jest jedynie sprzedawca, brak natomiast zdefiniowanego
menedżera i wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez zarząd lub właścicieli, co zajmie trochę czasu.
Połączenie dystrybucji z centrum żywności to coś więcej niż tylko dystrybucja: Centrum żywności jest obiektem
biznesowym z możliwościami agregacji, magazynowania, pakowania, etykietowania, koordynacji logistycznej, dystrybucji
i usług marketingowych dla produktów spożywczych produkowanych lokalnie/regionalnie. Jednocześnie, ich celem jest
utrzymanie silnych sieci lub relacji z producentem i/lub szerszą społecznością poprzez dodatkowe usługi. Mogą one
obejmować jeden lub więcej z następujących elementów: szkolenie producentów, edukacja konsumentów, etykietowanie
regionalne, sprzedaż hurtową lub detaliczną powierzchni w obiektach handlowych itp.

1. Agregacja/dystrybucja-hurtownia •
Punkt dostarczania dla wielu rolników oraz punkt odbioru dla firm dystrybucyjnych i klientów, którzy chcą kupić
zweryfikowaną pod względem źródła pochodzenia lokalną i regionalną żywność.

2. Aktywna koordynacja •
Zespół zarządzający węzłem komunikacyjnym, który aktywnie koordynuje logistykę łańcucha dostaw, w tym
poszukiwanie partnerów dla producentów i koordynowanie wysiłków z dystrybutorami, przetwórcami i
nabywcami.

3. Stałe obiekty •
Zapewnienie miejsca i sprzętu do przechowywania żywności, jej lekkiego przetwarzania, pakowania, paletyzowania, a nawet sprzedaży pod regionalną etykietą centrum.
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11.2.2 | Organizacja pozarządowa

“NGO - organizacja pozarządowa (NGO) to każda pozarządowa, dobrowolna grupa obywatelska o charakterze niezarobkowym,
zorganizowana na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Ukierunkowane na zadania i kierowane przez
osoby mające wspólny interes, organizacje pozarządowe pełnią różnorodne funkcje usługowe i humanitarne, przedstawiają problemy obywateli rządom, wspierają i monitorują politykę oraz zachęcają do udziału w życiu politycznym poprzez
dostarczanie informacji. Niektóre z nich są zorganizowane wokół konkretnych zagadnień, takich jak prawa człowieka,
środowisko lub zdrowie. Zapewniają one analizę i wiedzę specjalistyczną, służą jako mechanizmy wczesnego ostrzegania
i pomagają w monitorowaniu i wdrażaniu umów międzynarodowych. Ich relacje z biurami i agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych różnią się w zależności od ich celów, miejsca pobytu i mandatu danej instytucji”.

Rys. 14: SWOT organizacji pozarządowej
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11.2.3 | Model organizacyjny Kooperatywy

Głównym celem tworzenia stowarzyszeń współpracy/kooperacji, w większości krajów jest zapewnienie pomocy i wsparcia
dla ludzi, tak aby osiągnęli oni sukces w biznesie bez pomocy rządowej. Dla wielu współpodejmujących próby w ramach
projektu BSF, tego typu organizacja może stanowić wyzwanie. Współpraca z zorganizowanymi producentami może wzmocnić wspólne działania rozwojowe, dzięki czemu przedsiębiorstwa odnoszą sukcesy i są skuteczne, tak jak np. w przypadku COOP Norge z ponad 1,3 mln członków. W tym modelu wszyscy członkowie mają prawo własności, a zarządzanie i
plany są zdefiniowane. Wszystko zostaje usprawnione w biznesie. Wyzwaniem jest ilość właścicieli i to, jak organizować
decyzje, głosować i dzielić się zyskiem.

Rys. 15: SWOT modelu organizacyjnego Coopa jako modelu organizacyjnego
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11.2.4 | Niezależny model organizacji biznesowej

Niezależne firmy to firmy, które nie są kontrolowane przez żadną inną firmę. Może to być również jednostka nieokreślona,
która działa niezależnie od firmy macierzystej, ale generuje dochód dla firmy macierzystej.

Rys. 16: SWOT modelu niezależnej organizacji biznesowej

Podsumowując: Lokalna sieć dystrybucji żywności, obejmująca węzeł żywnościowy, jest najbardziej złożoną
działalnością gospodarczą. Ze względu na różnorodność oferowanych usług, organizacje mogą się znacznie różnić
w zależności od siebie. Może to być dobre rozwiązanie dla profesjonalistów, posiadających pewne kompetencje
biznesowe. Ponadto, może to być model do “rozwinięcia się”, po okresie początkowego uczenia się jako start-up.
Współpraca jest kluczem do sukcesu, a ograniczona mała skala/niewielka ilość będzie częścią czegoś większego i
bardziej profesjonalnego, prowadzącego do zwiększenia wartość produktów oraz dostępu dla docelowych klientów. Organizacja pozarządowa jest organizacją słabszą pod względem siły i komunikacji. Silne skoncentrowanie
się na produktach jest dobre, ale może odbywać się kosztem budowania zrównoważonego biznesu, który
potrzebuje również innych zasobów oraz silniejszego zarządzania i finansów, aby mógł się rozwijać. Kooperatywa
to także dobry model, ale luźniejszy w relacjach i zazwyczaj oparty na zaangażowaniu. Istnieje wiele wyzwań
związanych z podejmowaniem decyzji, dzieleniem się funduszami i zarządzaniem tego typu organizacją. Również
marketing i doświadczenie biznesowe nie jest tak często w użyciu w tego typu organizacji, a finanse są często
słabe. Ostatni model jako niezależny biznes jest dobrze zorganizowany i dobrze powiązana jako organizacja, ale
nie tak dobrze, aby skupić się na klientach, model ten cierpi z powodu wyższych kosztów oraz braku środków
finansowych.
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PODSUMOWANIE

Lokalna żywność ma długą historię w każdym kraju i państwie regionu Morza Bałtyckiego. To część lokalnej kultury,
nośnik tożsamości, oferujący różne smaki z każdego miejsca na mapie. Żywność opracowana przez przemysł przejęła wielu
klientów w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ale zainteresowanie lokalną żywnością generalnie rośnie. Zarówno perspektywa
turystów poszukujących wyjątkowości w danym obszarze, jak i świadomość mieszkańców dotycząca zdrowia i smaku są
ważnymi wyznacznikami grup klientów.
Przy budowaniu udanej lokalnej sieci dystrybucji żywności jest wiele do rozważenia: wybór grupy docelowej i zbadanie w
przypadku tej grupy potrzeb, które tworzą dla niej wartość. Aby dotrzeć do grupy docelowej, należy skoncentrować się na
właściwym kanale marketingowym i wybrać odpowiednie kanały dystrybucji, co w dłuższej perspektywie czasowej tworzy
wartość dla klientów, właścicieli oraz producentów. Stając się lepszą i przyciągając uwagę nowych klientów oraz utrzymując lojalnych klientów, będąc interesującą poprzez storytelling produktu i profesjonalną widoczność, mała sieć dystrybucji
lokalnej żywności jest bardziej przygotowana na przyszłe wyzwania. W przypadku B2B lokalne kanały sprzedaży żywności to głównie sklepy rolnicze, pojedyncze punkty sprzedaży detalicznej, których działalność koncentruje się na terenie ich
własnej gminy i powiatu.
Długotrwałe relacje i grono lojalnych klientów muszą być budowane z biegiem czasu, a podstawą jest komunikacja i
budowanie zaufania poprzez stałe dostawy. Wiedząc, gdzie są wartość i dochód w działaniach, można skupić się na rozwoju w kierunku lepszego przepływu i lepszej wartości dla wszystkich części sieci. Aby logistyka była bardziej opłacalna
i zrównoważona, należy w jak największym stopniu usprawnić obsługę towarów w całym łańcuchu wartości, w tym czas i
cenę dystrybucji na obszarach wiejskich. Każdy biznes będzie pasował do swojej lokalnej kultury, ale zmiany zazwyczaj
muszą się rozwijać w kierunku przyszłych rynków i potrzeb. Duma z jakości i produktów premium musi być
odzwierciedlona w cenie (włącznie z dystrybucją), a nie porównywana z przemysłem spożywczym. Aby odróżnić się od
przemysłu, bardzo ważne jest komunikowanie się poprzez storytelling. Dla rynku B2B długa współpraca z producentami
jest zazwyczaj niezbędna. Następnie można wpływać na to oraz komunikować, co jest poszukiwane na rynku oraz jakie są
unikalne produkty, za które płaci się producentowi wyższe ceny.
Uzyskując pomoc od partnerów i kluczowych zasobów, nowa lub mała działalność nie musi wnosić wszystkich działań i
wiedzy, co jest trudne, jeśli nie zatrudnia się w niej pracowników wcale lub jest ich tylko kilku. Partnerzy są zazwyczaj
wspaniałą bazą zasobów do rozwoju i współpracy. Budując strategię nadawania priorytetów rozwojowi, ramy dla działań
potrzebnych w następnym okresie stają się jasne, a poprzez powiązanie działań i godzin pracy personelu z budżetami i
kontrolą płynności, nadzór nad finansami może znacznie bardziej pomóc w osiągnięciu rentowności jako lokalnej sieci dystrybucji żywności. Stając się bardziej zrównoważonym i solidnym przedsiębiorstwem, pomagamy zwiększyć wartość dla
producentów i dostawców lokalnej żywności oraz zadowolić docelowych klientów i właścicieli.
Małe firmy oferujące lokalną żywność mają problemy ze zrównoważonym rozwojem, a najważniejszym sposobem na przetrwanie
jest współpraca. Jeśli niektóre z działań lub wiele z nich jest wspólnych, wpływ na rynek jest większy, a koszty własne będą
niższe, zazwyczaj z lepszym wynikiem. Współpraca jest zazwyczaj trudna, ale można ją rozwiązać, pracując krok po kroku
i wspólnie z producentami, klientami i innymi lokalnymi dostawcami żywności. Dobra wola, porozumienie i strategia to
narzędzia sukcesu. Czynniki sukcesu, które mają być bardziej zrównoważone na wymagającym lokalnym rynku żywności,
zwłaszcza na obszarach wiejskich, są priorytetem rozwoju kierowników/właścicieli. Istotne jest planowanie, wykorzystanie
narzędzi jak platform elektronicznych dla strumienia logistyki/dystrybucji i współpraca tam, gdzie jest to możliwe.
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