Tytuł oryginału: The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business
Tłumaczenie: Przemysław Janicki
ISBN: 978-83-283-2614-9
© Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger and Michaela Csik 2014 (print and electronic)
This translation of The Business Model Navigator 1/e is published by arrangement with Pearson
Education Limited.
Translation copyright © 2016 HELION SA
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage
retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym
powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi
ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani
za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo
HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/namobi
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
PodziÚkowania ........................................................................................................... 13
Wprowadzenie ........................................................................................................... 14

CzÚĂÊ I Jak przeprowadziÊ innowacjÚ modelu biznesowego? ......... 17
1. Co to jest model biznesowy i dlaczego wymaga innowacji?............. 19
Era innowacji modeli biznesowych............................................................................. 20
Elementy modelu biznesowego................................................................................. 22
Wyzwania zwiÈzane z wprowadzaniem innowacji modelu biznesowego................... 26

2. Nawigator Modelu Biznesowego ........................................................ 36
Twórcze naĂladownictwo oraz waga rekombinacji .................................................... 37
Inicjalizacja: wykonaj analizÚ ekosystemu .................................................................. 43
Ideacja: adaptacja wzorców ...................................................................................... 59
Integracja: nadawanie ksztaïtu modelowi biznesowemu ........................................... 73
Implementacja: czas na realizacjÚ planów................................................................. 77

3. ZarzÈdzanie zmianÈ ............................................................................. 83
Pokieruj zmianÈ .......................................................................................................... 84
Zdefiniuj plan dziaïania ............................................................................................... 91
OkreĂl formy dziaïalnoĂci i cele .................................................................................. 93
Zadbaj o niezbÚdne zasoby....................................................................................... 97

CzÚĂÊ II PiÚÊdziesiÈt piÚÊ skutecznych modeli biznesowych
wraz z przepisami na ich wykorzystanie........................................... 103
1. Add-on................................................................................................ 105
2. Marketing Afiliacyjny.......................................................................... 112
3. Aikido.................................................................................................. 117
4. Aukcja................................................................................................. 122
5. Barter.................................................................................................. 127
6. Bankomat ........................................................................................... 132
7. Sprzedaĝ Krzyĝowa ........................................................................... 137
8. Crowdfunding .................................................................................... 141
9. Crowdsourcing................................................................................... 146
10. Program LojalnoĂciowy ..................................................................... 151
11. Cyfryzacja........................................................................................... 156
12. Sprzedaĝ BezpoĂrednia .................................................................... 162
13. E-commerce ....................................................................................... 167
14. Sprzedaĝ Doznañ............................................................................... 173

9
Kup książkę

Poleć książkę

15. Jednolita Stawka................................................................................ 178
16. WïasnoĂÊ Uïamkowa ......................................................................... 183
17. Franczyza ........................................................................................... 188
18. Freemium ........................................................................................... 194
19. Od Podaĝy Do Popytu ....................................................................... 198
20. Gwarantowana DostÚpnoĂÊ .............................................................. 204
21. Ukryte ½ródïo ..................................................................................... 209
22. Marka Komponentu ........................................................................... 214
23. Integrator............................................................................................ 219
24. WÈska Specjalizacja .......................................................................... 224
25. Monetyzacja Danych ......................................................................... 228
26. Licencja .............................................................................................. 234
27. ZamkniÚcie Klienta............................................................................. 239
28. Dïugi Ogon ......................................................................................... 244
29. WyciĂnij WiÚcej .................................................................................. 249
30. Masowa Indywidualizacja.................................................................. 254
31. Zero Fajerwerków .............................................................................. 259
32. Biznes Otwarty ................................................................................... 264
33. Otwarte ½ródïa ................................................................................... 270
34. Orkiestrator ........................................................................................ 275
35. PïaÊ i Korzystaj................................................................................... 279
36. PïaÊ Ile Chcesz .................................................................................. 283
37. Kaĝdy z Kaĝdym................................................................................. 287
38. Wycena Przez Wynik ......................................................................... 293
39. Brzytwa i Ostrze ................................................................................. 298
40. Wynajem Zamiast Kupna................................................................... 302
41. Dzielenie Przychodów ....................................................................... 307
42. Inĝynieria Wsteczna ........................................................................... 312
43. Odwrócona Innowacja....................................................................... 317
44. Robin Hood ........................................................................................ 322

10

SPIS TRE¥CI

Kup książkę

Poleć książkę

45. Samoobsïuga ..................................................................................... 327
46. Sklep w Sklepie.................................................................................. 332
47. Dostawca RozwiÈzañ......................................................................... 337
48. Subskrypcja ....................................................................................... 342
49. Supermarket....................................................................................... 346
50. Podstawa Jako Cel ............................................................................ 350
51. Recykling............................................................................................ 355
52. Rynek Dwustronny............................................................................. 360
53. Nieograniczony Luksus ..................................................................... 365
54. Projekt Uĝytkownika .......................................................................... 370
55. Biaïa Etykieta ..................................................................................... 375
CzÚĂÊ III SkoñczyïeĂ czytaÊ? Zacznij dziaïaÊ!............................................ 381
DziesiÚÊ rekomendacji dotyczÈcych innowacji modelu biznesowego ................... 383
PiÚÊdziesiÈt piÚÊ wzorcowych modeli w piguïce ..................................................... 387
Sïowniczek ............................................................................................................... 405
Dalsza lektura........................................................................................................... 409
Skorowidz................................................................................................................. 425

SPIS TRE¥CI

Kup książkę

11

Poleć książkę

12

SPIS TRE¥CI

Kup książkę

Poleć książkę

[ CZ}¥m II ]
PiÚÊdziesiÈt piÚÊ
skutecznych modeli biznesowych
wraz z przepisami
na ich wykorzystanie

103
Kup książkę

Poleć książkę

Prowadzone przez nas badania empiryczne pokazujÈ, ĝe powielanie wzorców jest
jednym z najwaĝniejszych elementów konstrukcyjnych nowych modeli biznesowych.
To bardzo dobra wiadomoĂÊ dla kaĝdego spoglÈdajÈcego w przyszïoĂÊ innowatora,
gdyĝ nieszablonowe myĂlenie to trudna sztuka, którÈ rzadko daje siÚ rozwinÈÊ od
zera. UporzÈdkowany i wyczerpujÈcy zbiór piÚÊdziesiÚciu piÚciu wzorcowych modeli
wydaje siÚ jak znalazï, gdy chcemy pokonaÊ mentalne bariery, które mogÈ blokowaÊ drogÚ ku nowym ideom.
Kluczowym czynnikiem sukcesu we wdraĝaniu Nawigatora Modelu Biznesowego
jest gruntowne zrozumienie wszystkich piÚÊdziesiÚciu piÚciu wzorców. Kreatywne
naĂladownictwo i twórcza rekombinacja wymagajÈ wïaĂciwego pojmowania istoty
rzeczy, poniewaĝ naĂladownictwo nie jest tylko zwykïym kopiowaniem. Model biznesowy musi byÊ dostosowany do sytuacji danej firmy oraz rozumiany w wymiarze ogólnym i szczegóïowym, z uwzglÚdnieniem m.in. kluczowych czynników sukcesu. Tylko
pod tym warunkiem potencjaï kreatywnego naĂladownictwa i twórczej rekombinacji
moĝe zostaÊ uwolniony.
W drugiej czÚĂci ksiÈĝki opisujemy szczegóïowo piÚÊdziesiÈt piÚÊ wzorcowych
modeli biznesowych. Opis ten uzupeïniamy kaĝdorazowo informacjami na temat
genezy danego wzorca, ogólnym zarysem logiki, na której siÚ opiera, listÈ pomocniczych pytañ, na jakie warto odpowiedzieÊ przed aplikacjÈ danego wzorca, licznymi
rysunkami, ciekawostkami i przykïadami praktycznych zastosowañ. DziÚki temu uzyskasz gïÚboki wglÈd w mechanizm dziaïania kaĝdego wzorca i wydatnie poszerzysz
swojÈ wiedzÚ.
Oto kluczowe wnioski z rozwaĝañ zamieszczonych w czÚĂci drugiej.
x Aby wdroĝyÊ innowacjÚ do modelu biznesowego swojej firmy, nie musisz odkrywaÊ Ameryki – wiÚkszoĂÊ udanych wdroĝeñ innowacji modeli biznesowych
moĝna powiÈzaÊ z co najmniej jednym wzorcem modelu zamieszczonym w tej
czÚĂci.
x Poniewaĝ wzorce modeli nie sÈ przyporzÈdkowane do okreĂlonych branĝ,
mogÈ byÊ zastosowane w niemal kaĝdych warunkach i okolicznoĂciach –
kluczem do skutecznego wdroĝenia innowacyjnego modelu jest umiejÚtnoĂÊ
zaadaptowania wzorca w kontekĂcie, w jakim nigdy wczeĂniej nie wystÈpiï.
x Warto wykorzystaÊ wszystkie wzorce modeli jako wspólne podïoĝe dla modyfikacji wïasnego modelu biznesowego oraz wypracowania caïkowicie nowych
pomysïów na biznes.
x Opisane tutaj wzorce nie zostaïy wykute w kamieniu – innowacyjne pomysïy,
np. na drodze rekombinacji, mogÈ ewoluowaÊ wraz z lekturÈ kolejnych stron
tej czÚĂci.
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Dodatkowa opïata za dodatkowe korzyĂci
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Wzorzec
W modelu biznesowym Add-on (dosï. „dodatek”) zasadnicza czÚĂÊ oferty wyceniana
jest z uwzglÚdnieniem realiów konkurencyjnego rynku, jednakĝe tym, co znaczÈco
wpïywa na ostatecznÈ cenÚ, jest sposób wyceny róĝnego rodzaju dodatków. W ostatecznym rozrachunku klienci pïacÈ wiÚcej niĝ poczÈtkowo zakïadali, jednak dziÚki
moĝliwoĂci wyboru opcji, które zaspokojÈ ich realne potrzeby, ostatecznie i oni zyskujÈ.
Dobrze znanym przykïadem tak wycenianej usïugi sÈ bilety lotnicze: koszt samego
przelotu skalkulowany jest na niskim poziomie, jednak caïkowita kwota uiszczana
przez pasaĝera bywa powiÚkszana o naleĝnoĂÊ z tytuïu dodatkowych usïug, takich
jak przewóz bagaĝu, obsïuga karty kredytowej czy pokïadowy catering.

Stosowanie w praktyce tego wzorca wymaga zastosowania bardzo wyrafinowanej
strategii cenowej. Gïówny produkt musi mieÊ zapewnionÈ efektywnÈ promocjÚ i jest
czÚsto oferowany po naprawdÚ niskich stawkach. Poniewaĝ tylko ta skïadowa ceny
koñcowej jest analizowana przez internetowe porównywarki cenowe, dodatkowo
sprzyja upowszechnieniu tej strategii. Porównywarki, takie jak FRU.pl czy Skyscanner.pl, zestawiajÈ ceny tanich lotów, podczas gdy inne serwisy umoĝliwiajÈ podobne
porównania cen hoteli, kosztów wypoĝyczenia samochodu, ofert wyjazdów wakacyjnych itd. W obliczu tak daleko posuniÚtej konkurencji cenowej dominuje filozofia „zwyciÚzca bierze wszystko”.
Klienci pïacÈ wiÚc wysokÈ cenÚ za róĝnego rodzaju dodatki („dlaczego?”), do
których moĝna zaliczyÊ niemal wszystko, od dodatkowych atrybutów, usïug towarzyszÈcych, opcji rozszerzajÈcych podstawowÈ funkcjonalnoĂÊ produktu, aĝ po jego
peïne dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta. To do niego naleĝy decyzja,
czy zechce wydaÊ pieniÈdze na tego rodzaju dodatki, czy teĝ zdecyduje siÚ pozostaÊ przy podstawowej propozycji wartoĂci. Jest to wiÚc wartoĂÊ dodana modelu
Add-on z perspektywy klienta: ma on peïnÈ swobodÚ wyboru przy podejmowaniu
decyzji, czy woli nabyÊ produkt bardziej skrojony na jego miarÚ, czy teĝ zignorowaÊ
dodatkowe opcje jako nadmiarowe („co?”).
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OpracowujÈc propozycje wartoĂci, firmy muszÈ zdecydowaÊ, które funkcjonalnoĂci
lub charakterystyki produktu bÚdÈ maksymalizowaÊ krañcowÈ uĝytecznoĂÊ (wartoĂÊ
dodanÈ) dla jak najwiÚkszego grona klientów. WychodzÈc od oferty w wariancie
podstawowym, kaĝdy klient dobieraïby spoĂród dodatkowych produktów i usïug tylko
te, które maksymalizowaïyby uĝytecznoĂÊ oferty jako propozycji kompleksowej.
Model Add-on sprawdza siÚ szczególnie na tych rynkach, które — z uwagi na
daleko posuniÚte zróĝnicowanie preferencji klientów — nie poddajÈ siÚ ïatwo segmentacji. Wypuszczenie na rynek róĝnych wariantów czy poziomów produktu zwykle
nie wystarcza; nie da siÚ zaproponowaÊ optymalnej propozycji wartoĂci, która znalazïaby aprobatÚ licznych rzesz klientów. PodrÚcznikowym przykïadem jest tu branĝa
sprzedaĝy samochodów, gdzie standardem jest oferowanie dodatkowego wyposaĝenia w róĝnych opcjach i wariantach za dodatkowÈ premiÚ w stosunku do wyceny
podstawowego produktu, który równieĝ wystÚpuje w kilku co najmniej wariantach.

Geneza wzorca
Dokïadne okreĂlenie pochodzenia tego wzorca nie jest dziĂ moĝliwe. Oferta uzupeïniajÈca czy produkty o konstrukcji moduïowej to koncepcje znane od doĂÊ dawna.
Szczególnie w branĝach usïugowych wydaje siÚ wrÚcz naturalne, ĝe dostawca usïug
oferuje szerokÈ gamÚ ponadstandardowych wariantów, dziÚki czemu pokrywa szerokie
spektrum potrzeb klienta i w peïni wykorzystuje jego moĝliwoĂci finansowe. Industrializacja teĝ byïa motorem popularyzacji modularnych produktów, a w dalszej perspektywie równieĝ dodatkowych funkcjonalnoĂci i usïug.
Chyba kaĝdemu z nas zdarzyïo siÚ odczuwaÊ pragnienie w samym Ărodku nocy,
które skutecznie mogïa zgasiÊ tylko ta kuszÈca butelka wody mineralnej w hotelowym
minibarze. Hotel wie, jak wielka jest to dla czïowieka pokusa, dlatego kaĝe sobie
sïono pïaciÊ za tÚ dodatkowÈ usïugÚ. Napoje i przekÈski umieszczone w minibarze
kosztujÈ naprawdÚ sporo. Chyba kaĝdy siÚ zgodzi ze stwierdzeniem, ĝe praktycznie
caïa branĝa turystyczna doĂÊ szeroko zaadaptowaïa ten wzorzec modelu. Organizatorzy wypoczynku, a szczególnie wïaĂciciele statków wycieczkowych, toczÈ miÚdzy
sobÈ nieustannÈ walkÚ o klienta, starajÈc siÚ zaoferowaÊ podstawowy pakiet usïug
(transport i zakwaterowanie na pokïadzie) po jak najniĝszej cenie. Bogato zdobione
recepcje i sale z balkonami, wycieczki na lÈd, napoje, wstÚp na specjalne imprezy
oraz siïownia czy zabiegi spa to przyjemnoĂci, za które trzeba juĝ dodatkowo zapïaciÊ.

Innowatorzy
Firma Ryanair, zaïoĝona w 1985 roku w Irlandii jako regionalna linia lotnicza, jest dziĂ
jednym z najwiÚkszych przewoěników niskokosztowych w Europie. ¥ciĂle realizuje
ona strategiÚ budĝetowej (taniej) linii lotniczej. W 2011 roku firma obsïuĝyïa siedemdziesiÈt szeĂÊ milionów czterysta tysiÚcy pasaĝerów, pokonaïa zatem drugÈ w kolejnoĂci LufhansÚ (z liczbÈ szeĂÊdziesiÚciu piÚciu milionów szeĂciuset tysiÚcy pasaĝerów), stajÈc siÚ najwiÚkszÈ liniÈ lotniczÈ w Europie. Kluczem do sukcesu tej linii jest
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bardzo agresywna polityka cenowa oraz odchudzony model kosztów. Oba te czynniki sÈ typowe dla modelu Add-on, który Ryanair z wielkim powodzenie stosuje.
W taryfie podstawowej obejmujÈcej sam przelot firma proponuje bardzo niskie
stawki. Oddzielnie natomiast wycenia wszystkie usïugi mu towarzyszÈce: obsïugÚ
personelu pokïadowego, catering, ubezpieczenie podróĝy, pierwszeñstwo wejĂcia
na pokïad, dodatkowy lub nadmiarowy bagaĝ itp. Co wiÚcej, wiele innych kosztów
(np. koszty obsïugi pïatnoĂci kartÈ kredytowÈ) przerzuca siÚ na klienta i uwzglÚdnia
na fakturze jako oddzielnÈ pozycjÚ. Wiele lat temu prezes ówczesnej spóïki Ryanair
Irish Michael O’Leary z wymuszonym uĂmiechem na twarzy powiedziaï w czasie
jednej z naszych strategicznych dyskusji: „SÈ tylko trzy rzeczy naprawdÚ istotne
w biznesie: koszty, koszty i jeszcze raz koszty. ResztÚ zostawmy szkoïom biznesu”.
¥cisïa implementacja takiego poglÈdu na biznes prowadzi do prawdziwej wojny
konkurencyjnej na noĝe.
W jaki sposób dodatki sÈ sumowane

DziÚki internetowemu systemowi rezerwacji oraz przejrzystej polityce cenowej
wyĝej opisana strategia wyznacza prostÈ drogÚ do zwiÚkszenia liczby klientów.
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Firma Bosch, niemiecki producent maszyn i automatyki uĝytkowej, która nie byïa
w stanie zaoferowaÊ kompleksowej oferty swoim klientom, zostaïa zmuszona do
opracowania nowego modelu biznesowego dla swojego dziaïu produkcji silników
samochodowych. Oto powód: centralnym komponentem kaĝdego silnika jest elektroniczna jednostka sterujÈca (ang. electronic control unit, ECU), na którÈ skïada siÚ
fizyczny osprzÚt oraz towarzyszÈce mu oprogramowanie, które musi byÊ oddzielnie
skonfigurowane dla kaĝdego silnika i modelu samochodu. Do tej pory Bosch sprzedawaï taki skonfigurowany pakiet (osprzÚt i oprogramowanie) producentom samochodów, którzy pïacili od kaĝdej sztuki (wïÈcznie z premiÈ za niezbÚdnÈ konfiguracjÚ). ChoÊ model ten dobrze sprawdzaï siÚ w produkcji seryjnej na duĝÈ skalÚ (firma
mogïa jednorazowo skonfigurowaÊ caïy proces produkcji, korzystajÈc na efekcie
skali), z powodów ekonomicznych byï nie do zaakceptowania w przypadku mniejszych zamówieñ, np. na silniki do aut sportowych, które z reguïy wytwarzane sÈ
w znacznie krótszych seriach.
Aby rozwiÈzaÊ ten problem, Bosch powoïaï do ĝycia zupeïnie nowÈ, w peïni samodzielnÈ spóïkÚ, znanÈ dziĂ pod nazwÈ Bosch Engineering GmbH (BEG). Na samym
poczÈtku, w 1999 roku, zatrudniaïa ona zaledwie dziesiÚÊ osób. BazujÈc na produkowanych seryjnie urzÈdzeniach, spóïka zajmuje siÚ Ăwiadczeniem usïug konfiguracji silników jako niezaleĝnego od produkcji procesu — oprogramowanie wbudowane
w ECU jest dostosowywane do specyficznych potrzeb klienta. Ten model biznesowy
w peïni sprawdza siÚ przy niewielkich zamówieniach, podczas gdy duĝe sÈ nadal
obsïugiwane przez spóïkÚ matkÚ (chÚÊ wykorzystania efektów skali). Strategiczna
decyzja o utworzeniu niezaleĝnego podmiotu na potrzeby wdroĝenia innowacji
w modelu biznesowym zostaïa przekuta w spory sukces. DziĂ BEG rozrósï siÚ na
tyle, ĝe w 2013 roku zatrudniaï ponad tysiÈc osiemset pracowników i generowaï
roczne przychody przekraczajÈce dwieĂcie milionów euro.
Wzorzec Add-on nadaje siÚ do wykorzystania nie tylko przez konkurujÈce na poziomie kosztowym linie lotnicze, ale równieĝ przez wytwórców dóbr luksusowych.
StosujÈ go z powodzeniem producenci samochodów, którzy niekiedy mogÈ zarobiÊ wiÚcej na sprzedaĝy opcji i pakietów wyposaĝenia dodatkowego niĝ na produkcji samych aut. Szczególne korzyĂci z jego stosowania odnoszÈ producenci marek
luksusowych, tacy jak BMW czy Mercedes-Benz, którzy sÈ w stanie zaoferowaÊ swym
wymagajÈcym klientom wysoce spersonalizowane produkty, zarabiajÈc sporÈ marĝÚ.
Producenci narzucajÈcy wysokie ceny na swoje produkty mogÈ pozycjonowaÊ siÚ
na marki premium, poniewaĝ liczne moĝliwoĂci personalizacji samochodów w poïÈczeniu z ofertÈ luksusowych pakietów wykoñczeniowych pozwala im lepiej sprostaÊ
ĝyczeniom klientów. Przykïadowo przystÚpujÈc do konfiguracji modelu mercedesa
klasy S, klient moĝe wybieraÊ spoĂród ponad stu dodatkowo pïatnych opcji. SÈ wĂród
nich zarówno pojedyncze akcesoria, jak i kompleksowe pakiety wyposaĝenia. WybierajÈc spoĂród nich, nietrudno zwiÚkszyÊ wyjĂciowÈ cenÚ (wariantu podstawowego)
o wiÚcej niĝ piÚÊdziesiÈt procent. W przypadku motocykla marki Harley-Davidson
cena pakietu personalizujÈcego, bÚdÈca efektem gry na emocjach nabywcy, moĝe
nawet podwoiÊ lub potroiÊ cenÚ bazowÈ. W minionej dekadzie firma ta zaczÚïa produkowaÊ znacznie tañsze maszyny (np. Sportster Forty-Eight) nie tylko jako produkt
pierwszego wyboru, ale by poszerzyÊ platformÚ do dochodowej personalizacji.
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KolejnÈ z omawianych juĝ firm, która wdroĝyïa model Add-on, jest SAP, niemiecki
producent kompleksowych systemów zarzÈdzania przedsiÚbiorstwem. Firma oferuje
podstawowy pakiet oprogramowania po niewygórowanej cenie. Aby jednak w peïni
wykorzystaÊ potencjaï narzÚdzi SAP, klienci sÈ zachÚcani do nabycia dodatkowych
licencji na moduïy, takich jak CRM (ang. customer relationship management), czyli
zarzÈdzanie relacjami z klientami, PLM (ang. product life management), czyli zarzÈdzanie cyklem ĝycia produktu czy SRM (ang. supplier relationship management),
czyli zarzÈdzanie relacjami z dostawcami. Dodatkowe moduïy w znaczÈcym stopniu
rozszerzajÈ moĝliwoĂci podstawowego pakietu oprogramowania. Klienci decydujÈcy
siÚ na jego zakup majÈ wiÚc moĝliwoĂÊ dokupienia licencji tylko na te produkty,
które najlepiej zaspokojÈ ich potrzeby, a SAP uzyskuje przychody zarówno ze
sprzedaĝy podstawowego pakietu, jak i moduïów wyposaĝajÈcych go w bogate
funkcje dodatkowe.
Na zakoñczenie omówimy przypadek japoñskiej firmy Sega bÚdÈcej globalnym
graczem na rynku wytwarzania oprogramowania oraz gier wideo. Firma ta byïa pionierem zastosowañ modelu Add-on w swojej branĝy. Jako wydawca gier oraz producent sprzÚtu i oprogramowania Sega zaczynaïa od produkcji konsoli do gier. DziĂ
jednak skupia siÚ wytwarzaniu samych gier na platformy dostarczane przez zewnÚtrznych partnerów. Jako pierwsza zdecydowaïa siÚ wprowadziÊ dodatkowo pïatne
rozszerzenia gry w swoich produktach. Nazwaïa je DLC (ang. downloadable content), czyli treĂci do ĂciÈgniÚcia i — jak nazwa wskazuje — udostÚpniïa nabywcom
swoich gier do pobrania w internecie za dodatkowÈ opïatÈ. W duchu modelu Add-on
zaczÚïa wiÚc zarabiaÊ nie tylko na sprzedaĝy gier jako takich, ale równieĝ na oferowanych dodatkach i rozszerzeniach, które kaĝdy uĝytkownik mógï dobieraÊ samodzielnie, by w najwiÚkszym stopniu dopasowaÊ grÚ do wïasnych preferencji.
Model Add-on moĝe równie dobrze sïuĝyÊ Twojej firmie, pomagajÈc jej przebiÊ
siÚ na rynek z róĝnorodnymi technologiami i produktami. Niekiedy jest to jedyna opcja,
gdy te produkty wymagajÈ dodatkowego subsydiowania. Jest to niemal chleb powszedni w branĝy samochodowej, która wymaga stosowania kosztownych technologii.
Aby wiÚc odzyskaÊ czÚĂÊ nakïadów poniesionych na opracowanie np. systemów
wspomagania i zwiÚkszyÊ ich sprzedaĝ, mniej kosztowne dodatki wyceniane sÈ
odpowiednio droĝej.

Kiedy i jak stosowaÊ wzorzec Add-on?
Model ten sprawdzi siÚ w Twojej firmie, jeĂli tylko Twoi klienci bÚdÈ mogli wybraÊ
produkt podstawowy (np. przelot z Warszawy do Londynu czy audi A4), a nastÚpnie
dostosowaÊ go za pomocÈ dodatkowo pïatnych opcji, na które bÚdÈ mniej lub
bardziej wraĝliwi pod wzglÚdem cenowym. Ostatnie badania zachowañ i preferencji
konsumentów pokazujÈ, ĝe jest to czÚsty przypadek na rynku dóbr konsumpcyjnych. PoczÈtkowo klienci podejmujÈ decyzjÚ na podstawie racjonalnych i wymiernych przesïanek, takich jak cena, jednak bardzo szybko dajÈ siÚ ponieĂÊ emocjom
przy wyborze opcji dodatkowych. Kiedy jesteĂ szczególnie podekscytowany w trakcie meczu, nie przejmujesz siÚ zbytnio kosztem piwa, jakie wówczas wypijasz.
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Model Add-on sprawdza siÚ równieĝ w relacjach B2B, gdzie decyzje podejmowane sÈ przez szereg decydentów. Inwestorzy bardzo czÚsto dÈĝÈ do minimalizacji
poczÈtkowych nakïadów na okreĂlonÈ inwestycjÚ, tak by zmaksymalizowaÊ swój
zysk, gdy sprzedadzÈ jÈ dalej: nabywajÈ wiÚc najtañsze urzÈdzenia klimatyzacyjne,
windy czy systemy antywïamaniowe. To z kolei spowoduje zwiÚkszenie wydatków
zwiÈzanych z utrzymaniem inwestycji w przyszïoĂci.
Kilka pytañ, na które powinieneĂ odpowiedzieÊ
• Czy mamy produkt, na który klienci sÈ szczególnie wraĝliwi pod wzglÚdem cenowym? JeĂli
tak, czy jesteĂmy w stanie wydzieliÊ z niego tani produkt podstawowy i uzupeïniajÈce go
dodatki sprzedawaÊ po proporcjonalnie wyĝszej cenie?
• Czy uda nam siÚ na tyle przywiÈzaÊ do nas klientów, by produkty czy usïugi dodatkowe
kupowali od nas, a nie od konkurencji?
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Wzorzec
W modelu Marketing Afiliacyjny firma organizujÈca tzw. program partnerski skupia siÚ
na wspomaganiu innych podmiotów w skutecznej sprzedaĝy ich produktów i usïug
w zamian za udziaï w przychodach uzyskanych z tego tytuïu. W ten sposób zapewnia sobie dostÚp do zdywersyfikowanej bazy danych o klientach, bez koniecznoĂci
ponoszenia dodatkowych wysiïków sprzedaĝowych i marketingowych. Model ten
bazuje zwykle w jakiejĂ czÚĂci na programach partnerskich typu pay-per-sale („wynagrodzenie od sprzedaĝy”) lub pay-per-display („wynagrodzenie za wyĂwietlenie”)
i najczÚĂciej wdraĝany jest online. Przykïadowo wydawca strony internetowej moĝe
zaczÈÊ dziaïaÊ w modelu afiliacyjnym, kiedy umieĂci na swojej stronie internetowej
baner reklamowy i bÚdzie uzyskiwaï dochód za kaĝde jego „klikniÚcie” lub tylko wyĂwietlenie. Inny sposób implementacji tego wzorca mógïby polegaÊ np. na sprzedaĝy przez
niezaleĝne podmioty ich produktów za poĂrednictwem udostÚpnionej im przez inny
serwis duĝej platformy sprzedaĝowej w zamian za prowizjÚ od sprzedaĝy pïaconÈ na
rzecz jej wïaĂciciela.

Pomysï nie jest nowy: agenci ubezpieczeniowi otrzymujÈ prowizjÚ od kaĝdej sprzedanej polisy. Jednak dopiero rozwój internetu doprowadziï do powstania licznych
programów marketingu afiliacyjnego, które znamy dziĂ. Dostawca produktów lub usïug
moĝe zaïoĝyÊ wïasny program partnerski lub teĝ skorzystaÊ z eksperckiej wiedzy
i doĂwiadczenia profesjonalnych dostawców tego rodzaju rozwiÈzañ, dziaïajÈcych jako
niezaleĝne podmioty. Tego rodzaju poĂrednicy majÈ z reguïy doĂÊ spory wpïyw na
to, w jaki sposób pozycjonujÈ ofertÚ pierwotnego sprzedawcy, pod warunkiem ĝe
przestrzegajÈ kilku podstawowych reguï.
Kluczowe dla caïego modelu jest to, by klient zawsze byï przekierowywany na
stronÚ pierwotnego oferenta. Wtedy jego zamówienie oznaczane jest unikalnym identyfikatorem, co umoĝliwia oferentowi rozpoznanie poĂrednika, przez witrynÚ którego
klient trafiï na stronÚ z ofertÈ („jak?”). Istnieje wiele modeli prowizyjnych. Najpowszechniej stosowany zakïada, ĝe poĂrednik otrzymuje okreĂlonÈ czÚĂÊ przychodów
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wygenerowanych przez klienta lub teĝ zryczaïtowanÈ (niewielkÈ) kwotÚ za kaĝdÈ
czynnoĂÊ, którÈ wykona klient, np. finalizacjÚ zamówienia czy wysyïkÚ zapytania
o dodatkowe informacje (ang. pay-per-lead).
ChoÊ model afiliacyjny w zasadniczy sposób wpïywa na kanaïy sprzedaĝowe
i strukturÚ przychodów oferentów, moĝe byÊ podstawÈ modelu biznesowego równieĝ
dla samych poĂredników.
Marketing Afiliacyjny: model biznesowy sieci partnerskiej Google

Marketing afiliacyjny jest dziĂ waĝnym skïadnikiem licznych modeli biznesowych
(„dlaczego?”). ZnaczÈcy odsetek popularnych blogów, forów internetowych, porównywarek cenowych, a takĝe stron z katalogami produktów i usïug duĝÈ czÚĂÊ swoich przychodów uzyskuje w formie prowizyjnej, a nierzadko jest od nich w caïoĂci
uzaleĝniony.

Geneza wzorca
Korzenie wspóïczeĂnie znanego modelu afiliacyjnego siÚgajÈ samych poczÈtków
internetu. FirmÈ, która utworzyïa historycznie pierwszy program partnerski, byïa PC
Flowers & Gifts, która rozpoczÚïa sprzedaĝ swoich produktów w ramach projektu
Prodigy Network pod koniec lat osiemdziesiÈtych dwudziestego wieku. Rok po tym,
jak PC Flowers & Gifts przeniosïa siÚ do internetu (a byï to rok 1995), firma mogïa siÚ
pochwaliÊ programem partnerskim, w którym braïo udziaï dwa tysiÈce szeĂÊset podmiotów. Jego zaïoĝyciel William J. Tobin jest posiadaczem kilku patentów obejmujÈcych kwestie sprzedaĝy w systemie partnerstwa i powszechnie uwaĝa siÚ go za
jednego z ojców wzorca Marketing Afiliacyjny. Jak uwaĝajÈ eksperci marketingu internetowego z firmy ClickZ, jest wysoce prawdopodobne, ĝe strony z treĂciami dla
dorosïych, np. Cybererotica, równieĝ jako jedne z pierwszych rozpropagowaïy ten
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model we wczesnych latach dziewiÚÊdziesiÈtych ubiegïego wieku. Na niezwykle
konkurencyjnym rynku dostarczania rozrywki tylko dla dorosïych prowizje rzÚdu piÚÊdziesiÚciu procent caïkowitych obrotów na kliencie nie sÈ niczym niezwykïym. Ten
model biznesowy rozprzestrzeniï siÚ na inne branĝe niczym poĝar, tak ĝe w 1997 roku
zaïoĝono stronÚ refer-it.com, której misjÈ byïo dostarczanie informacji o wszystkich
programach partnerskich istniejÈcych w sieci, których nieustannie przybywaïo. Nie
jest zaskoczeniem, ĝe do czasu sprzedaĝy witryny w 1999 roku zasadnicza czÚĂÊ
jej przychodów pochodziïa z prowizji za kojarzenie oferentów (sprzedajÈcych) z organizatorami programów partnerskich.

Innowatorzy
Model sprzedaĝy partnerskiej rozwinÈï na dobre skrzydïa w 1996 roku, kiedy firma
Amazon wprowadziïa swój wïasny program partnerski Amazon.com Affiliates Program. Amazon — wówczas jeszcze zwykïa ksiÚgarnia internetowa — otrzymaïa
amerykañski patent nr US6029141 za „system referencji klientów wykorzystujÈcy
sieÊ internet”, niejako z pominiÚciem faktu, ĝe kilka innych przedsiÚbiorstw juĝ duĝo
wczeĂniej stosowaïo podobne rozwiÈzania. Z pomocÈ tego systemu wïaĂciciele
stron internetowych na caïym Ăwiecie uzyskali moĝliwoĂÊ zamieszczania swoich rekomendacji dla klientów firmy Amazon, przyczyniajÈc siÚ tym samym do jej sukcesu,
przy okazji nabywajÈc prawo do prowizji od realizowanej przez firmÚ sprzedaĝy.
W konsekwencji taki model wspóïpracy partnerskiej rozprzestrzeniï siÚ bïyskawicznie
w internecie, nie tylko przyczyniajÈc siÚ istotnie do sukcesu firmy, ale równieĝ zyskujÈc
na gwaïtownie poszerzajÈcej siÚ ofercie produktowej. Internetowe omówienia i recenzje filmów czy muzyki rzadko pojawiaïy siÚ bez staïego dodatku w postaci przycisku
Buy from Amazon.com („kup na Amazon.com”), podobnie jak testy elektroniki czy
prezentacje artykuïów gospodarstwa domowego. Amazon przekazuje, co do zasady,
od czterech do dziesiÚciu procent przychodów wygenerowanych przez klienta do
odpowiedniego partnera, jednoczeĂnie wspomagajÈc swych partnerów w optymalizacji ich dziaïalnoĂci sprzedaĝowej.
Bardzo wiele stron internetowych oraz bÚdÈcych ich wïaĂcicielami przedsiÚbiorstw
w ogóle nigdy nie powstaïoby, gdyby nie rozwój marketingu afiliacyjnego. Wzorzec
ten jest dla nich centralnym generatorem przychodów w modelach biznesowych.
PierwszorzÚdnym przykïadem takiego procesu jest sieÊ spoïecznoĂciowa Pinterest,
która zawdziÚcza swój sukces nie tylko swojemu atrakcyjnemu designowi, ale
przede wszystkim dobrze przemyĂlanemu modelowi prowizyjnemu. To dwutorowe
podejĂcie uczyniïo z sieci Pinterest jeden z najpopularniejszych start-upów wywodzÈcych siÚ z Doliny Krzemowej w rekordowo krótkim czasie. Jak twierdzi firma badawcza comScore, zajmujÈca siÚ badaniem aktywnoĂci uĝytkowników serwisów
internetowych, Pinterest to pierwszy portal internetowy, który zaczÈï notowaÊ dziesiÚÊ milionów unikalnych odwiedzajÈcych miesiÚcznie w ciÈgu niespeïna dwóch
pierwszych lat istnienia na rynku. Koncepcja serwisu Pinterest jest równie prosta, co
genialna: uĝytkownicy mogÈ tworzyÊ wïasne wirtualne, tematyczne tablice ogïoszeniowe, na których umieszczajÈ swoje ulubione zdjÚcia czy linki do stron internetowych,
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które nastÚpnie mogÈ udostÚpniaÊ swoim przyjacioïom i innym zainteresowanym.
CzÚsto zdarza siÚ, ĝe umieszczajÈ na tablicach zdjÚcia róĝnych przedmiotów, które
sÈ aktualnie w sprzedaĝy gdzieĂ w internecie. Pinterest zrÚcznie wiÈĝe tego typu
wpisy uĝytkowników z oryginalnÈ witrynÈ oferenta, doïÈczajÈc swój identyfikator partnerski. DziÚki temu serwis zdoïaï odnotowaÊ wiÚcej przekierowañ na strony oferentów
niĝ Google, Twitter czy YouTube. Firma nie publikuje swoich sprawozdañ finansowych, ale zapewne nie pomylimy siÚ duĝo, jeĂli przyjmiemy, ĝe sÈ one imponujÈce.

Kiedy i jak stosowaÊ wzorzec Marketing Afiliacyjny?
Warunkiem koniecznym udanego wdroĝenia modelu jest silny ekosystem i klienci
gotowi do pewnych poĂwiÚceñ. Marketing afiliacyjny jest tak popularny gïównie dlatego,
ĝe na wspóïpracy w ramach systemu partnerskiego zyskuje kaĝdy z jego uczestników. Sprzedawcy sÈ w stanie zwiÚkszyÊ iloĂÊ odwiedzajÈcych serwisy z ich ofertami, ponoszÈc realnie koszty tylko wówczas, gdy te wysiïki przeïoĝÈ siÚ na rzeczywistÈ sprzedaĝ. Podobnie poĂrednicy, którzy moderujÈ ten ruch, mogÈ liczyÊ na
wynagrodzenie w formie prowizji. PamiÚtaj jednak, by decydowaÊ siÚ na dziaïanie
w oparciu o wzorzec afiliacyjny tylko wówczas, gdy wiesz z pewnoĂciÈ, jakiego rodzaju
klientów chciaïbyĂ pozyskaÊ. Model ten wydaje siÚ równieĝ bardzo atrakcyjnÈ opcjÈ,
w sytuacji gdy nie moĝesz sobie pozwoliÊ na sprzedaĝ bezpoĂredniÈ.
Kilka pytañ, na które powinieneĂ odpowiedzieÊ
• Czy bÚdziemy w stanie zarabiaÊ na nowych klientach i utrzymaÊ ich w dïuĝszym terminie?
• Jak dobierzemy najlepszych partnerów do naszej sieci?
• W jaki sposób zabezpieczymy siÚ przed skutkami niepewnoĂci, jaka wiÈĝe siÚ ze strumieniem przychodów generowanych w ramach tego modelu?
• Jak bÚdziemy sobie radziÊ z reklamacjami zgïaszanymi przez klientów, jeĂli nasz partner
nie wywiÈĝe siÚ z umowy?
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Aikido
Uczyñ z silnych stron konkurentów
ich piÚtÚ achillesowÈ
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Wzorzec
Aikido jest japoñskÈ sztukÈ samoobrony wykorzystujÈcÈ panowanie nad ruchem
i energiÈ w celu zmiany kierunku lub neutralizacji ataku oraz przejÚcia kontroli nad
atakujÈcym. Nie wymaga znacznej siïy fizycznej, poniewaĝ impet atakujÈcego wykorzystywany jest jako broñ przeciw niemu. W jÚzyku modeli biznesowych termin aikido
stosuje siÚ na okreĂlenie modelu wytwarzania produktów i usïug, które róĝniÈ siÚ radykalnie od standardowych dla danej branĝy („co?”). Konkurent bÚdzie z duĝym
prawdopodobieñstwem na tyle zajÚty swoimi sprawami, ĝe tak nowatorski sposób
podejĂcia do znanego mu biznesu bÚdzie dla niego caïkowitym zaskoczeniem.
W konsekwencji wszystkie ěródïa jego niedawnej przewagi konkurencyjnej, takie jak
wyĝsza jakoĂÊ czy niĝsze ceny, nie bÚdÈ mogïy dïuĝej sprostaÊ pojawieniu siÚ konkurencji nowego typu.

MoglibyĂmy powiedzieÊ, ĝe model Aikido jest formÈ odróĝniania siÚ, ale byïaby
to czÚĂÊ prawdy — jest formÈ bardzo prowokacyjnego odróĝniania siÚ. Czynniki
odróĝniajÈce jeden produkt od drugiego w ramach danej branĝy sÈ tu odrzucane
i zastÚpowane caïkowicie nowymi. „Nowy” nie oznacza bynajmniej, ĝe czynniki te
muszÈ byÊ nowatorskie same z siebie — wystarczy, ĝe bÚdÈ w nowatorski sposób
wykorzystane, np. po ich zapoĝyczeniu z innej branĝy.

Geneza wzorca
PostÚpowanie dokïadnie odwrotnie w stosunku do zachowania naszych przeciwników, jak równieĝ wykorzystywanie ich wïasnej broni przeciw nim samym jest koncepcjÈ znanÈ juĝ w staroĝytnoĂci. Wg Biblii niepozorny pasterz Dawid (póěniejszy
król Izraela) pokonaï znacznie potÚĝniejszego przeciwnika Goliata przy uĝyciu procy.
Dawid nie dysponowaï broniÈ z prawdziwego zdarzenia i byï znacznie niĝszy od Goliata,
co zmusiïo go do znalezienia niekonwencjonalnego sposobu na pokonanie przeciwnika.
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SïaboĂciÈ Goliata (którÈ Dawid przekuï w swojÈ mocnÈ stronÚ) byïa niezdolnoĂÊ do
uchronienia siÚ przed pociskiem, kamieniem wyrzuconym z procy, poniewaĝ nigdy
wczeĂniej nie miaï sposobnoĂci zapoznania siÚ z technikÈ walki tego typu broniÈ.
W Ăwiecie biznesu jednÈ z pierwszych firm, które zdecydowaïy siÚ na adaptacjÚ
wzorca Aikido, byïa amerykañska korporacja Six Flags bÚdÈca aktualnie operatorem
ponad dwudziestu parków rozrywki w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Stosownie do zaïoĝeñ modelu, dziaïalnoĂÊ spóïki róĝni siÚ radykalnie od dziaïalnoĂci konkurentów: stara siÚ ona wykorzystywaÊ specyfikÚ regionu, w którym stawia
swój park rozrywki, nadajÈc mu ksztaït i formÚ, która byïaby najbardziej przystÚpna
i zrozumiaïa dla klientów. Dokïadnie odwrotnie niĝ w zorientowanych bardziej globalnie parkach, takich jak Disneyland. Kulturowe i wizerunkowe utoĝsamianie siÚ ze
zwyczajami panujÈcymi w danym regionie wpïywa na zwiÚkszenie liczby odwiedzin
przez klientów, co przekïada siÚ na wyĝsze przychody przy niĝszym wysiïku marketingowym. Dodatkowa korzyĂÊ pïynie z faktu, ĝe — ze wzglÚdu na bliskoĂÊ geograficznÈ — lokalni klienci odwiedzajÈ park nie tylko w tzw. wysokim sezonie.

Innowatorzy
Model Aikido rozprzestrzeniï siÚ doĂÊ szybko na inne obszary biznesu. Zaïoĝona
w 1976 roku (bÚdÈca obecnie czÚĂciÈ korporacji L’Oreal) spóïka The Body Shop
International plc (znana jako The Body Shop) zarzÈdza sieciÈ drogerii i salonów kosmetycznych. Zgodnie z modelem Aikido, firma zastosowaïa podejĂcie, które radykalnie
odróĝnia jÈ od konkurentów z branĝy. Zaïoĝycielka firmy Anita Roddick podsumowaïa swojÈ strategiÚ tymi sïowami: „Patrzyïam, w którym kierunku podÈĝa biznes
kosmetyczny, i postanowiïam wyruszyÊ w kierunku dokïadnie przeciwnym”. Tym, co
w najwiÚkszym stopniu odróĝnia The Body Shop od konkurentów, jest caïkowita rezygnacja z efektownych kampanii reklamowych przy zadowoleniu siÚ budĝetem reklamowym w wysokoĂci piÈtej czÚĂci tego, co branĝa uwaĝa za standard. Co wiÚcej,
firma wierzy w sens sprzedaĝy swoich produktów w przyjaznych dla Ărodowiska naturalnego opakowaniach wielokrotnego uĝytku. Swoje wyroby komponuje z naturalnych
skïadników i jest orÚdownikiem spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu poprzez
ĂwiadomÈ rezygnacjÚ z testowania swych produktów na zwierzÚtach. Wszystkie te
czynniki uczyniïy z The Body Shop swoistego outsidera w branĝy kosmetycznej, ale
jednoczeĂnie umoĝliwiïy jej wykreowanie caïkowicie nowego rynku naturalnych i przyjaznych dla Ărodowiska kosmetyków, którego pozostaje liderem.
Zaïoĝona w 1983 roku firma Swatch jest szwajcarskim producentem zegarków
o unikalnym wzornictwie. Sprzedawane po przystÚpnej cenie produkty firmy walnie
przyczyniïy siÚ do zmiany sposobu myĂlenia o zegarkach narÚcznych — od zaawansowanego technicznie czasomierza po zwykïe uzupeïnienie codziennej garderoby.
Swatch zaadaptowaï model Aikido, by rozwinÈÊ swój biznes w caïkowitym kontraĂcie
do zunifikowanej branĝy producentów szwajcarskich zegarków, która tradycyjnie skupiaïa siÚ na wytwarzaniu drogich, luksusowych produktów. Utrzymanie wysokiej jakoĂci
wyrobów przy obniĝeniu ich ceny zaowocowaïo zwiÚkszeniem przychodów firmy.
Firma posïuguje siÚ równieĝ argumentami typowymi dla Ăwiata mody, próbujÈc
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przekonaÊ swych klientów do posiadania wiÚkszej liczby zegarków, co równieĝ generuje wyĝszy popyt na jej wyroby. Ta unikatowa koncepcja przysparza firmie kolejnych
klientów, zwiÚkszajÈc jej przychody i zyski.
Takĝe Cirque du Soleil zaadaptowaï wzorzec Aikido z wielkim sukcesem. Firma
ta jest prawdziwym fenomenem kulturalnym, dziaïajÈcym w branĝy cyrkowej, jednakĝe
róĝniÈcym siÚ od tradycyjnego sposobu myĂlenia o tej formie rozrywki w co najmniej
kilku istotnych kwestiach. Cirque du Soleil Ăwiadomie rezygnuje z kosztownych przedstawieñ z udziaïem zwierzÈt oraz znanych w branĝy nazwisk, co stanowi podstawÚ
dziaïalnoĂci tradycyjnych trup cyrkowych. Zamiast tego oferuje widowisko eklektyczne,
na które skïadajÈ siÚ elementy opery, baletu, teatru oraz sztuki ulicy, umiejÚtnie zespolone z elementami klasycznej sztuki cyrkowej, co wywoïuje u widzów zupeïnie nowy
poziom doznañ. Unikatowy styl Cirque du Soleil pozwala zmniejszyÊ koszty oraz wyjĂÊ
z ofertÈ poza tradycyjnÈ widowniÚ cyrków, szczególnie do dorosïych oraz klientów
biznesowych.
Aikido: w jaki sposób The Body Shop zmieniïa logikÚ biznesowÈ dominujÈcÈ w branĝy

Japoñski producent elektroniki uĝytkowej firma Nintendo jest Ăwiatowym potentatem na rynku gier konsolowych pod wzglÚdem uzyskiwanych przychodów. StosujÈc zasady modelu Aikido, Nintendo wyprodukowaïo Wii, konsolÚ do gier zasadniczo odróĝniajÈcÈ siÚ na tle oferty konkurentów. Firma zastosowaïa w niej szereg
zaawansowanych funkcji, takich jak np. bezprzewodowy kontroler, który jednoczeĂnie moĝe zastÚpowaÊ urzÈdzenie wskazujÈce, czy peïniÊ rolÚ sensora ruchu.
W porównaniu z innymi konsolami dostÚpnymi na rynku, produkt Nintendo jest w stanie
dostarczyÊ znacznie bogatszych doĂwiadczeñ w czasie znacznie bardziej interaktywnej gry. Z pomocÈ Wii firma jest w stanie zaadresowaÊ swojÈ ofertÚ do znacznie
szerszego grona odbiorców, co znajduje bezpoĂrednie przeïoĝenie na sïupki sprzedaĝowe i wypracowywane przychody. Przyczynia siÚ do tego unikatowa koncepcja
samej konsoli oraz bogate oprogramowanie jej towarzyszÈce.
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Kiedy i jak stosowaÊ wzorzec Aikido?
Aikido to bardzo pociÈgajÈcy model biznesowy, jednak wymagajÈcy od implementatorów sporej dawki odwagi. JeĂli chcesz wykorzystaÊ mocne strony swoich konkurentów w celu wywrócenia ich biznesu do góry nogami, naprawdÚ musisz myĂleÊ
w sposób nieszablonowy. Model ten moĝe byÊ stosowany w kaĝdej branĝy. Musisz
jednak szybko reagowaÊ na wszystkie znaki ĂwiadczÈce o tym, ĝe mogïeĂ zboczyÊ
z obranej drogi. Moĝe byÊ szereg przyczyn tego, ĝe pomimo podjÚtych wysiïków
Twoi konkurenci nadal bÚdÈ prowadziÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ z nie mniejszym powodzeniem. Kontrola rynku jest zawsze istotna, jednak w przypadku wzorca Aikido nabiera
wrÚcz fundamentalnego znaczenia.
Kilka pytañ, na które powinieneĂ odpowiedzieÊ
• Czy znamy choÊ jednego kluczowego klienta, który wesprze nas w walce o rynek, jeĂli zaadaptujemy wzorzec Aikido?
• Czy ten kluczowy klient jest dostatecznie reprezentatywny dla caïego rynku, a moĝe na tyle
wyidealizowany, ĝe maïe sÈ szanse na to, by szersze grono klientów podÈĝyïo za nim?
• Czy bÚdziemy w stanie uporaÊ siÚ ze wszystkimi przeszkodami, jakie napotkamy na drodze
implementacji wzorca Aikido?
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Wzorzec
Model biznesowy Aukcja opiera siÚ na partycypacyjnym procesie ksztaïtowania ceny.
Innymi sïowy, cena produktu nie jest ustalana wyïÈcznie przez sprzedawcÚ, lecz
w procesie tym biorÈ aktywny udziaï równieĝ potencjalni nabywcy oferowanych
przez niego dóbr i usïug. Poszukiwanie ceny rozpoczyna siÚ od pierwszego postÈpienia (zwanego popularnie przebiciem), w ramach którego jeden z potencjalnych
nabywców oferuje cenÚ wyĝszÈ od ceny wywoïawczej o ustalonÈ kwotÚ, odzwierciedlajÈcÈ jego wolÚ lub moĝliwoĂci nabywcze. Kiedy aukcja koñczy siÚ, klient, który zaoferowaï najwyĝszÈ cenÚ, staje siÚ zobowiÈzany do nabycia wylicytowanego produktu lub usïugi.
Z punktu widzenia nabywców kluczowÈ zaletÈ tego wzorca jest gwarancja, ĝe
nigdy nie bÚdÈ musieli zapïaciÊ za licytowany towar wiÚcej, niĝ chcieliby lub mogli
sobie pozwoliÊ („co?”). Z kolei sprzedajÈcy zyskuje dziÚki temu, ĝe jego produkty sÈ
alokowane na rynku bardziej efektywnie, tzn. trafiajÈ bezpoĂrednio do grup odbiorców
faktycznie nimi zainteresowanych („dlaczego?”). Ten wzorzec modelu sprawdza siÚ
szczególnie dobrze w przypadku bardzo rzadkich lub heterogenicznych produktów,
dla których nie istnieje cena referencyjna albo teĝ popyt na nie jest trudny do oszacowania. W celu zabezpieczenia interesów sprzedajÈcego, który nie chciaïby byÊ
zmuszany do sprzedaĝy towaru poniĝej akceptowalnego dla niego poziomu ceny,
w niektórych aukcjach powszechnÈ praktykÈ staïo siÚ ustalanie ceny minimalnej
(„dlaczego?”). Skutkuje to tym, ĝe ostateczny wynik aukcji nie jest znany aĝ do jej
zakoñczenia.

Geneza wzorca
Aukcja to model biznesowy znany od dawien dawna. Juĝ piÚÊset lat p.n.e. w staroĝytnym Babilonie kobiety byïy przedmiotem aukcji, w których postÈpienia skïadali
ich przyszli mÚĝowie. W czasach nowoĝytnych do popularyzacji tego modelu przyczyniï
siÚ rozwój sieci domów aukcyjnych. Jednym z najstarszych, najbardziej zasïuĝonych
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i prestiĝowych domów aukcyjnych jest Sotheby’s, zaïoĝony w Londynie w 1744 roku
przez ksiÚgarza Samuela Bakera. Historycznie pierwsza aukcja zostaïa przeprowadzona przez samego Bakera 11 marca 1744 roku, kiedy to chciaï on sprzedaÊ bogaty,
zïoĝony z kilkuset wartoĂciowych pozycji ksiÚgozbiór, liczÈc na pokaěny zysk. Od
tamtego czasu firma szybko poszerzyïa spektrum swojej dziaïalnoĂci, specjalizujÈc
siÚ m.in. w sprzedaĝy rzadkich numizmatów, pamiÈtek po wybitnych i znanych osobistoĂciach, biĝuterii czy dzieï sztuki.
Ekspansja internetu otworzyïa nowy, istotny rozdziaï w rozwoju omawianego modelu
biznesowego. DziÚki sieci znikïy ograniczenia typowe dla tradycyjnych form aukcji,
takie jak rezerwacja fizycznej przestrzeni dla odbycia licytacji; obecnie model ten,
stosowany do niedawna wyïÈcznie przez domy aukcyjne, zostaï udostÚpniony znacznie szerszej rzeszy zainteresowanych. Jednym z pionierów go stosujÈcych byï serwis eBay, za poĂrednictwem którego osoby prywatne oraz przedsiÚbiorstwa mogÈ
sprzedawaÊ swoje produkty i usïugi na caïym Ăwiecie. Oferenci tworzÈ stronÚ internetowÈ z opisem swojej oferty, którÈ udostÚpniajÈ potencjalnym klientom, a ci biorÈ
udziaï w licytacji przez podanie swojej propozycji cenowej. Od powstania serwisu
w 1995 roku byï on platformÈ dla ponad dwóch miliardów transakcji, co bez wÈtpienia stawia go na pierwszym miejscu listy najwiÚkszych poĂredników aukcyjnych na
Ăwiecie.
Aukcja: historia rozwoju modelu aukcyjnego (wybrane przykïady)

Innowatorzy
Wzorzec Aukcja, oprócz firmy eBay, zostaï zaadaptowany w wielu innych innowacyjnych modelach biznesowych w ostatnich latach. WineBid z siedzibÈ w Napa (Kalifornia) jest internetowym serwisem aukcyjnym, w którym zarówno osoby prywatne, jak
i dystrybutorzy win mogÈ wystawiaÊ na aukcjÚ posiadane w swych zasobach trunki,
umoĝliwiajÈc ich zakup koneserom z caïego Ăwiata. Oferent moĝe ustawiÊ cenÚ minimalnÈ dla kaĝdej sprzedawanej butelki wina, aby zabezpieczyÊ siÚ przed koniecznoĂciÈ
jej sprzedaĝy poniĝej realnej wartoĂci. Od swojego zaïoĝenia w 1996 roku, serwis WineBid cieszy siÚ nieustannym wzrostem popularnoĂci, posiadajÈc juĝ ponad szeĂÊdziesiÈt tysiÚcy zarejestrowanych uĝytkowników, co jest najlepszym wynikiem wĂród
serwisów aukcyjnych wyspecjalizowanych w obrocie produktami tego rodzaju.
WĂród innych przykïadów innowacyjnych wdroĝeñ modelu Aukcja warto wymieniÊ te, które bazujÈ na koncepcji „odwróconej” aukcji, nazywanej niekiedy modelem
zapytañ ofertowych. W licytacjach tego typu biorÈ udziaï sami oferenci, którzy „walczÈ”
o pozyskanie kontraktu, nie zaĂ ostateczni nabywcy, którzy licytujÈ miÚdzy sobÈ
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moĝliwoĂÊ nabycia produktu. Zaïoĝony w 1997 roku serwis Priceline jest dobrze znanym przykïadem serwisu aukcyjnego bazujÈcego na modelu zapytañ ofertowych,
który specjalizuje siÚ w usïugach powiÈzanych z turystykÈ. W modelu wdroĝonym
przez ten serwis klient okreĂla swoje preferencje dotyczÈce warunków podróĝy (lot,
hotel, wynajem samochodu itp.), które moĝe uzupeïniÊ o wskazanie maksymalnej
ceny, jakÈ gotów jest zapïaciÊ za dany rodzaj usïugi. Na podstawie parametrów takiej
oferty serwis wyszukuje najkorzystniejsze propozycje wĂród wspóïpracujÈcych z nim
partnerów, które speïniajÈ warunki okreĂlone przez klienta. Przekazanie przez klienta
parametrów oferty serwisowi Priceline zobowiÈzuje go do zawarcia wiÈĝÈcej umowy
z jego partnerem. Pomimo pewnego ryzyka dla klienta, jakie wiÈĝe siÚ z takim trybem
zawierania umów, model ten okazaï siÚ pomysïem na bardzo dobrze prosperujÈcy
biznes: w 2011 roku firma zatrudniaïa juĝ trzy tysiÈce czterystu pracowników, a jej
globalne przychody zamknÚïy siÚ w kwocie cztery miliardy czterysta milionów dolarów.
Model aukcyjny znalazï teĝ zastosowanie w branĝy zajmujÈcej siÚ obrotem tzw.
kapitaïem intelektualnym, tzn. aktywami objÚtymi ochronÈ wïasnoĂci intelektualnej.
Ocean Tomo, od 2009 roku patentowy oddziaï brokera ICAP, zajmuje siÚ internetowym kojarzeniem sprzedawców i nabywców patentów oraz innych aktywów objÚtych prawami autorskimi, za poĂrednictwem prywatnej platformy aukcyjnej. Z setkami transakcji na swoim koncie oraz ponad stu piÚÊdziesiÚcioma milionami dolarów
przychodów ze sprzedaĝy Ocean Tomo jest Ăwiatowym liderem na trudnym rynku
obrotu kapitaïem intelektualnym. Sama firma zaliczyïa zarówno wzloty, jak i upadki,
poniewaĝ model aukcyjny jest w tej branĝy bardzo trudno implementowalny z uwagi na
asymetriÚ informacji: potencjalny nabywca w gruncie rzeczy nie wie, za co naprawdÚ
pïaci, poniewaĝ z samej swej natury patent jest zawsze kombinacjÈ zapisów czysto
prawnych powiÈzanych z wïaĂciwym know-how. W wiÚkszoĂci przypadków przed zïoĝeniem oferty potencjalny nabywca nie widzi nic wiÚcej poza samym dokumentem
patentowym. Dlatego teĝ model ten wymaga dalszego dopracowania w celu uwzglÚdnienia specyfiki handlu tego rodzaju aktywami — do dziĂ obrót wiedzÈ (know-how),
charakteryzujÈcy siÚ deficytem dostÚpnej ex ante informacji jest trudny do realizacji
zgodnie ze wzorcem aukcyjnym.
KolejnÈ firmÈ, która z sukcesem wdroĝyïa wzorzec Aukcja, jest MyHammer. Powstaïa
ona w 2005 roku i specjalizuje siÚ w odwróconych aukcjach (model zapytañ ofertowych) przeznaczonych dla tzw. fachowców (gïównie specjalizujÈcych siÚ w pracach
remontowych). Podobnie jak w serwisie Priceline, klienci MyHammer okreĂlajÈ rodzaj
usïug, jakich potrzebujÈ, a których zakres moĝe byÊ niezwykle szeroki: od prostej
naprawy, przez zmianÚ poïoĝenia Ăcian dziaïowych, aĝ po kompleksowe projekty
budowlane. DziÚki modelowi aukcyjnemu w ciÈgu zaledwie kilku lat firma wyrosïa na
jednego z liderów w branĝy poĂrednictwa na rynku tego typu usïug. Szacuje siÚ, ĝe
wartoĂÊ wszystkich kontraktów zawartych za poĂrednictwem serwisu MyHammer
przekroczyïa kwotÚ stu milionów euro.
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Kiedy i jak stosowaÊ wzorzec Aukcja?
Tym, co jest atrakcyjne w modelu aukcyjnym, jest jego elastycznoĂÊ i szeroki zakres
moĝliwoĂci implementacyjnych. Moĝesz wykorzystaÊ ten model do utworzenia atrakcyjnego kanaïu sprzedaĝy swoich produktów albo teĝ zbudowaÊ wïasnÈ platformÚ
kojarzÈcÈ sprzedajÈcych i kupujÈcych, na której handlowano by szerokim spektrum
towarów (podobnie jak w serwisach eBay czy Allegro) lub teĝ produktami niszowymi
czy adresowanymi do wÈskiego grona odbiorców. Model ten jest niezwykle skalowalny — moĝe byÊ zastosowany do obsïugi klientów liczonych w setkach czy tysiÈcach, jak równieĝ milionów uĝytkowników aktywnych caïÈ dobÚ. Wszyscy zyskujÈ
dziÚki efektowi sieciowemu, jaki model ten tworzy. Wzorzec ten dziaïa szczególnie
efektywnie, kiedy serwis aukcyjny wprowadza okreĂlonÈ standaryzacjÚ produktów, np.
elektronika czy motoryzacja. Model ten sprawdzi siÚ równieĝ przy sprzedaĝy wysoce
wyspecjalizowanych produktów, przy zaïoĝeniu jednak, ĝe serwis internetowy bÚdzie
w stanie przyciÈgnÈÊ wystarczajÈcÈ liczbÚ potencjalnych klientów.
Kilka pytañ, na które powinieneĂ odpowiedzieÊ
• Czy bylibyĂmy w stanie zaoferowaÊ unikalnÈ propozycjÚ sprzedaĝowÈ, która pozwoliïaby nam
podebraÊ klientów duĝym, zasiedziaïym na rynku graczom, takim jak eBay czy Allegro?
• Czy bÚdziemy w stanie wygenerowaÊ wystarczajÈcy zasiÚg dla naszych klientów?
• Czy bÚdziemy w stanie osiÈgnÈÊ i utrzymaÊ przewagÚ konkurencyjnÈ na tym trudnym rynku?
• Co zrobiÊ, by przekonaÊ do naszej oferty kluczowych graczy szybko i skutecznie?
• Jak przekonamy klientów do naszej reputacji oraz zagwarantujemy im, ĝe transakcja zostanie
sfinalizowana zgodnie z zasadami aukcji?
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CoĂ za coĂ
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Wzorzec
Sïowo „barter” okreĂla model biznesowy, w którym produkty i usïugi wymieniane sÈ
pomiÚdzy luděmi lub organizacjami na inne produkty i usïugi. Rozliczenie takiej transakcji odbywa siÚ wiÚc „w naturze”, tzn. z pominiÚciem pieniÈdza. ChoÊ schemat ten
na pierwszy rzut oka moĝe przypominaÊ sponsoring, barter rozumiany jako model biznesowy wykracza daleko poza zwykïÈ promocjÚ i wsparcie rzeczowe dla podmiotów
trzecich, bÚdÈc formÈ dziaïañ o podïoĝu marketingowym. Partnerzy zewnÚtrzni sÈ
aktywnie zaangaĝowani w proces tworzenia wartoĂci. Za przykïad moĝe tu posïuĝyÊ
firma Google, która udostÚpnia w Stanach Zjednoczonych darmowy system informacji telefonicznej z myĂlÈ o usprawnieniu swojej technologii rozpoznawania mowy.
Przykïadem moĝe teĝ byÊ branĝa farmaceutyczna, której przedstawiciele handlowi
dostarczajÈ bezpïatne próbki leków lekarzom i oddziaïom szpitalnym, które nastÚpnie testujÈ je na pacjentach w badaniach klinicznych — peïniÈc tym samym bardzo
istotnÈ rolÚ poĂredników dla firm farmaceutycznych.
Wzorzec Barter moĝe równieĝ sïuĝyÊ jako bardzo uĝyteczne narzÚdzie wzmacniajÈce markÚ dziÚki prezentacji okreĂlonych produktów szerszym grupom potencjalnych klientów („dlaczego?”). TakÈ strategiÚ realizujÈ czÚsto producenci ĝywnoĂci
dla niemowlÈt. WiÚkszoĂÊ Ăwieĝo upieczonych rodziców pierwszy kontakt z tymi
produktami uzyskuje z okazji narodzin ich dziecka. W podobnych sytuacjach model
Barter bÚdzie doskonaïym sposobem na pozyskanie i utrzymanie nowych klientów —
przekazanie nieodpïatnego zestawu Ăwieĝo upieczonym rodzicom moĝe byÊ poczÈtkiem trwaïego przywiÈzania do marki.

Geneza wzorca
Korzenie barteru siÚgajÈ Ăwiata antycznego. W staroĝytnym Rzymie na porzÈdku dziennym byïo wspomaganie artystów czy caïych wspólnot w formie zachÚt o charakterze
niefinansowym. Za ojca tego rodzaju systemu uwaĝany jest Gajusz Cilniusz Mecenas,
doradca polityczny cesarza Oktawiana Augusta; wymyĂliï on koncepcjÚ patronatu,
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w ramach której osoby prywatne lub instytucje otrzymywaïy wsparcie nieobwarowane
ĝadnym obowiÈzkowym Ăwiadczeniem zwrotnym. Wsparcie Mecenasa nie byïo jednak
udzielane z czysto altruistycznych pobudek — z reguïy miaïo sïuĝyÊ poszerzeniu
politycznych czy ekonomicznych wpïywów jego samego lub jego przyjacióï. Wspóïczesna odmiana barteru powstaïa na gruncie ówczesnej i zaczÚïa siÚ upowszechniaÊ w krÚgach biznesowych mniej wiÚcej w latach szeĂÊdziesiÈtych dwudziestego
wieku. ChoÊ system barterowy byï wykorzystywany gïównie jako metoda publicznego
wspomagania organizacji i klubów sportowych, w dwudziestym pierwszym wieku rozwinÈï siÚ w peïnoprawny model biznesowy. Coraz wiÚcej przedsiÚbiorstw wïÈcza ten
model jako podstawowy element logiki procesu tworzenia wartoĂci.

Innowatorzy
Gigant branĝy produktów szybkozbywalnych (ang. fast-moving consumer goods,
FMCG) firma Procter & Gamble (P&G) z siedzibÈ w Ohio jest prawdopodobnie jednym
z najwiÚkszych i najbardziej znanych innowatorów w zastosowaniu wzorca Barter. Ta
wielonarodowa korporacja produkujÈca dobra konsumpcyjne, takie jak produkty do
higieny osobistej, Ărodki czystoĂci czy karma dla zwierzÈt, wspóïpracuje ĂciĂle z nadawcami programów rozrywkowych (radio i telewizja) z myĂlÈ o promocji swoich marek
i produktów — wïaĂnie w formie barteru. P&G jest sponsorem licznych audycji radiowych i telewizyjnych show (okreĂlenie „opera mydlana” wziÚïo siÚ wïaĂnie stÈd, ĝe
jako sponsor tego typu audycji firma ta jest jednoczeĂnie producentem m.in. mydïa),
dziÚki czemu zyskuje zwiÚkszony zasiÚg i lepszÈ ekspozycjÚ swoich marek, co przekïada siÚ na okreĂlone zyski marketingowe. Z kolei nadawcy otrzymujÈ atrakcyjne
materiaïy rozrywkowe, ponoszÈc bardzo niskie (lub ĝadne) koszty produkcji. WykorzystujÈc strategiÚ zaangaĝowania w produkcjÚ popularnych programów radiowych
i telewizyjnych w zamian za sloty reklamowe, P&G zyskaïa dostÚp do bardzo duĝej
grupy odbiorców na drodze efektywnej kosztowo i zwiÚkszyïa popularnoĂÊ swoich
najwaĝniejszych produktów oraz przychody z ich sprzedaĝy. Zaangaĝowanie spóïki
w tego rodzaju wspóïpracÚ odbywa siÚ dziĂ za poĂrednictwem wyspecjalizowanego
ramienia spóïki, czyli Procter & Gamble Entertainment (PGE). P&G stosuje doĂÊ
powszechnie model Barter równieĝ w ramach marketingu pieluch Pampers, jednej
z dwudziestu szeĂciu naleĝÈcych do niej marek. Ludzie nie przywiÈzujÈ zbyt duĝej
wagi do pieluch, dopóki nie zostanÈ rodzicami, dlatego P&G oferuje nieodpïatnie
swoje produkty na oddziaïach poïoĝniczych, zwiÚkszajÈc szanse na to, ĝe obdarowani rodzice stanÈ siÚ niebawem nabywcami jej produktów.
PepsiCo to amerykañska spóïka produkujÈca ĝywnoĂÊ i napoje, z siedzibÈ
w Nowym Jorku. Firma jest najbardziej znana ze swoich marek napojów bezalkoholowych, takich jak Pepsi, 7UP, Gatorade czy Mountain Dew, choÊ w rzeczywistoĂci
aĝ szeĂÊdziesiÈt trzy procent jej przychodów pochodzi ze sprzedaĝy produktów ĝywnoĂciowych, takich jak chipsy Doritos czy Walkers. PepsiCo jest teĝ producentem
pierwszego „zachodniego” produktu, który zostaï sprzedany w ZwiÈzku Radzieckim
(ZSRR). W 1972 roku, w ramach podpisanej umowy barterowej PepsiCo dostarczyïo
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do ZSRR pierwszÈ partiÚ Pepsi-Coli w zamian za prawo dystrybucji wódki „Stolicznaja” — spóïka uzyskaïa wyïÈczne prawa sprzedaĝy tego produktu na rynkach zachodnich. Ta strategia znaczÈco poprawiïa ekspozycjÚ i ĂwiadomoĂÊ marki Pepsi-Cola
oraz zwiÚkszyïa jej dostÚpnoĂÊ w kraju, w którym do tej pory byïa caïkowicie nieobecna.
Równieĝ Lufthansa byïa otwarta na wymianÚ barterowÈ. Firma majÈca siedzibÚ
w Niemczech jest jednym z najwiÚkszych na Ăwiecie przewoěników lotniczych. Z flotÈ
prawie dziewiÚciuset samolotów Lufthansa oferuje usïugi z zakresu lotnictwa cywilnego, latajÈc do osiemnastu miast w kraju i stu dziewiÚÊdziesiÚciu siedmiu miejsc
docelowych zagranicÈ. W latach dziewiÚÊdziesiÈtych dwudziestego wieku spóïka
weszïa w posiadanie drogiej powierzchni sprzedaĝowej w Nowym Jorku (niespeïna
dwieĂcie metrów kwadratowych), która jednak przez dïugi czas pozostawaïa niewykorzystana. Poniewaĝ pomieszczenia te miaïy juĝ swoje lata, a koszty ich przystosowania do okreĂlonej funkcji zapewne nie zwróciïyby siÚ szybko z przychodów z podnajmu, firma zdecydowaïa siÚ zastosowaÊ formuïÚ barteru — wymieniïa niewykorzystanÈ
nieruchomoĂÊ na czas antenowy i paliwo lotnicze. DziÚki temu spóïce udaïo siÚ
uniknÈÊ potencjalnie sporych strat, które poniosïaby wtedy, gdyby powierzchniÚ tÚ
po prostu podnajÚïa.
Magnolia Hotels to zlokalizowana w Denver w amerykañskim stanie Kolorado spóïka
zarzÈdzajÈcÈ sieciÈ hoteli butikowych w miastach, takich jak Dallas, Houston, Denver
czy Omaha. Firma ta stosuje wzorzec Barter na doĂÊ szerokÈ skalÚ, oferujÈc nieodpïatne noclegi oraz dostÚp do sal konferencyjnych w zamian za dobra, np. telewizory czy laptopy. Równieĝ usïugi, takie jak reklama czy prace budowlane, sÈ przez
firmÚ w peïni akceptowane w zamian za prawo korzystania z obiektów hotelowych
do niej naleĝÈcych (na okreĂlonych warunkach). Poniewaĝ pobyt w ramach wymiany
barterowej odbywa siÚ w tzw. niskim sezonie, nie wpïywa na zmniejszenie strumienia
przychodów generowanych przez goĂci hotelowych. Magnolia, poniewaĝ nie musi
pïaciÊ za niektóre dobra i usïugi, wydatnie obniĝa ogólne koszty swojej dziaïalnoĂci,
takie jak koszty napraw, remontów czy zakupów niezbÚdnych elementów wyposaĝenia
(telewizory, laptopy). Tego rodzaju praktyka wymiany zasobów moĝe byÊ korzystna
równieĝ dla hoteli znajdujÈcych siÚ w róĝnych lokalizacjach, bo przyczynia siÚ do
obniĝenia ogólnego poziomu kosztów, a tym samym zwiÚkszenia marĝy zysku.
WymianÈ w oparciu o model Barter zalany jest dziĂ równieĝ sam internet. Szczególnie pomysïowÈ implementacjÈ tej koncepcji jest program Pay with a Tweet („pïaÊ
tweetem”), wykorzystujÈcy sieciowy charakter mediów spoïecznoĂciowych do marketingu produktów i usïug. W pierwszym kroku firmy rejestrujÈ produkty, które chcÈ
reklamowaÊ za poĂrednictwem Twittera na stronie programu. Uĝytkownicy serwisu
mogÈ otrzymaÊ darmowe próbki tych produktów w zamian za „tweety” na temat
danej firmy i jej oferty, które trafiajÈ do osób ĂledzÈcych ich aktywnoĂÊ w serwisie.
Potencjaï programu Pay with a Tweet jest pochodnÈ liczebnoĂci uĝytkowników Twittera
(piÚÊset piÚÊdziesiÈt milionów profili), który — jako jedno z mediów spoïecznoĂciowych — stanowi wysoce efektywne narzÚdzie implementacji modelu Barter w celu
marketingu produktów online.
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Barter: logika modelu Pay with a Tweet

Kiedy i jak stosowaÊ wzorzec Barter?
Model ten ujawni swój potencjaï szczególnie w przypadku firm, które utrzymujÈ
kontakty z partnerami majÈcymi oferty komplementarne w stosunku do ich wïasnej
oferty. Do partnerów firmy zalicza siÚ nie tylko jej dostawców czy klientów, ale równieĝ
konkurentów — niekoniecznie muszÈ oni prowadziÊ ze sobÈ interesy. Warto tu pomyĂleÊ caïkowicie nieszablonowo i postaraÊ siÚ dotrzeÊ do partnerów, których róĝni od
nas niemalĝe wszystko, i zaproponowaÊ — na pierwszy rzut oka caïkiem egzotyczne —
mariaĝe w rodzaju powiÈzania subskrypcji Blacksocks z programem lojalnoĂciowym
przedsiÚbiorstwa Lufthansa Miles & More czy teĝ z prenumeratÈ prasy.
Kilka pytañ, na które powinieneĂ odpowiedzieÊ
• Czy obie strony sÈ zainteresowane umowÈ barterowÈ, która doprowadzi do pozyskania
klientów bez typowej walki konkurencyjnej?
• Czy istnieje komplementarny produkt lub usïuga, który mógïby wspieraÊ naszÈ ofertÚ?
• Czy przeanalizowaliĂmy moĝliwy wpïyw marki naszego nowego partnera?
• Czy jesteĂmy w stanie wdroĝyÊ wzorzec Barter i zamknÈÊ siÚ w akceptowalnych kosztach?
• Czy kwestia kultury korporacyjnej ma znaczenie? Czy powinniĂmy nawiÈzywaÊ wspóïpracÚ z partnerami o podobnej kulturze?

5. BARTER

Kup książkę

131

Poleć książkę

424

NAWIGATOR MODELU BIZNESOWEGO

Kup książkę

Poleć książkę

