3.11 Pozyskiwanie informacji biznesowych dotyczących sprzedaży, wizerunku, produktu
oraz satysfakcji klienta w zakresie wykorzystywania rozwiązań będących wynikiem prac
B+R.
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o. o.
Powstawanie i rozwój nowych przedsiębiorstw zwykle polega na wyklarowaniu pomysłu oraz
zbudowaniu prototypów. Poważnym zagrożeniem, które szczególnie często występuje u start-up’ów
oraz firm z krótkim stażem, jest brak umiejętności komercyjnego zweryfikowania pomysłu poprzez
odpowiednio przeprowadzone badanie rynku. Wyraża się to szczególnie w postaci niedoboru
kompetencji do realizowania bieżących działań komercyjnych (marketing i sprzedaż) na
odpowiednio wysokim poziomie. Wsparcia wymagają szczególnie tak zwane kompetencje „twarde”,
czyli ekspercka wiedza specjalistyczna, pozwalająca na odpowiednie zaprojektowanie procesu
badawczego, realizację badania, analizę wyników oraz wyciągnie uzasadnionych wniosków,
mających przełożenie na konkretne działania biznesowe. Takie umiejętności muszą zostać wsparte
dobraniem odpowiednich praktycznych narzędzi marketingu i sprzedaży. Powinny być one
wypracowane autorsko, „szyte na miarę” danej organizacji biznesowej.
Usługa Pozyskiwanie informacji biznesowych dotyczących sprzedaży, wizerunku, produktu oraz
satysfakcji klienta w zakresie wykorzystywania rozwiązań będących wynikiem prac B+R stanowi
odpowiedź na powyżej wskazane zapotrzebowanie rynku, obejmować będzie następujące elementy:
1. Rozpoznanie potrzeb komercyjnych przedsiębiorstwa, w zakresie pozyskania informacji
biznesowych w zakresie wykorzystywania rozwiązań będących wynikiem prac B+R.
2. Zaproponowanie optymalnego sposobu realizacji pozyskania informacji biznesowych tj. informacji
związanych z badaniem poziomu satysfakcji (potencjalnych albo aktualnych) klientów lub innych
informacji (skupionych na sprzedaży, produkcie albo wizerunku).
3. Pozyskanie informacji biznesowych zgodnie z warunkami ustalonymi ze Zleceniodawcą - element
ten obejmie wskazanie metody (jakościowa albo ilościowa), dobór próby, opracowanie narzędzia
zbierania danych oraz zebranie danych „w terenie” albo w Internecie. Dla badań ilościowych
możliwe do zrealizowania będą sondaże klasyczne albo wspomagane komputerowo (CAPI) lub
wspomagane telefonicznie (CATI), a dla badań jakościowych eksperckie wywiady pogłębione –
indywidualne (IDIs) lub grupowe (FGIs).
4. Opracowanie odpowiednio dobranych analiz zebranych danych.
5. Wypracowanie minimum 2 rekomendacji dotyczących konkretnych działań biznesowych.

W terminie do 20 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych w umowie komponentów, IIT PB sp.
z o.o. przygotowuje raport zawierający między innymi:
 streszczenie menedżerskie;
 wyniki przeprowadzonych analiz;
 co najmniej dwie rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy
konkretnych rozwiązań biznesowych, opracowanych na podstawie przeprowadzonych analiz,
wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich (jeżeli nie będzie możliwe przedstawienie dwóch
rekomendacji IIiT PB sp. z o.o. zamieszcza w raporcie wyjaśnienie, dlaczego stworzenie tych
rekomendacji było niemożliwe).
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Przewidywany czas realizacji usługi
Przewidywany czas realizacji usługi od 2 do 3 miesięcy w zależności od specyfiki przedsięwzięcia oraz
wymagań przedsiębiorcy.

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Korzyści z realizacji usługi:
Produkt finalny obejmie realizację jednej wybranej aktywności, z poniższej puli:
 zebranie i analizę danych w zakresie satysfakcji aktualnych klientów;
 zebranie i analizę danych w zakresie satysfakcji potencjalnych klientów;
 zebranie i analizę danych w zakresie tworzonego prototypu lub produktu;
 zebranie i analizę danych w zakresie wizerunku (marki, produktu albo firmy);
 zebranie i analizę danych w zakresie innych elementów około-sprzedażowych;
 zebranie i analizę danych w zakresie kreacji reklamowych albo kampanii reklamowych;
 realizacja badań rynkowych skupionych ma innych elementach komercyjnych.
Każda z powyższych analiz może zostać zrealizowana technikami jakościowymi albo technikami ilościowymi.
W konsekwencji przeprowadzenia wybranych działań przedsiębiorcy otrzymają informacje biznesowe oraz
rekomendacje w zakresie efektów prac B+R, których wykorzystanie przełoży się na wzrost poziomu
sprzedaży, wzrost zysku, rozszerzenie rynków zbytu.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
W trakcie świadczenia usługi (opracowanie danych do poszczególnych analiz) przewidywane jest
zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w proces świadczenia usługi. Powodem tego jest przede
wszystkim znajomość przez Zamawiającego uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego
otoczenia, które bezpośrednio wpływa na charakter niezbędnych do wdrożenia procesów, co jest bardzo
ważne w fazie przygotowania do opracowania opinii:
•
współpraca przy identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie danych biznesowych;
•
współpraca w zakresie przygotowania danych do analizy i przygotowania rekomendacji;
•
każdy inny aspekt współpracy.
Założenia cenowe
15 000 – 50 000 PLN (15 do 50 osobodni przy koszcie równym 1 000 zł za osobodzień). Finalna cena będzie
negocjowana indywidualnie z przedsiębiorcą i określona zostanie finalnie po dokonaniu wstępnej analizy
potrzeb w kontekście planowanego przedsięwzięcia projektowego.

Odbiorcy
Odbiorcami usługi będą przedsiębiorcy z sektora MŚP zainteresowani realizacją opisanych usług,
posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail

Adam Gardocki
+48 505 755 445
a.gardocki@iit.pb.bialystok.pl
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