
 
 

Jak zdefiniować swój pomysł na biznes. Przypadek Doroty. 
 
To jest Dorota. Dorota jest menedżerką wyższego szczebla w dużej firmie produkcyjnej z 
branży spożywczej. Dorota pracuje w dziale sprzedaży, od 4 lat na aktualnym 
stanowisku. 2 lata temu wpadła na pomysł stworzenia własnej marki ubraniowej, co 
stało się jej marzeniem. Nadal mierzy się z twierdzeniem, że nie wie, jak dokładnie 
miałby wyglądać jej biznes, co powstrzymuje ją przed podjęciem jakichkolwiek działań. 
Chce swoje marzenie przekształcić w konkretny pomysł na biznes. 
 
Krok 1 Gdzie jestem? 

Dorota ma 4 pozytywne wspomnienia, kiedy czuła 
się naprawdę spełniona:  

1. jako koordynatorka projektu 
wolontaryjnego na rzecz schroniska dla zwierząt, 
kiedy była jeszcze w liceum, 

2. jako prezeska Akademickiego Koła Pomocy 
Marketingowej Młodym Firmom w czasie studiów, 

3. jako specjalistka ds. obsługi kluczowych 
klientów w agencji reklamowej, 

4. jako menedżerka działu sprzedaży w dużym 
domu towarowym 
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych 
stanowisk było dla Doroty poczucie wpływu na 
wyniki, ciągła zmienność wyzwań,  bycie 
potrzebnym i ważnym, samodzielność w 
podejmowaniu decyzji. 
Jednocześnie tym, co powodowało, że Dorota czuła 

się nieszczęśliwa w swojej pracy była konieczność stosowania się do sztywnych reguł i 
procedur, brak możliwości rozwijania się, bycie niedocenianym przez przełożonych, 
duża nieprzewidywalność sytuacji finansowej. 
 
Krok 2 Co mam? 
Dorota zrobiła analizę SWOT w kontekście rozważanego pomysłu na biznes. 
Mocne strony 
Wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w marketingu i sprzedaży, bardzo wysokie 
oceny w testach umiejętności przywódczych, budowanie silnych zespołów, dokładność i 
wnikliwość, szeroka wiedza na temat rynku mody (wieloletnia pasja), bardzo dokładnie 
przemyślana strategia budowy marki. 
Słabe strony 
Brak wiedzy o produkcji odzieży, technologii, przepisach prawnych, brak wiedzy o 
prowadzeniu działalności gospodarczej, zatrudnianiu, księgowości etc. (pierwszy 
własny biznes), ograniczone zasoby finansowe. 
Szanse 
Możliwość pozyskania wspólnika poprzez wejście w spółkę w ramach istniejącej marki 
mającej problemy ze sprzedażą, znajomość kilku właścicieli firm w branży odzieżowej, 
sprzyjająca wzrostowa sytuacja na rynku odzieży ekskluzywnej 
Zagrożenia 



 
 

Brak dostępu do zaplecza produkcyjnego, konieczność poniesienia wysokich nakładów 
na uruchomienie produkcji, brak znajomości dostawców, wiedzy, jak zapewnić 
odpowiednią jakość produktów, brak dostępu do odpowiednich zasobów ludzkich 
niezbędnych do rozpoczęcia produkcji. 
Dorota zauważyła, że jej największym atutem są umiejętności sprzedażowe, rozumienie 
mechanizmów marketingowych, tworzenie strategii marketingowej. Postanowiła na tym 
właśnie zbudować swój biznes.  
 
Krok 3 Co mogę? 
Dorota doszła do wniosku, że przerasta ją inwestycja we własne zaplecze produkcyjne i 
że powinna skoncentrować się na designie i marketingu a samą produkcję zlecić jakiejś 
renomowanej szwalni. Ponieważ proces projektowania i uruchamiania produkcji może 
trwać kilka miesięcy postanowiła, że wypowiedzenie w pracy złoży dopiero w 
momencie uruchomienia produkcji i konieczności zaangażowania większej ilości czasu 
w tworzenie kampanii marketingowej i budowania kanałów dystrybucji. Dzięki temu nie 
będzie ryzykować utraty pracy i środków do życia, zanim jeszcze pomysł się zrealizuje.  
 
Krok 4 Co chcę robić? 
Na tym etapie Dorota miała już dość dokładnie doprecyzowany pomysł na biznes. 
Musiała się jednak zmierzyć z pewnymi wyobrażeniami na temat prowadzenia firmy 
odzieżowej, w czym pomogło jej dwóch właścicieli podobnych firm z innych segmentów 
rynku. Dorota uświadomiła sobie dzięki nim, że może minąć wiele miesięcy zanim jej 
ubrania pojawią się w stacjonarnych sklepach i że musi początkowo postawić na 
sprzedaż internetową. To będzie wymagało od niej ogromnych nakładów pracy i 
finansów na online marketing i ograniczy jej bezpośredni kontakt z ludźmi, który do tej 
pory był dla niej ważny. Zdała sobie także sprawę, że jej pozycja szefowej zostanie 
naturalnie zdegradowana do pozycji ekspedientki w sklepie, jeśli przyjdzie jej 
sprzedawać ubrania bezpośrednio na różnego rodzaju branżowych wydarzeniach. 
Dorota nie bardzo sobie siebie w takiej sytuacji wyobrażała. To olśnienie doprowadziło 
do radykalnego przekształcenia pomysłu na biznes w firmę doradztwa marketingowego 
w branży odzieżowej. 
 
Krok 5 Po co to zrobię? 
Nowy pomysł okazał się bardzo spójny ze światem wartości Doroty, w którym ważną 
rolę odgrywała miłość do ludzi, odpowiedzialność oraz poczucie bezpieczeństwa. Biznes 
konsultingowy pozbawiony był ryzyka, które niosło uruchamianie produkcji i zapewniał 
Dorocie dostęp do ciągle nowych, zmieniających się projektów. Misją, która nadała 
znaczenie tej działalności było pokazywać ludziom piękne rzeczy, tworzone uczciwie z 
poszanowaniem godności ludzkiej i środowiska. 
 
 
 


