Opis strategii wdrożenia osiągnięć naukowych opracowanych przez studenta/ów
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Politechnika Poznaoska, Inżynieria Zarządzania
Przedsiębiorstwo lub branża, dla których dedykowane jest rozwiązanie/strategia

Rozwiązanie skierowane jest do firm kurierskich działających w branży logistyczno – transportowej.
Opis rozwiązania/strategii:

1.
Podstawowym problemem przestawionym w naszej strategii są niekorzystne warunki
otoczenia, duża konkurencja i oligopolistyczny rynek, na którym ciężko zdobyd dominację. Strategia
proponuje także wejście na nowe rynki Czech i Słowacji, które charakteryzują się brakiem
monopolistów na rynku usług kurierskich.
2.
Głównym celem jest utrzymanie się i stały rozwój na rynku krajowym, dołączenie do firm
posiadających znaczny udział w ilości klientów, korzystających z usług kurierskich. Oprócz tego
istotne jest zdobycie przewagi na rynkach paostw sąsiednich i ciągłe rozszerzanie działalności w tych
paostwach (strategia ekspansji selektywnej).

3.

Opis strategii
Strategia konserwatywna skierowana do przedsiębiorstw działających w otoczeniu, w którym
liczba zagrożeo jest bardzo duża. Jednakże zła sytuacja rynkowa powinna byd równoważona przez
mocne strony przedsiębiorstwa, które pozwalają na przetrwanie firmy i zapewniają czas na poprawę
warunków zewnętrznych.
Oprócz tego warta zastosowania jest strategia naśladowcy usprawniacza. Prócz powszechnie
stosowanych przez liderów rynku praktyk należy dodad własne rozwiązania i indywidualne podejście
do potrzeb klienta.
Tę strategię powinny także odzwierciedlad ceny (strategia obniżonych cen), które pozostają
sprzężone z cenami konkurencji, chod dzięki dobrej organizacji powinny ulec obniżeniu o kilka
procent.
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Elementy innowacyjne rozwiązania/strategii (jeśli istnieją)

Innowacyjnym elementem jest na pewno wykorzystanie marketing events opartego na
imprezach okolicznościowych dla stałych klientów. W trakcie spotkao konsumenci mogą między
innymi wyznaczyd trasę przejazdu ze względu na szybkośd i obsługę wszystkich miejsc bez spóźnienia,
zaplanowad załadunek samochodu ze względu na ekonomicznośd i wziąd udział w dyskusji nad
przyszłością rozwoju firm kurierskich.
Spodziewane korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie/strategię

Główne korzyści to zwiększenie udziału na polskim rynku, a tym samym skali zysków.
Zapewnia to możliwośd dalszego rozwoju i przejście na rynki paostw sąsiednich (Czechy, Słowacja).
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązao i złożonej strategii przedsiębiorstwo zdobędzie
możliwośd stania się liderem w branży usług kurierskich.
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