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Програма
9:00 - 9:30 Реєстрація

9:30-10:30 Давайте познайомимось!

10:30- 11:00 Представлення business model canvas (Канва бізнес-модель) 

11:00- 12:00 Практичні заняття business model canvas (Канва Бізнес Модель)

12:00- 13:00 Презентація business case закупівельної групи

13:00- 14:00 Обід

14:00-15:30 Зустріч з юристами – відповіді на запитання і дискусія

15:30-16:00 Кава-брейк

16:00-17:00 „Список інструментів” посла закупівельних груп

17:00-17:30 Роль довіри в процесі розвитку бізнесу



Рената Марошек
Керуючий директор, директор з продажів та маркетингу. Консультант у 
сфері стратегії

• Випускниця Факультету міжнародної торгівлі Головної торгівельної 
школи у Варшаві

• MBA в INSEAD в Фонтенбло

• Президент Асоціації випускнік AIESEC Польща

Професійний Досвід: 

Понад 20 років досвіду в управлінні маркетинговими проектами та 
проектами продажів в COTY (Польща, Голландія, Росія), Heinz Польща, 
Bank Zachodni WBK (Grupa Santander). Директор з продажів та меркетингу 
в Sephora Польща. Президент мережі кондитерських виробів A. Blikle.

Сьогодні член правління стартапу WeGirls, відповідальна за розвиток 
глобальної мережі продажів.



Матеуш Саган
Досвідчений Лідер Змін/ CEO / Візіонер та Стратег / Interim Manager

• Випускник Університету Центрального Ланкаширу в Престон, Велика 
Британія (MBA)

• Член жюрі в Polish National Sales Awards (PNSA), член Business Centre Club.
• Спікер на конференції TED, нагороджений Діамантом Forbes.
• Активно створює серидовище і методику Interim Management в Польщі, 

спільно з Асоціацією Interim Managers (SIM)

Професійний Досвід

• Більше 10 років досвіду на посадах Директора з міжнародних продажів та 
Регіонального менеджера в різних країнах у фірмах групи Esselte Leitz;

• Декілька років - Голова Правління швейцарської торгової компанії Biella-
Neher Holding AG і її відділення в Польщі;

• Сьогодні Керуючий Директор та Член ради правління Iron Mountain в 
Польщі відповідальний за впровадження змін в організації продажів в 
сегменті BPO та процесу інтеграції по M&A локальної конкуренції;

• Відповідальний за відкриття, будівництво від основи та управління 
відділенням Esselte Group в Україні;

• Понад 2 роки Interim Manager в родинних фірмах, стартапах та 
міжнародних концернах (Black Red White, Groupe SEB, Oknostyl, SDS Optic, 
Medical Inventi, AJ Group)



Давайте познайомимось!

Просимо вибрати собі співрозмовника і …

• що у Вас спільного в професійному житті?

• чому Ви берете участь в проекті Купуймо Разом?

• які Ваші сподівання щодо сьогоднішнього
семінару?



КАНВА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ
• Бізнес Модель – це система припущень, понять та залежності між ними, що

дозволяє описати (змоделювати) в наближений спосіб сфери діяльності
фірми.

• Канва бізнес-модель – це один з найбільш популярних методів у визначенні
бізнес-моделі, свого виду шаблону збудованого як суми у вигляді суми
засобів та дій, які фірма організовує і реалізує з метою забезпечення
конкретної послуги/продукту для конкретного клієнта.

• Автором є Александер Отельвардер. Перший раз був описаний в 2010 р.

• Модель точно описує яким чином організації створюють та поставляють
послуги/продукти своїм клієнтам.

• Мій досвід ясно показує, що брак використання такої моделі або
неможливість її доповнення негативно впливає на діяльність фірми в довгій
перспективі.

• Дехто стверджує, що бізнес-модель є так званим „бізнес рахунком совісті”.



$

ГОЛОВНІ ЗАСОБИ
ЗАСОБИ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

СТРУКТУРА КОШТІВ ДЖЕРЕЛА ДОХОДІВ

ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ ОСНОВНІ ВИДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ЦІННІСНА 
ПРОПОЗИЦІЯ 

СЕГМЕНТАЦІЯ 
КЛІЄНТІВ

СТОСУНКИ З 
КЛІЄНТАМИ

КАНВА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ



Хто є нашим головним
партнером?

Хто є нашим головним
постачальником?

Що саме ми купляємо у 
наших партнерів?

Які дії виконують наші
партнери від нашого
імені?

Які дії вимагають наших 
рішень, будують канали 
продажів, лояльність
клієнтів, джерела доходу? 

Яку додану вартість ми 
даємо нашим клієнтам?

Які проблеми
допомагаємо ім
розвинути?

Які потреби заспокоюємо?

Які продукти або послуги
пропонуємо різним
групам клієнтів?

Як ми встановлюємо і 
підтримуємо ці
відносини? Які відносини
з клієнтом є
зінтегрованими з нашою
бізнес-моделлю

Які засоби нам потрібні
для нашої основної
діяльності, продажів, 
будови лояльності клієнтів
і джерел доходу?

Якими каналами будуть
обслуговувані наші
клієнти?

Як ці канали зінтегровані?

Як постачаємо?

Які головні витрати та групи витрат, які ми беремо на себе при 
використанні нашої моделі?

Які засоби створюють найбільші витрати?

Для кого ми хочемо
створити певну користь та 
розв’язання проблем? 

Ким є наші найважливіші
партнери?

$

Головні засоби Канали постачання

Структура Витрат

Головні партнери Головні дії ЦІННІСНА 
ПРОПОЗИЦІЯ

Стосунки з клієнтами
Сегментація клієнтів

Джерела доходу
За що наші клієнти готові платити?

За що платять вже сьогодні? Як саме платять сьогодні?

Як хочемо платити в майбутньому? Як кожне джерело доходу 
допомагає в досягнені кінцевого результату?

КАНВА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ



ВИКЛИК

• Опрацюй "канва бізнес-модель" для підприємства 

в якому сьогодні працюєш

• Час на підготовлення - 45 хвилини, після цього

короткі презентації



Натуральний процес створення закупівельних груп

• Трохи історії... економічний контекст

MOVIE

KARAVAN

• Співпраця в рамках організацій підприємців - приклад 
Підкарпаття:

• 100 тис. великих і малих підприємств

• 2000 р. - початок асоціації Підкарпатський Клуб Бізнесу. 
Головна мета - обмін інформації, спільна реклама

• вже в 2001 р. - створення закупівельної групи LINK

Photo + Video/2016/YouTube/Закупівельні групи. Досвід Польщі.mp4
../../Downloads/Temat 5 Karawan/story_html5.html
../../Downloads/Temat 6/story_html5.html


Рецепт закупівельної групи :)
1. Структура, що забезпечує комунікацію підприємців, наприклад:

• асоціація (регіональна або галузева)

• група приятельсько-бізнесова, ярмарки, випускники одного ВУЗу

• Networking

2. Амбітний лідер/лідер, з базовим рівнем закупівель
http://kupuimorazom.org.ua/?p=1691&lang=ua

3. Тиск коштів, який допоможе збудувати довіру ;)

4. Постачальники, які хочуть будувати свою позицію на ринку

http://kupuimorazom.org.ua/?p=1691&lang=ua


Сфера діяльності ПКБ

1. страхові послуги

2. мобільний зв’язок

3. електроенергія

4. паливо

5. телефонні послуги

6. кур’єрські послуги

7. газ в балонах

8. офісні матеріали

9. господарча хімія

10. службові відрядження



Маштаби економії
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СПІЛЬНІ КОРИСТІ

• Спільні річне заощадження 6,7 млн PLN

• Фірми, які беруть участь в закупівельній групі повинні
задекларувати певний рівень закупівель, що дозволяє
постачальнику послуги/товару забезпечити собі стабільні продажі
та більшу участь в даному ринку

• Переговори щодо контрактів ведуть працівники офісу 
закупівельної групи



?
• Подумай про свою галузь - які підприємства мають 

можливість нав'язання контактів?

• Які організації можуть стати платформою закупівельних
груп?

• Які існують "network" організації?

• Який є тиск? Що може змусити підприємців створити таку
групу?



Заслужина перерва на обід



Презентація юридичних аспектів

Наталія Якібчук



А тепер… час на каву



„Інструменти” творця закупівельної групи
Знання:

• Сторінка www.kupuimorazom.org.ua

• Навчальні матеріали

• E-Learning (курси та он-лайн чати)

• підручник

Практичні консультації:

• допоможемо допрацювати ідею та бізнес-цілей закупівельної групи

• допоможемо нав'язати контакти з практиками закупівельних груп в Польщі

• допоможемо допрацювати заявку на фінансову допомогу

• допоможемо організувати підтримку АМКУ

• наші юридичні експерти допоможуть з правними аспектами

http://www.kupuimorazom.org.ua/


ДОВІРА В БІЗНЕСІ



ШВИДКІСТЬ ДОВІРИ
• На мою думку, єдине що може сьогодні вирізнити конкурентів і

стати "єдиним" чинником успіху це ДОВІРА

• Низький рівень довіри викликає тиск та протиріччя

• Брак довіри дорого найбільше, заставляє думати в категоріях

"виграв-програв", та до захисної та застережливої комунікації

• Низька довіра все уповільнює - кожне рішення, комунікат,

відносини

• Ключ до зміцнення довіри є слова "продуктивність" і

"спілкування"



ЩО ТАКЕ ДОВІРА?

• Довіра це економічний показник, а не тільки м'ягка суспільна

риса

• Довіра є найбільш бажаною та найважливішою компетенцією

сучасного керівництва

• Довіри можна навчити



4 ОСНОВИ ДОСТОВІРНОСТІ

• ПРАВОТА (елемент характеру)

• НАМІРИ

• НАВИЧКИ (частина компетенцій)

• РЕЗУЛЬТАТИ



5 ХВИЛЬ ДОВІРИ

Я

ВІДНОСИНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

РИНОК

СУСПІЛЬСТВО



Цінаться дотримання
12 правил

1. Говори прямо

2. Проявляйте повагу

3. Грай з відкритими картами

4. Виправляй помилки

5. Будьте вірними

6. Досягай результатів

7. Порівнюй з реальністю

8. Чітко вказуй очікування

9. Бери на себе відповідальність

10. Перше слухай

11. Дотримуйся обіцянок

12. Довіряй іншим



ЩО ЦЕ ДАЄ



ЩО ДАЛІ?

• Заохочуємо до розроблення бачення власної
закупівельної групи

• Працюймо разом під час он-лайн чатів

• Зустріньмось на наступному практичному семінарі 2 
або 3 грудня 2016 р.

• Потім створимо закупівельні групи!



Створення 
закупівельних груп

Dziękujemy


