
Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym cz. 4 

Strategia marketingowa. 

Analiza działalności przedsiębiorstwa na rynku 

Organizacja zakupu surowców i sprzedaży produktów. 

Przychody i koszty. Wynik finansowy w branży. 

 

Temat - Działania marketingowe firmy handlowej i ich znaczenie dla rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Strategia marketingowa to proces, który ma na celu wypromowanie danego produktu, bądź usługi i 

stworzenie trwałej przewagi nad konkurencją. Wynikiem tego procesu ma być zwiększenie 

sprzedaży i zysków firmy. Stworzenie strategii marketingowej to zarówno praca kreatywna, jak i 

analityczna. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak! Strategia marketingowa wymaga stworzenia 

odpowiedniego przekazu, kreacji produktu tak, aby trafiał do odpowiedniej grupy docelowej oraz 

twardej analizy danych, wyciągania wniosków i umiejętnej poprawy wyników. Jak można zdefiniować 

strategie marketingowe? 

Pierwszym krokiem do stworzenia strategii marketingowej określenie misji oraz celów firmy. 

 

Misja firmy to podstawowe założenie o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – jak mamy działać, dokąd 
dążyć, w czym się specjalizować oraz najważniejsze: po co działamy? Powinny w niej być zawarte 
najważniejsze zasady, którymi firma będzie się kierować. Osoba, która tworzy misję powinna 
odpowiedzieć na pytania: 

 Po co powołaliśmy do życia przedsiębiorstwo? 
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 Do czego dążymy? 
 Kim są klienci firmy? 
 Jakie zaspokajamy potrzeby? 

Na działania marketingowe składają się : 

 rozbudzenie i rozpoznanie potrzeb potencjalnych klientów 

 przygotowanie odpowiednich produktów 

 dostarczenie produktów nabywcom w odpowiednim miejscu , czasie i cenie 

 zapewnienie nabywcom satysfakcji (dobra jakość, atrakcyjna cena, łatwy dostęp do 

produktu) 

 koordynowanie działań procesu gospodarczego (podaż, popyt, cena) 

 dążenie do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa (większy zysk) 

Do klasycznych narzędzi marketingu stosowanych  przez przedsiębiorstwa handlowe można zaliczyć 

 ofertę asortymentową wraz z usługami   

 lokalizację obiektów handlowych,  

 politykę cen (ceny, marże, formy i terminy płatności),  

 promocję( metody i środki komunikacji z kontrahentami i odbiorcami) 

 

Promocja jest jednym z wielu elementów marketingu-mix, oznacza wejście w kontakt z potencjalnym 

odbiorcą- klientem i konsumentem danego produktu. Celem promocji jest prowadzenie wszelkich 

działań mających na celu zwiększenie stopnia znajomości produktów, marki i firmy przez 



potencjalnych kontrahentów. Działania promocyjne mają w efekcie przyczynić się do zwiększania 

popytu na towary bądź usługi oferowane przez daną firmę. Promocję można również określić jako 

poza cenową formę konkurencji. Firmy o orientacji marketingowej wykorzystują promocję w celu 

osiągnięcia wcześniejszych zaplanowanych celów. Synonimem słowa promocja jest określenie 

„oddziaływanie na rynek ”lub „wpływanie na nabywców”. Użycie powyższych zwrotów podkreśla fakt 

wpływania zarówno na nabywców indywidualnych, czyli takich którzy dokonują zakupu towarów i 

usług w celu zaspokojenia własnych potrzeb, dla własnej konsumpcji oraz tzw. nabywców 

instytucjonalnych, którzy dokonują zakupów dla innych przedsiębiorstw instytucji. Promocja jest 

silnie powiązana z produktem, ceną i dystrybucją, jej zasięg i rola jest więc bardzo ważna. 

Promocja (promotion) to zestaw narzędzi służący do komunikowania się firmy z rynkiem.  

Narzędzia promocji : 

 reklamę (płatną formę komunikacji marketingowej z potencjalnym nabywcą) 

 promocję sprzedaży (te działania i środki, zachęcają odbiorców do natychmiastowych 

zakupów) 

 sprzedaż bezpośrednią (komunikowanie się firmy z rynkiem, czyli przepływ informacji między 

kupującym a sprzedającym) 

 public relations (podejmowanie działań związanych z utrzymaniem dobrych stosunków firmy 

z otoczeniem, czyli jej najlepszego wizerunku) 

 sponsoring (organizowanie środków finansowych, rzeczowych, usług na wspieranie 

różnorodnej działalności dla osiągnięcia określonych celów marketingowych, np. dajemy 

środki o charakterze kulturalnym lub sportowym, ale w zamian za to możemy wywieszać 

swoje logo) 

 publicity (rozgłos, upowszechnienie produktu w środkach masowego przekazu, np. 

informacje radiowe lub telewizyjne, artykuły reklamowe w prasie i internecie). 

 

Temat – Analiza działalności przedsiębiorstwa na rynku 

Analiza działalności przedsiębiorstwa (analiza biznesowa) w warunkach gospodarki rynkowej 
obejmuje : 

 analiza otoczenia przedsiębiorstwa 
 analizę ekonomiczną 

Analiza ekonomiczna jest instrumentem służącym do poznania przebiegu i rezultatów procesów 

zachodzących w gospodarce. Wykorzystuje się ją w bezpośredni sposób w procesie zarządzania, gdzie 

pełni funkcję spójnika pomiędzy planowaniem a kontrolą. 

Materiały źródłowe, które wykorzystywane są w analizie ekonomicznej dzielą się na materiały 
ewidencyjne i pozaewidencyjne.  

 

 



Materiały ewidencyjne  

 Dokumentacja pierwotna lub wtórna, która stanowi podstawę zapisów z urządzeń 
ewidencyjnych - asygnaty kasowe, raporty dzienne, 

 Zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych - konta, 
rejestry, 

 Sprawozdawczość oparta na tych zapisach i stanowiącą uogólnienie ich treści. 

Materiały pozaewidencyjne  

 Dane postulowane - biznesplan, 
 Kalkulacje wstępne - kosztorysy, normy kosztów, 
 Wyniki poprzednio przeprowadzonych analiz - głównie dotyczące ubiegłego roku 
 Materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji, 
 Materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, zmian w 

otoczeniu 
 Źródła prawne - zakres prawo gospodarcze 

Analiza ekonomiczna obejmuje dwa działy:  

 Analizę finansową - zajmuje się głównie wielkościami ekonomicznymi w ujęciu pieniężnym. 
Obejmuje stan finansowy przedsiębiorstwa ustalany na określony moment - dzień oraz 
wyniki finansowe przedsiębiorstwa ustalane narastająco za pewien okres - miesiąc, kwartał, 
rok. 

 Analizę-techniczno ekonomiczną zajmuje się badaniem wielkości ekonomicznych w 
wyrażeniu rzeczowym i osobowym, koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które obejmują organizację oraz zasoby 
przedsiębiorstwa. 

Analiza Zagadnienia analizy  

Finansowa 

 Wstępna i rozwinięta analiza bilansu 
 Rachunek zysków i strat 
 Rachunek przepływów pieniężnych 
 Źródła przychodów i kierunki ich rozdysponowania 
 Analiza wyniku finansowego i czynników go kształtujących 
 Analiza kondycji finansowej 

Techniczno-ekonomiczna 

 Ilość i asortyment produkcji 
 Metody wytwarzania 
 Wyposażenie techniczne 
 Zaopatrzenie materiałowe 
 Zatrudnienie, płace, wydajność pracy 

Temat - Organizacja zakupu surowców i sprzedaży produktów. 

Proces zaopatrzenia łączy wszystkie działania, niezbędne do pozyskania dóbr i usług zgodnie z 

zapotrzebowaniem. W procesie tym przedsiębiorstwo zaopatrywane jest w surowce, materiały, 

półfabrykaty, niezbędne w procesie produkcji oraz w wyroby gotowe. 
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Etapy procesu zaopatrzenia 

1. Zdefiniowanie potrzeb – rozpoczęcie transakcji zakupów jest odpowiedzią na zgłoszoną 
potrzebę. 

2. Określenie wymagań użytkownika – określenie wymagań jakie mają zostać spełnione przez 
produkt. 

3. Podjęcie decyzji – produkować czy kupować? (make or buy) – firma dokonuje analizy, czy 
produkcja na własną rękę jest opłacalna, czy lepiej wybrać dostawy z zewnątrz.  

o MAKE – opcja ta polega na zaspokojeniu potrzeb materiałowych we własnym 
zakresie (własna produkcja). 

o BUY – opcja ta polega na zaopatrywaniu się u źródeł zewnętrznych. 
4. Zdefiniowanie typu zakupów – wyróżniamy trzy typy zakupów: proste ponowienie zakupu, 

zmodyfikowany zakup powtórny oraz całkowicie nowy zakup. 
5. Analiza rynku – rozpoznanie dostawców działających na rynku. 
6. Określenie wszystkich możliwych dostawców – identyfikacja wszystkich dostarczycieli, którzy 

są w stanie spełnić oczekiwania i wymagania klienta. 
7. Wstępny dobór możliwych źródeł zaopatrzenia – ustalenie liczby dostawców, którzy spełniają 

priorytetowe cechy. 
8. Ocena pozostałych dostawców – wyłonienie dostawcy, który najlepiej sprosta stawianym mu 

oczekiwaniom. 
9. Wybór dostawcy – określenie zasad współpracy pomiędzy dostawcą, a kupującym. 
10. Przyjęcie dostawy produktu – dostawa produktu o jakości mającej zaspokoić wymagania 

odbiorcy. 
11. Ocena wykonania dostawy – kontrola całego procesu zaopatrzenia, weryfikacja 

dostarczonych produktów pod względem zaspokojenia potrzeb. 

Organizacja sprzedaży obejmuje wszystkie działania przedsiębiorstwa mające na celu dostarczenie 

wyrobów do nabywców w odpowiednim czasie, miejscu i w pożądanych przez nich ilościach. 

Powszechnie wyróżnia się 2 podstawowe formy organizacji sprzedaży:  

 handel hurtowy 
 handel detaliczny, 

Temat –Koszty, optymalizacja kosztów. 

W potocznym znaczeniu koszty oznaczają wydatki czyli sumę pieniędzy, którą należy przeznaczyć na 

kupno lub opłacenie czegoś. Z ekonomicznego punktu nie wszystkie wydatki są kosztami np. przy 

spłacie kredytu kosztem są tylko odsetki od kredytu. Nie wszystkie koszty są również uzasadnione np. 

karne odsetki. 

Kosztem jest wyrażone w pieniądzach celowe zużycie różnych czynników produkcji, które są związane 

z codzienną działalnością przedsiębiorstwa tj : 

 zużycie surowców, czyli materiałów , środków trwałych 

 wynagrodzenia i opłacenie obcych usług np. koszty reklamy, transportu, biuro rachunkowe 

 niektóre wydatki, które nie odzwierciedlają zużycia np. opłaty za wodę , składki ZUS, podatek 

 Cechy kosztów : 

 celowe 
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 konieczne 

 zwrotne (np. za upieczony chleb konsument zapłaci) 

 niezbędne 

Rodzaje kosztów : 

 Amortyzacja, to koszt związany z użyciem środków trwałych 

 Zużycie materiałów i energii ( surowce, paliwa, energia, woda) 

 Usługi obce (np. remonty transport dzierżawa) 

 Podatki i opłaty (np. akcyza, podatek od nieruchomości oraz VAT, opłaty skarbowe, 

notarialne, sądowe) 

 Wynagrodzenia pracowników 

 Ubezpieczenia społeczne 

 Pozostałe koszty np. delegacje 

Optymalizacja kosztów – to szukanie najlepszego rozwiązania (optymalnego). Przykładem 

optymalizacji jest maksymalizacja zysku i minimalizacji kosztów produktu, maksymalizacja wydajności 

przy ograniczaniu zużycia paliw, energii. 

Temat – Przychody i wynik finansowy. 

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, informuje nas o 

finansowym rezultacie działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Wynik finansowy firmy 

musi brać pod uwagę wszystkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w danym okresie 

sprawozdawczym, w ten sposób daje nam informację o efekcie działalności przedsiębiorstwa. 

Wynik finansowy przedstawia również, jakie wyniki osiągnięto w ramach zwykłej działalności 

gospodarczej, a jakie w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych. Może się bowiem zdarzyć, że 

spółka osiągnęła bardzo duży zysk, ale zdarzenie losowe sprawiło, że w ostatecznym rozrachunku 

wykazana została strata. Ocena jej sytuacji finansowej na podstawie jednej wartości osiągniętej na 

koniec okresu sprawozdawczego byłaby błędem, ponieważ w tym przypadku firma prosperuje 

dobrze, a zdarzenie losowe w znaczny sposób obniżyło jej faktyczne zyski. 

 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynik-finansowy-przedsiebiorstwa-czym-jest 

Na wynik finansowy danej firmy składają się: 

 Przychody i zyski. 

 Koszty i straty. 

Wynik finansowy –to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla 

określonego przedsiębiorstwa w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest 

nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy podzielony przez wartość przychodu lub 

zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością. Wynik finansowy to rezultat działalności 

jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym okresie. 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynik-finansowy-przedsiebiorstwa-czym-jest


Przychody 

Przychód - uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z 

nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. Najczęściej przychodem jest łączna wartość 

sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez podatku VAT) w okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc 

lub rok obrachunkowy). 

Przychody- to przypływy aktywów albo inne zwiększenie aktywów danego podmiotu lub zmniejszenie 

jego zobowiązań (lub kombinacja powyższych) wynikające z dostarczenia lub produkcji dóbr, 

świadczenia usług lub innych czynności będących podstawową działalnością danego podmiotu. 

 

 

 


