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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
W PROCESIE WDROŻENIA INNOWACJI PRODUKTOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY OLEJARSKIEJ

Wprowadzenie
Krajowy przemysł tłuszczów roślinnych jest w pełni sprywatyzowany i
oligopolistyczny. Jego cechą charakterystyczną jest znaczące nasycenie rynku,
bardzo niska elastyczność dochodowa popytu (0,1 i niżej) oraz stabilność
konsumpcji, utrzymująca się od blisko 10 lat na poziomie 5,0-5,5 kg na osobę na
rok. Z drugiej strony zmiany preferencji żywieniowych konsumentów inspirują
producentów olejów jadalnych do tworzenia nowych kategorii wyrobów. Od
blisko dekady swoją pozycję na rynku ugruntowują margaryny funkcjonalne oraz
oleje tłoczone na zimno. Znacznemu pogłębieniu uległa również baza surowcowa,
a na popularności zyskały głównie rośliny oleiste o szczególnie korzystnym
składzie frakcji tłuszczowej [Boczor i Błażejczyk-Majka 2018]. Wszystko to
przekłada się na stały światowy wzrost wielkości produkcji olejów roślinnych,
prognozowany również na najbliższe lata [OECD/FAO 2016].
W kraju coraz większym zainteresowaniem cieszą się oleje tłoczone
na zimno, wytwarzane głównie przez mikro i małe przedsiębiorstwa rodzinne,
działające w ramach i na potrzeby lokalnych rynków zbytu. Pomimo znacząco
wyższej ceny olejów tłoczonych (nawet 140 zł/l) w porównaniu do rafinowanych
(ok. 6 zł/l) specyfika ich produkcji sprawia, że rentowność małych tłoczarni
olejarskich rzadko osiąga poziom 2-3%. W konsekwencji wiele zakładów
balansuje na granicy opłacalności produkcji, poszukując rozwiązań pozwalających
na kontynuację działalności. Dodatkowym problemem jest konkurencja
wewnątrzsektorowa spowodowana dynamicznym wzrostem liczby podmiotów w
mikrootoczeniu oraz trudności i niepowodzenia w zdobywaniu rynków
zagranicznych.
Powszechnym źródłem przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw
produkcyjnych jest rozwój nowych produktów. Inicjatywy takie mogą być jednak
obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia ze względu m.in. na dynamiczne
i zmienne otoczenie, niedostateczne zaplecze technologiczne oraz ograniczony
budżet inwestycyjny. Co więcej, specyfika branży oraz znaczące nasycenie rynku
1
2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Jakości Produktów Żywnościowych.
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rodzą konieczność podejmowanie działań w obszarze innowacji radykalnych, a nie
przyrostowych [Singh Chauhan i in. 2018].
Nowy produkt, zarówno dla producentach, jak i konsumentów, mogłyby
stanowić mąki wytwarzane w wyniku przemiału wytłoków – obecnie odpadu
w procesie tłoczenia oleju na zimno. W zależności od wydajności urządzeń 100 kg
surowca wykorzystywanego do produkcji oleju dostarcza od 20 do 70 kg
wytłoków o wysokim potencjale odżywczym, dotychczas niedocenianych przez
przemysł spożywczy. W miarę jednak upowszechniania badań nad ich wartością
odżywczą, w związku z poszukiwaniem alternatywnych surowców, stają się one
coraz częściej przedmiotem zainteresowania producentów branży piekarskiej
i cukierniczej. Takie wykorzystanie wytłoków jako innowacji produktowej
z jednej strony pozwoliłoby na obniżenie kosztów związanych z ich utylizacją,
z drugiej zaś nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych związanych
z zapleczem technologicznym oraz bazą surowcową.
Proces wdrożenia innowacji produktowej powinien przebiegać w warunkach
nadzorowanych i być odpowiednio zaplanowany, począwszy od analizy potrzeb
rynku i szans powodzenia przedsięwzięcia, przez dokładną analizę kosztową oraz
wybór kanałów dystrybucji i zaplanowanie działań promocyjno-edukacyjnych,
które zwiększą szansę akceptacji innowacyjnego produktu przez potencjalnych
konsumentów [Czapski 2011]. Ważne jest także znalezienie odpowiedniego
uzasadnienia biznesowego oraz opracowanie strategii działania, a następnie z jej
uwzględnieniem zaplanowanie działań operacyjnych.
Celem podjętej analizy była ocena skuteczności zastosowania metodyki
zarządzania projektem oraz zarządzania ryzykiem w małym zakładzie z branży
olejarskiej w trakcie planowania i realizacji projektu rozszerzenia asortymentu
produktów o mąki wytłokowe. W rozdziale przedstawiono kolejne etapy
planowania zmiany z uwzględnieniem kontekstu projektu, analizy SWOT
przedsięwzięcia oraz oszacowania jego opłacalność na podstawie symulacji
finansowej. Niniejsze opracowanie ma charakter case study.

Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami definiowane jest jako zbiór czynności
wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i
pomocniczych w określonym czasie. Stosowane są tradycyjne metody zarządzania
projektami, m.in. PMI, PRINCE2, jak również zwinne – AGILE, zwłaszcza
metodyka SCRUM [Kerzner 2017].
Skuteczne wdrożenie nowego produktu na rynek powinno opierać się
na kompleksowym podejściu do tematyki zarządzania projektem, w tym
identyfikacji ryzyka związanego z podejmowanymi działaniami. Ryzyko projektu
najczęściej definiowane jest jako prawdopodobieństwo braku sukcesu, czyli
nieosiągnięcia w satysfakcjonującym stopniu założonych celów. Pewna
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niespójność między rzeczywistością, a oczekiwaniami może mieć jednak nie tylko
negatywny, ale również pozytywny efekt, co zachęca do podejmowania kolejnych
działań. Zaleca się jednak stosowanie zabezpieczeń przed ewentualną porażką,
co nazywa się zachowaniem zdolności do poniesienia skutków zidentyfikowanego
ryzyka [Aven 2016]. Jednym ze sposobów zwiększenia prawdopodobieństwa
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów jest wdrożenie zasad zarządzania projektem,
które skupiają się na utrzymywaniu stałej kontroli nad pracami i wytwarzanymi
produktami. Projekt z kolei, zgodnie z metodyką PRINCE2, jest organizacją
tymczasową powołaną w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów
biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego, przy czym nie ma
w tym przypadku znaczenia, czy produkt ten ma charakter materialny czy też nie
[Łuczak i Górzna 2012]. Prawdopodobieństwo osiągnięcia celu projektu
uzależnione jest od takich jego cech, jak: zmienność, unikalność, celowość,
odrębność, tymczasowość oraz odrębność strukturalna [Tomanek i Juricek 2015].
Zarządzanie projektem jest zatem zespołem działań (planowanie,
delegowanie, monitorowanie wszystkich elementów projektu oraz motywowanie
zaangażowanych osób) podejmowanych w celu osiągnięcia celów projektu w
granicach docelowych wskaźników wykonania. Wskaźniki te mogą odnosić się do
czasu, kosztów, jakości, zakresu, czy też korzyści i ryzyka [Trocki i Bukłaha
2016]. Zarządzanie projektem powinno opierać się na odpowiednich zasadach, w
tym zapewniać ciągłość biznesową (do momentu utraty zasadności), bazować na
doświadczeniu, zdefiniowanych rolach i odpowiedzialnościach, zarządzaniu
etapowym z wykorzystaniem tolerancji oraz koncentracji na produktach, a nie na
procesie działania. Kolejnymi etapami procesu są: przygotowanie projektu, jego
inicjowanie, sterowaniem etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów,
zarządzanie końcem etapu, zamykanie projektu oraz zarządzanie strategiczne
projektem.
Podstawą właściwego zarządzania projektem jest skuteczne planowanie, które
pozwala na stałą kontrolę i monitorowanie efektów oraz jest jednym z kluczowych
czynników sukcesu organizacji. Dostarcza ono informacji o wymaganiach
projektu, rodzaju i trybie działań, które należy podjąć oraz czasie ich realizacji
[Łuczak i Górzna 2012; Tomanek i Juricek 2015].

Zarządzanie projektem w procesie wdrożenia innowacji
produktowej
Podmiot analiz
Analizę przeprowadzono we współpracy z rodzinnym zakładem
tłuszczowym, funkcjonującym od 1992 r. na terenie województwa kujawskopomorskiego. Podstawą działalności firmy jest wytwarzanie olejów jadalnych,
do produkcji których wykorzystuje się surowce pozyskiwane w blisko 90%
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z gospodarstw rolnych należących do zakładu. Dzięki temu właściciel posiada
pełną kontrolę nad całym procesem produkcji, począwszy od selekcji i siewu
nasion, po zbiór surowców, tłoczenie, butelkowanie oraz dystrybucję olejów.
Produkty przedsiębiorstwa dostępne są jedynie w kilku sklepach zlokalizowanych
na terenie rodzimego województwa. Dominuje sprzedaż bezpośrednia
(zamówienia telefoniczne, własne sklepy stacjonarne i sklep internetowy). W
ofercie znajdują się oleje tłoczone oraz rafinowane, głównie olej rzepakowy.
Produkty sprzedawane są w opakowaniach o pojemności od 250 ml, w przypadku
olejów tłoczonych, oraz do 5 l, w przypadku rafinowanych olejów rzepakowego
i słonecznikowego.
W obliczu rosnącej konkurencji oraz ograniczonych możliwości
technologicznych pozwalających na zwiększenie wielkości obecnej produkcji
olejów, przedsiębiorstwo podjęło próbę rozszerzenia swojego portfela
produktowego o mąki wytłokowe. Podstawowym celem podejmowanego projektu
był wzrost zysków przedsiębiorstwa przy jak najmniejszych kosztach własnych.
Podtrzymując dotychczas obraną strategię, produkty miałby być sprzedawane za
pośrednictwem własnych kanałów dystrybucji.
Cele i oczekiwane rezultaty projektu
Przedsiębiorstwo za główny cel projektu przyjęło wprowadzenie na rynek
nowego produktu spożywczego, którego sprzedaż pozwoli na co najmniej 10%
wzrost zysków mierzonych w skali roku. Analiza dotyczy wykorzystania produktu
ubocznego, jakim są wytłoki roślin oleistych otrzymywane w wyniku tłoczenia na
zimno oleju jadalnego. Przyjęto, że osiągnięcie założonego celu powinno
przebiegać w następujących etapach:
1. Analiza rynku.
2. Zdefiniowanie niezbędnych zasobów.
3. Analiza finansowa projektu.
4. Dostosowanie infrastruktury.
5. Wybór kanałów dystrybucji i komunikacji.
Analiza kontekstu projektu
Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność od ponad 25 lat, posiada
doświadczenie z zakresu wytwarzania, promocji i logistyki własnych produktów.
Jego przewagą jest zgrany zespół pracowników uczestniczący w procesie
kreowania nowych produktów, stale podnoszący swoje kompetencje zawodowe
przez uczestnictwo w konferencjach branżowych i warsztatach analitycznych.
Chęć doskonalenia i zdobywania nowej wiedzy zaowocowała współpracą z
instytucjami świata nauki z całej Polski, dzięki której zakład posiada dostęp do
najnowszych wyników badań naukowych oraz otrzymuje potwierdzone przez
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specjalistów ekspertyzy swoich produktów. Co więcej, dzięki pilotażowym
próbom wytwarzania i sprzedaży mączki lnianej, posiada know-how oraz zaplecze
technologiczne, które w pierwszych etapach realizacji nowego projektu może być
z powodzeniem wykorzystywane. Zakład nie jest zależny od zewnętrznych
dostawców surowca, co ogranicza zagrożenie nagłej utraty kluczowego dostawcy
i zapewnia zachowanie ciągłości produkcji.
Produkcja opierająca się na surowcach roślinnych. Przy czym produkcja
olejów wiąże się jednak z zagrożeniem braku dostępności i zmiennością jakości
materiału produkcyjnego, spowodowanym czynnikami środowiskowymi i
klimatycznymi. W obliczu takiej sytuacji producenci niejednokrotnie zmuszeni są
do podnoszenia ceny produktu i/lub ograniczenia jego sprzedaży. Warto
zauważyć, że produkcja mąk wytłokowych wymaga przeorganizowania
przestrzeni zakładu, w tym dostosowania obszaru produkcyjnego oraz wydzielania
miejsc magazynowania surowców i produktów gotowych. Problemem, w
przypadku mąk wytłokowych, jest też brak zweryfikowanej wiedzy na temat ich
trwałości i co z tym się wiąże dodatkowe wydatki na przeprowadzenie badań
przechowalniczych nowych produktów.
Przedsiębiorstwa produkcyjne nieustannie zmuszone są do konfrontacji
swojej działalności z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów oraz istotnymi
zamianami zachodzącymi w ich mikro- i makrootoczeniu. W konsekwencji
podczas opracowywania własnej strategii zmuszone są uwzględniać nie tylko
posiadane zasoby, ale również oddziaływanie osób, podmiotów, grup społecznych
oraz działań edukacyjno-promocyjnych, które mogą wpływać różnokierunkowo
na realizację założonego projektu. Na zakłady olejarskie istotnie oddziałują
przeobrażenia w strukturze spożycia tłuszczów jadalnych, co z kolei wynika z
rosnącej popularyzacji zdrowego trybu życia.
Rynek żywności w coraz większym stopniu kształtowany jest przez popyt
na naturalne, niskoprzetworzone produkty. Konsumenci stają się świadomi wagi
codziennej diety. Coraz częściej poszukują też żywności wyprodukowanej z
poszanowaniem środowiska naturalnego. Co więcej dostrzegają problem i starają
się przeciwdziałać procesom marnowania żywności. Jednocześnie wzrasta liczba
producentów poszukujących sposobów na efektywne zagospodarowanie
wszystkich posiadanych zasobów, w tym odpadów poprodukcyjnych. Działania
takie wymuszane są przez ewaluujące przepisy prawa, których dalekosiężnym
celem jest osiągnięcie gospodarki „zeroodpadowej”.
Niewątpliwą szansą istniejącą na rynku jest obserwowany w ostatnich latach
systematyczny wzrost świadomości konsumentów z zakresu wpływu codziennej
diety na stan zdrowia i dobre samopoczucie. Dynamicznie wzrasta liczba osób
ograniczających
spożycie
produktów
odzwierzęcych,
poszukujących
pełnowartościowych roślinnych zamienników białka. W Polsce grupa ta w 2014 r.
stanowiła ok. 3,2% populacji i stale rośnie [CBOS 2014]. W efekcie
w najbliższych latach przewiduje się wzmożone zainteresowanie innowacyjnymi
surowcami wysokobiałkowymi, spełniającymi te wymagania. Stanowi to dużą
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szansę dla wykorzystania wytłoków, których zaletą jest korzystny profil
aminokwasów, zbliżony do składu białek zwierzęcych. Potencjał wytłoków
mógłby zostać również wykorzystany w dietach wysokobiałkowych, jako składnik
recepturowy odżywek, batonów i ciastek proteinowych. Co więcej, produkty na
bazie wytłoków mogłyby zostać zagospodarowane przez segment żywności
bezglutenowej, którego szacunkowa globalna wartość produktów do 2020 r.
osiągnie poziom 7,6 mld USD [Gobbetti i in. 2018]. Przewagą produktów na bazie
wytłoków nad dostępnymi produktami bezglutenowymi są znacząco niższe koszty
otrzymania, jak również wyższa wartość odżywcza i korzystna jakość
sensoryczna. Wykorzystanie wytłoków w powyższym celu byłoby również
zgodne z aktualnie zgłaszanym trendem tj. „alternatywa dla mąki pszennej – mąki
bezglutenowe z nasion roślin oleistych” [GlobalFoodForums“ 2018]. Wszystkie
te czynniki traktowane są przez przedsiębiorstwo jako elementy ograniczające
ryzyko niepowodzenia nowego przedsięwzięcia.
W przypadku wytłoków, które są produktem odpadowym, jednym z
kluczowych zagrożeń odniesienia sukcesu wydaje się być niski stopień
świadomości konsumentów i producentów żywności, co do możliwości ich
wykorzystania oraz przeznaczenia do spożycia przez ludzi. Panuje bowiem
powszechna niechęć w stosunku do surowców wtórnych, które zazwyczaj
utożsamiane są z czymś bezwartościowym i stanowiącym zagrożenie dla zdrowia
ludzi oraz środowiska. Ma to przełożenie na ograniczoną chłonność rynków zbytu.
Istotnym zagrożeniem jest również znacząco wyższa cena mąk wytłokowych i ich
krótszy termin przydatności do spożycia w stosunku do tradycyjnych mąk.
Konieczne byłoby zatem prowadzenie równoległych kampanii promocyjnych
podnoszących stan wiedzy przeciętnego konsumenta o tej kategorii produktów, co
w przypadku małego przedsiębiorstwa – o ograniczonych zasobach kadrowych i
finansowych – może być trudne. Przeszkodą może być również brak rzetelnych
badań rynkowych, w tym precyzyjnych danych o konkurencji, co utrudnia wybór
strategii handlowej.
Analiza SWOT
Jedną z metod oceny efektów działań planistycznych przedsięwzięcia jest
analiza SWOT, bazująca na określeniu mocnych i słabych stron organizacji oraz
potencjalnych szans i zagrożeń występujących na rynku, które będą oddziaływały
na skutki podejmowanych działań [Gürel i Tat 2017]. Wykorzystywana jest ona
m.in. w procesie projektowania na etapie analizy sytuacji, formułowania celów
oraz wyboru wariantu projektowego. Wskazane jest, aby analiza opierała się na
wiedzy osób z najwyższego kierownictwa oraz reprezentantów poszczególnych
działów, kluczowych w kontekście podejmowanego przedsięwzięcia. Istotą
analizy jest określenie, a następnie sklasyfikowanie wszystkich wewnętrznych i
zewnętrznych czynników, mających wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację
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organizacji, z uwzględnieniem pozycji rynkowej oraz jej mikro- i makrootoczenia.
Definiując czynniki wewnętrzne należy wziąć pod uwagę wszystkie grupy
zasobów oraz obszary sprzedaży, obsługi klienta, logistyki, technologii, zdolności
do rozwoju oraz narzędzia realizacji procesów biznesowych. Wynikiem analizy
jest zestawienie zaleceń, na podstawie których przedsiębiorstwo może wybrać
jedną ze strategii – w tym: defensywną, konkurencyjną, konserwatywną
lub agresywną [Gürel i Tat 2017].
W rozpatrywanym przedsiębiorstwie analiza nowego projektu została
przeprowadzona z udziałem osób z najwyższego kierownictwa firmy (3 osoby),
wspieranych przez autorów rozdziału. Efekty analizy przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Analiza SWOT dotycząca wprowadzenia na rynek nowego produktu w branży olejarskiej

MOCNE STRONY
- wysoki poziom wiedzy kadry
pracowniczej ze względu na udział w
konferencjach i warsztatach naukowych
- własne i sprawdzone kanały dystrybucji
- współpraca z ośrodkami naukowymi
- niezależność od zewnętrznych
dostawców i dystrybutorów
- zaangażowanie pracowników w
podejmowane działania
SZANSE
- popularyzacja zdrowego stylu życia
- zmiany nawyków żywieniowych
konsumentów
- rosnąca popularność diet
eliminacyjnych, zwłaszcza nietolerancji
glutenu
- popularyzacja produkcji zeroodpadowej
- możliwość zagospodarowania
dotychczasowego odpadu i poprawy
wizerunku firmy

SŁABE STRONY
- ograniczona dostępność surowca, w tym
jego sezonowość
- zmienność jakości surowca
- niekompletna i niezweryfikowana
wiedza na temat trwałości produktów
- niewystarczające zasoby kadrowe

ZAGROŻENIA
- niechęć konsumentów do produktów
powstałych na bazie odpadów
- wysoka cena nowego produktu
- rosnąca konkurencja
- niedostateczny poziom wiedzy na temat
mąk wytłokowych
- łatwość kopiowania pomysłu przez
konkurencję

Źródło: opracowanie własne.

Bazując na wynikach analizy SWOT, firma powinna przyjąć strategię
agresywną (ofensywną) i wejść na rynek z nowym produktem. Inicjatywa ta z
dużym prawdopodobieństwem może przynieść dodatkowe zyski, zbudować
pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa proekologicznego i ugruntować jego
pozycję rynkową.
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Analiza kosztÛw projektu
W ramach kolejnego etapu prac przeprowadzono analizę, której przedmiotem
było dokonanie symulacji z zakresu kierunku i siły zmian rocznego zysku zakładu
na skutek sprzedaży nowego produktu. Bazą do analizy były dane dotyczące
sezonu 2016/2017. Ceny mąk wytłokowych stanowią średnią cenę produktów
dostępnych w sklepach internetowych w grudniu 2017 r. Uwzględniono koszty
związane z dostosowaniem zaplecza technologicznego i utrzymaniem produkcji.
Średnia roczna wielkość produkcji zakładu kształtuje się na poziomie 20 tys.
litrów oleju lnianego, 12 tys. litrów oleju słonecznikowego oraz ok. 2-4 tys. litrów
oleju konopnego. Wydajność produkcji wynosi ok. 30%. Dotychczas wytłoki
sprzedawane były lokalnym rolnikom za cenę 1,10-2,50 zł, przy cenach surowców
1,65-6,00 zł. Średnia cena produktów przedsiębiorstwa to 8,00 zł/l za olej
słonecznikowy, 15 zł/l olej lniany oraz 40 zł/l konopny.
Szacunkowe wyliczenia wykazały, iż bezpośrednie przetworzenie wszystkich
wygenerowanych wytłoków na mąkę wytłokową i jej sprzedaż pozwoliłoby na 318-krotne zwiększenie zysków w porównaniu do tych otrzymywanych wyłącznie
ze sprzedaży olejów (rysunek 1). Przeznaczenie połowy wytłoków na cele
paszowe i połowy na cele spożywcze skutkowałoby 3,5-9-krotnym wzrostem
zysków. Co więcej, nawet wariant najmniej optymistyczny, w którym zakład
sprzedaje jedynie 20% masy wytłoków przerobionych na mąki, a resztę przeznacza
na cele paszowe, pozwoliłby na podwojenie rocznego zysku w odniesieniu
do obecnej sytuacji.
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Rysunek 1. Roczny zysk przedsiębiorstwa w zależności od formy zagospodarowania wytłoków
roślin oleistych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją
olejów.
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Tak znaczące różnice w zyskach pomiędzy obecną sytuacją, a tą
przewidywaną wynikają głównie z relatywnie wysokich ceny mąk wytłokowych.
Wciąż bowiem popyt i podaż na tego typu produkty utrzymuje się na niskim
poziomie, a ceny bardzo często ustalane są w odniesieniu do produktów
bezglutenowych. W miarę wzrostu ich popularności należy spodziewać się
wzrostu konkurencji i spadku cen. Wciąż jednak zagospodarowanie wytłoków
będzie przynosić wyższe zyski, w tym również dzięki unikaniu kosztów
związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów.
Planowanie dystrybucji i promocji
Sukces innowacji produktowej w dużej mierze zależy od świadomości
i wiedzy potencjalnych konsumentów. W początkowych etapach sprzedaży
czynnikiem determinującym powodzenie są odpowiednio przeprowadzone
działania promocyjne, które pozwalają dotrzeć z informacją o pojawieniu się
nowości do jak najszerszego grona odbiorców. Często jednak wiąże się to z
wysokimi nakładami finansowymi na opracowanie i realizowanie strategii
komunikacyjnej. Skutecznym i bezkosztowym narzędziem w takiej sytuacji jest
wykorzystanie potencjału własnej strony internetowej oraz mediów
społecznościowych. Pozwalają one na bezpośredni kontakt z konsumentem,
dostosowywanie treści i formy komunikatów oraz znaczną dynamikę i
niezależność dokonywania zmian w prezentowanych treściach. W miarę
utrwalania się produktu w świadomości konsumentów oraz wzrostu ilości
produktów konkurencyjnych przedsiębiorstwo powinno rozważyć strategię
kosztowo-cenową, bazującą na dogłębnej analizie.
Mając na uwadze, że dostępność jest jednym z atrybutów jakości produktów,
przedsiębiorstwo już na etapie planowania powinno rozważyć sposoby ich
dystrybucji. Zasadne wydaje się, aby początkowo wykorzystać dotychczasowe
kanały. W kolejnych etapach, wraz ze wzrostem popytu, zalecane byłoby
rozwinięcie kanałów dystrybucji – np. przez nawiązanie współpracy początkowo
z internetowymi, a następnie stacjonarnymi sklepami oferującymi żywność
bezglutenową, a także nawiązanie bezpośredniej współpracy z piekarniami i
producentami produktów bezglutenowych.

Wnioski
Proces wdrażania nowego produktu w organizacji zawsze obarczony jest
wysokim ryzykiem niepowodzenia. W przypadku omawianego przedsiębiorstwa
największym zagrożeniem wydaje się być pochodzenie surowca, które jako
dotychczasowy odpad może spotkać się z niechęcią części konsumentów,
niepewność co do rynków zbytu, czy ograniczone zasoby ludzkie i finansowe,
które znacząco utrudniają możliwość przeprowadzenia skutecznych oraz
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oryginalnych kampanii promocyjnych o zasięgu ogólnokrajowym. Z drugiej
strony przeobrażenia gospodarki w kierunku zeroodpadowej oraz trendy w
obszarze modeli żywieniowych dają silne argumenty do podjęcia tego ryzyka.
Rozszerzenie portfela produktowego w oparciu o metodykę zarządzania projektem
i tym samym holistyczne podejście do tematyki planowania, a następnie realizacji
przedsięwzięcia wydaje się być jednym z narzędzi pozwalających na ograniczenie
ryzyka do poziomu akceptowalnego. Pozwala też na zyskanie przewagi
konkurencyjnej i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom konsumentów,
zwłaszcza młodych, zainteresowanych minimalizowaniem negatywnego wpływu
na środowisko i poszukujących alternatywy dla zwierzęcych produktów
wysokobiałkowych, zainteresowanych produktami bezglutenowymi.
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