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Strategia inwestycyjna będzie ukierunkowana na zakup aktywów, które pozwolą na 

wsparcie przedstawionych celów pozostałych strategii cząstkowych. W ramach strategii 

inwestycyjnej firma przewiduje zakup nowych maszyn: drukarki cyfrowej, systemu 

drukującego firmy Xerox. Zostały one ujęte w planie finansowym.  

Dalsze plany przewidują uruchomienie platformy internetowej do obsługi klientów 

korzystających z web-to-print, oraz do zarządzania zamówieniami, i tym podobne (w formule 

SaaS, czyli Software as a Service)1. Szacunkowe minimalne koszty tego typu inwestycji 20 000 

złotych. W przypadku X koszt inwestycji może sięgnąć 40 000-50 000 złotych.  

Zgodnie z trendami panującymi na rynku na horyzoncie pojawia się także konieczność 

rozbudowy powierzchni magazynowej. Jest to związane z możliwą rosnącą presją na 

pominięcie etapu w łańcuchu logistycznym polegającym na dostawie druku do klienta i 

dostarczenie gotowego towaru bezpośrednio do kolportera. Wymaga to dużych inwestycji, 

które na razie będą poza zasięgiem firmy X. Szacunkowy koszt inwestycji w rozbudowę 

magazynu w dwóch wariantach są następujące:  

• wariant 1020 m2: koszt budowy magazynu (łączna powierzchnia 1000 m2 z 

częścią socjalno-biurową o powierzchni 20 m2) to 1 800 000 złotych netto, 

• koszt budowy magazynu 2100 m2: koszt budowy magazynu (łączna 

powierzchnia magazynowa 2000 m2 z częścią socjalno-biurową 100 m2), to 

3 800 0000 zł netto.   

Rozwój sprzedaży będzie za sobą pociągał konieczność wzrostu znaczenia sprzedaży 

bezpośredniej, która jest kluczowa w przypadku kontaktu z dużymi klientami 

instytucjonalnymi. W tym celu zostanie zakupiony samochód, jako początek firmowej floty 

samochodów służących realizacji celów sprzedażowych. Jego koszty zostaną ujęte w zarysie 

planu finansowego.  

Podporządkowanie strategii zasobów ludzkich celom strategii konkurowania firmy jest 

uzasadnione ze względu na rolę, jaką odgrywają ludzie w świadczeniu usług, oraz  

w ich rozwoju. Firma rozwinie działania rekrutacyjne i selekcyjne opierając się przede 

wszystkim na osobach mających doświadczenie w branży oraz uzdolnionych absolwentach 

                                                           
1 Jako Software as a Service uważa się wszystkie aplikacje użytkowe, które producenci udostępniają online, 
dostęp do nich jest możliwy dzięki stronom logowania, w których użytkownicy muszą podać swój login i hasło.  
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szkół poligraficznych. W ramach posiadanych już zasobów ludzkich firma planuje śledzić 

postępy w zdobywaniu umiejętności w zakresie obsługi maszyn i oprogramowania używanego 

w drukarni i w introligatorni. Dział drukarni i introligatorni będzie odbywał cotygodniowe 

odprawy dotyczące najczęstszych błędów i problemów w wykonywaniu prac, a także w celu 

wymiany swoich doświadczeń, które pozwolą na usprawnienia produkcyjne. Proces 

usprawnień oprze się o szeroki inwentarz metod: SMED, TPM, TQM, kaizen, jednak ich 

opisywanie wykracza poza ramy tematyczne niniejszej analizy. 

Efekty realizacji poszczególnych strategii cząstkowych dla firmy przedstawia poniższa 

tabela: 

Kategoria strategii Spodziewane efekty  

Strategia cenowa 

 

 

 

Podstawą strategii cenowej jest utrzymanie cen na 

dotychczasowym poziomie, w związku z tym powinno ona być 

neutralna dla:  

• przychodów, 

• wysokości zysku netto,  

• rentowności firmy X. 

Strategia 

produktowa 

 

Efekt strategii produktowej ze względu na wprowadzenie 

druku cyfrowego określono: 

• dla przychodów – 4% do tempa wzrostu rocznie (należy 

to ujmować jako efekt zagregowany razem ze strategią 

inwestycyjną zakładająca zakup nowych maszyn 

umożliwiających wprowadzenie druku cyfrowego) 

Strategia 

dystrybucyjna 

Efekty strategii dystrybucyjnej dzięki wykorzystaniu 

kontaktów z dotychczasowymi klientami oraz zastosowaniu 

cross-sellingu będą miały wpływ na wzrost:  

• przychodów ze sprzedaży – 2,5% do tempa wzrostu 

rocznie,  

Strategia  

promocyjna 

Efekty strategii promocyjnej dla wzrostu sprzedaży zostały 

oszacowane na 5%.  
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Strategia 

inwestycyjna 

Efekty strategii inwestycyjnej zostały ujęte razem z efektami 

strategii produktowej.  

Strategia 

zarządzania 

zasobami ludzkimi 

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi zakłada obniżenie i 

ustabilizowanie tempa wzrostu kosztów wynagrodzeń do 2% 

rocznie, dzięki redukcji załogi, co też pozwoli na 

wypracowanie prawidłowej struktury kosztów operacyjnych, 

właściwej dla średniej branżowej.  

Strategia 

organizacji firmy 

Zgodnie z założeniami strategii organizacji firmy zostanie 

zmieniona struktura organizacyjna firmy, co wpłynie na 

pozycje niektórych kosztów operacyjnych (wynagrodzenia, 

usługi obce). Tempo wzrostu wartości wynagrodzeń spadnie do 

2% rocznie, tempo wzrostu kosztów zakupu usług obcych na 

okres objęty prognozą (2012-2016) wzrośnie to 94% w ujęciu 

średniorocznym. 

 

 

Nie jest możliwe stworzenie obiektywnych założeń co do wpływu poszczególnych strategii na 

wskaźniki finansowe. Gdyż trzeba ujmować ich efekty łącznie. Przede wszystkim wiele zależy 

od decyzji dotyczących sprzedaży aktywów, założeń w zakresie źródeł finansowania firmy, a 

także decyzji dotyczących spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Niemniej jednak efekt 

wpływu poszczególnych strategii na zysk netto i rentowność może być porównywalny do 

wpływu na dynamikę przychodów ze sprzedaży. Dodatkowe omówienie w kontekście efektów 

poszczególnych strategii zostanie ujęte przy umawianiu prognozy bilansu oraz rachunku 

zysków i strat.  

 

 


