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INNOWACYJNY  RADOMSKI  BIZNES – Przez trudy do gwiazd – 

biznesplan 

 

 

 

 

Dane kontaktowe szkoły 
Nazwa szkoły 
zgodna z formularzem 
zgłoszeniowym szkoły 

 

Adres szkoły Kod pocztowy Miasto Województwo 

   
Celem zadania jest stworzenie biznesplanu, czyli charakterystyka 
działalności gospodarczej wybranej na podstawie przeprowadzonych przez Was badań ankietowych. 
1. FIRMA 
Nazwa firmy  

Cele firmy  

Charakterystyka 
- czym będzie się 
zajmować, 
- jaki będzie jej zasięg 
terytorialny, 
- ile osób będzie 
zatrudniać 

 

2. ANALIZA OTOCZENIA 
wpływ poszczególnych elementów otoczenia na funkcjonowanie firmy 

Element otoczenia Wpływ ujemny Wpływ dodatni 

 

ma

kro 

Polityczne   

Ekonomiczne   

Społeczno-kulturowe   

Techniczne   

 

mik

ro 

Dostawcy   

Klienci   

Konkurencja   

3. ANALIZA SWOT 
Charakterystyka stanu 

l.p. Silna strona Słaba strona 
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Przewidywane zmiany 
l.p. Szansa Zagrożenie 
   

   

   

   

   

   

Podsumowanie analizy SWOT 
Wnioski 
z przeprowadzonej 
analizy 
(w jakim kierunku powinna 
rozwijać się firma 

 

4. RYNKI DOCELOWE 
Charakterystyka 
segmentu 
(rynku docelowego), 
na którym będzie 
działać firma 

 

Sposób 
pozycjonowania 
przedsiębiorstwa 
(jego produktów) 
na wybranym rynku 

 

5. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU/USŁUGI 
Rodzaj oferowanych 
produktów lub usług 

 

Struktura 
asortymentowa 
produktów lub usług 

 

Cechy produktów 
lub usług 

 

Marka 
(czy będzie kreowana, 
w jaki sposób 

 

Opakowanie produktu 
i jego funkcje 
znaczenie 
- wystroju wnętrz, 
w przypadku usług, 
- witryny internetowej, 
w przypadku e-usług itp 

 

Specyficzne 
wymogi prawne 
dotyczące produkcji 
i/lub sprzedaży 

 

6. KANAŁY DYSTRYBUCJI 
Rodzaj wybranych 
kanałów dystrybucji 
z uzasadnieniem 

 

Rodzaj strategii 
dystrybucji 
intensywna, selektywna, 
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ekskluzywna 
- z uzasadnieniem 

Lokalizacja 
przedsiębiorstwa 
- alternatywy wyboru 
- co wpłynęło na jej 
wybór? 

 

7. CENA 
Jak będą się 
kształtować ceny 
produktów lub usług? 

 

Różnicowanie ceny 
w odniesieniu do 
różnych grup klientów 

 

8. PROMOCJA 
Cel działań 
promocyjnych 

 

Wykorzystane 
narzędzia promocyjne 
ze wskazaniem adresatów 

 

9. KOSZTY 
rozkład kosztów na działania 
Nazwa kosztu Wartość kosztu  % udział w sumie 

kosztów 
Projekty 
architektoniczne, budowlane, remont/adaptacja lokalu 

  

Zakup wyposażenia   

Zakup technologii, 
know-how, pozwoleń, atestów, badań itp. 

  

Pracownicy 
- zatrudnienie przez pierwszy miesiąc 
- koszty ich przeszkolenia 

  

Zakup towarów handlowych   

Zakup maszyn i urządzeń potrzebnych w 
procesie produkcji 

  

Promocja i reklama   

Inne – jakie? 
media (prąd , woda , telefon, wywóz śmieci) 
- czynsz za wynajem lokalu 

  

Suma   

   

 


