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Opis strategii wdrożenia osiągnięć naukowych opracowanych przez studenta/ów  

w ramach projektu Partnerski Związek Nauki i Postępu 

Nazwa działania/nazwa rozwiązania/strategii  
Okolicznościowy przewóz koomi 
 

Imię i nazwisko autora/autorów 
Anastazja Galewska, Katarzyna Patela 
 

Uczelnia, Wydział, Specjalnośd 
Politechnika Poznaoska  
Wydziału Inżynierii Zarządzania 
Zarządzanie 

Przedsiębiorstwo lub branża, dla których dedykowane jest rozwiązanie/strategia 
Branża jeździecka 
Branża zajmująca się organizacją przyjęd oraz imprez okolicznościowych 
 

Opis rozwiązania/strategii: 
1. problem, na który odpowiada rozwiązanie/strategia 
2.  podstawowy cel realizacji  

 
 
 

1. Problemem, na który odpowiada nasza usługa, jest brak w Wielkopolsce przewoźnika, który 
zajmowałby się kompleksową organizacją przejażdżek bryczkami czy saniami zaprzęganymi w konie.  
Osoba zamawiająca naszą usługę nie musi martwic się o to, w jaki sposób środek transportu zostanie 
dostarczony na wskazane miejsce ani o powożącego, jak i o to jak przebiega cały proces dekoracji 
stosownej do okoliczności i preferencji klienta. Dzięki kompleksowemu podejściu do oferowanej 
przez nas usługi jedynym zadaniem klienta i jego gości będzie czerpanie radości z tego ekskluzywnego 
i jednocześnie będącego blisko natury środka transportu. 

 
2. Podstawowym celem, jaki obrałyśmy do realizacji projektu, jest takie dobranie zespołu ludzi o 

określonych umiejętnościach i doświadczeniu, aby przy pomocy dostarczonych im środków najlepszej  
jakości stworzyli  usługę, która wypracuje sobie określoną markę i uznanie wśród klientów. Głównym 
naszym celem jest stworzenie atrakcyjnej formy transportu, który będzie nie tylko dodatkiem do 
uroczystości, ale również będzie zaspokajał potrzebę rozrywki, relaksu oraz dostarczał wielu doznao.  
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Elementy innowacyjne rozwiązania/strategii (jeśli istnieją) 
 
Innowacją w przypadku tej działalności jest fakt, że podobną usługę mają w swojej ofercie ośrodki jeździeckie, 
ale jest ona jedynie dodatkiem do prowadzonej przez nich działalności. Jak wynika z przeprowadzonej przez 
nas wnikliwej analizy i długoletnich  obserwacji jest traktowana po macoszemu. Brak dbałości o szczegóły 
przejawiający się m. in. w niedopracowanych strojach dla woźnicy oraz luzaka ( różny ubiór), treningowych 
pojazdach  wielokonnych , które wykorzystywane są zarówno do przejażdżek okolicznościowych, jak i w 
celach dwiczeniowych, stąd ich mało atrakcyjny wygląd, np. liczne zadrapania, podniszczone siedzenia.  Nasza 
firma oferuje profesjonalny sprzęt, ubiory dla obsługi oraz dekoracje dostosowane do charakteru 
uroczystości. W ofercie dodatkowej zapewniamy naszym klientom możliwośd wynajęcia skrzypka, 
akordeonisty lub gitarzysty, którzy zapewnią oprawę muzyczną. Innowacją są przejażdżki tematyczne, np. w 
stylu country, szlacheckim, piknikowym. Na życzenie gości zapewniamy stroje w określonej konwencji za 
dodatkową opłatą.  
Istnieje możliwośd obsługi imprez typowo koniarskich wpisanych w wieloletnią tradycję tego środowiska m. 
in. Hubertus, święto konia, Cavaliada itp. Nie każdy z uczestników jeździ konno, więc nasza oferta będzie dla 
niego najlepszym rozwiązaniem wpisujący się w atmosferę tego święta.  
Działalnośd obejmuje ludzi w różnym wieku. Możemy uatrakcyjnid kinderbal, zapewnid dojazd maturzystom 
na studniówkę, zapewnid niezapomniane oświadczyny czy towarzyszyd nowożeocom, jak i jubilatom podczas 
ich kolejnych rocznic. Dla ludzi dojrzałych niedzielne przejażdżki po mieście lub okolicznych lasach będą okazją 
do wielu niezapomnianych przeżyd alternatywną do spędzania czasu przed ekranem telewizora.  
Kolejną innowacją jest połączenie powyższej oferty z cateringiem w formie piknikowego kosza 
dostosowanego do charakteru przejażdżki. Np. „wiejskie jadło”, „menu z Dzikiego Zachodu”, „kosz 
piknikowy”.  Do tego dostosowane są również różnego rodzaju trunki.  
Działalnośd nasza stawia na ekologię, dlatego zamierzamy wprowadzid innowacyjne rozwiązania dotyczące 
nowych technologii. Będziemy stosowad ekologiczne szory i uprzęże z tworzyw kauczukowych oraz 
uzyskanych w procesie recyklingu.  
 

Spodziewane korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie/strategię 
 
Usługa, którą się zajmujemy, przyniesie  przedsiębiorstwu szereg korzyści. Najważniejszą zaletą , jest korzyśd 
finansowa. Koniecznośd wkładu dużego kapitału początkowego spowoduje, że pierwotnie będzie on znikomy, 
w porównaniu z późniejszymi fazami cyklu życia usługi, wpływy finansowe będą na tyle duże, że pozwolą na 
dalszy rozwój i coraz większe przychody. Kolejną korzyścią jest uznanie w środowisku jeździeckim. Dobry 
kontakt z wpływowymi jego przedstawicielami  pozwoli na swobodne działania i rozwój wybranego przez nas 
kierunku. Praca ta będzie dla nas źródłem satysfakcji, ale również dalszego doskonalenia naszych 
umiejętności oraz kreatywności.  
 
 
 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych z późn. zmianami przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznaoską w celu 

umieszczenia opisów osiągnięd naukowych na stronie www.naukaipostep.pl. 

 
 


