
SMALL BUSINESS 

dla osób robiących selfi telefonem stacjonarnym

" C Z Y T A N I E  T O  N A J L E P S Z Y  S P O S Ó B  U C Z E N I A
S I Ę " - A L E K S A N D E R  P U S Z K I N



Czy mały biznes jest dla Ciebie? 

Kocham małe firmy. Dla mnie mały biznes polega na wierze w siebie, pasji do tego, co robisz i tworzeniu 

możliwości. Nasza kultura wstawania, wychodzenia z domu i próbowania tego idealnie pasuje do tej 

przedsiębiorczej egzystencji, wyjaśniając, dlaczego tak wielu ludzi jest uzależnionych od 

samozatrudnienia. Chociaż rozpoczęcie własnej działalności może być początkowo trudne, codzienne 

wyzwania nie pozostawiają Ci wiele czasu na żałowanie swojej decyzji. Poza tym bycie 

samozatrudnionym jest dość uzależniającą rzeczą: praca na własny czas, bycie odpowiedzialnym za 

swoje decyzje i zgarnianie przyzwoitych zysków (mam nadzieję) to tylko niektóre z atrakcji bycia 

własnym szefem. Opowiem o tym, co to znaczy założyć własny biznes. Zabieram Cię na przejażdżkę 

kolejką górską przez wzloty i upadki małego terenu biznesowego (każdy plus do bycia tam na własną 

rękę, też jest minus), aż do podjęcia decyzji, kiedy faktycznie „otworzyć sklep”. W końcu sukces każdego 

przedsięwzięcia zależy od wyczucia czasu - najlepszego czasu dla biznesu, najlepszego czasu dla 

gospodarki i najlepszego dla Ciebie. 

Praca dla siebie - marzenie się spełniło? 

Jeśli zapytasz większość małych biznesmenów, co najbardziej lubią w pracy dla siebie, prawdopodobnie 

otrzymasz dość cyniczną odpowiedź - coś o rozkoszach pracy za orzeszki ziemne i dreszczyku emocji 

związanych z pracą książkową we wczesnych godzinach nocnych. Ale kop trochę głębiej, a większość 

samozatrudnionych odpowiada na to pytanie. 

Robić to, co kochasz robić 

Robienie tego, co Cię pasjonuje, ma wiele zalet. Jeśli chcesz grać na trąbce dzień i noc, prawdopodobnie 

będziesz najszczęśliwszy jako profesjonalny muzyk. Jeśli lubisz zwisać z klifów na końcu liny, będziesz 

robił jako instruktor wspinaczki. A jeśli nigdy nie przebrnąłeś przez fazę LEGO, prawdopodobnie musisz 

iść i budować domy. Szczęśliwi ludzie kochają to, czym się zajmują. Poza tym bycie samozatrudnionym 

jest często jedynym sposobem, aby to zrobić. (Zawody od dziewięciu do pięciu to raczej cienka praca 

na ziemi dla trębaczy lub instruktorów wspinaczki!) 

Zarabianie puli pieniędzy (mam nadzieję) 

W wielu branżach i zawodach Twój dochód zawsze ma z góry określoną górną granicę, bez względu na 

to, jak ciężko pracujesz - na przykład nauczyciele, stolarze lub pielęgniarki na regularnej liście płac mają 

ograniczoną wysokość wynagrodzenia, jaką mogą uzyskać. Jednak zakładając własną firmę, niezależnie 

od tego, czy udzielasz korepetycji prywatnym studentom, rozbudowujesz dom, czy prowadzisz 

prywatną opiekę domową, Twój potencjał zarobkowy natychmiast wzrasta. Trudno jest znaleźć 

statystyki, które porównują dochody podlegające opodatkowaniu osób samozatrudnionych z 

dochodami pracowników pracujących w podobnych branżach lub zawodach. Jednakże, jeśli założysz 

biznes niskiego ryzyka – na przykład korepetycje w domu – korzyści finansowe z samozatrudnienia są 

niewielkie, ale stosunkowo gwarantowane. Z drugiej strony, jeśli założysz biznes wysokiego ryzyka – 

powiedzmy, wprowadzając nowy wynalazek – możesz stracić wszystko, co masz. Albo możesz po 

prostu skończyć milionerem. 

 

Bycie swoim własnym szefem 

Nikt nie będzie kwestionował ,że bycie własnym szefem jest fantastyczne. Oto kilka powodów, dla 

których bycie własnym szefem jest tak dobre: 



 Możesz ustalać własne zasady: Twoje zasady mogą obejmować wszystko, od ustanawiania 

niezwykle wysokich standardów, po ogłaszanie mufti dni siedem dni w tygodniu. 

 Ty wybierasz, kiedy (i jak często) pracujesz: Oczywiście wybór, kiedy pracujesz często, oznacza 

pracę 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Jednak teoretycznie możesz wybrać, w 

jakich godzinach pracujesz i kiedy bierzesz urlop. 

 Podążasz za własnym instynktem: możesz robić to, co uważasz za słuszne, w przeciwieństwie 

do robienia tego, co ktoś inny uważa za słuszne. Wiem z pierwszej ręki, jak frustrujące jest 

zmuszanie do robienia rzeczy w niewłaściwy lub powolny sposób, tylko dlatego, że osoba, która 

wydaje rozkazy, jest twoim szefem. 

 Możesz korzystać ze swojego sumienia: Możesz pozwolić sobie na podejmowanie decyzji, 

które mogą nie być najlepsze z ekonomicznego punktu widzenia, ale są dobre z punktu 

widzenia twojego sumienia. Na przykład moja koleżanka biznesowa, która niedawno kupiła 

samochód elektryczny, działała zgodnie z jej zasadami, zamiast starać się zaoszczędzić 

pieniądze. 

 Możesz podejmować ryzyko: Kiedy jesteś samozatrudniony, możesz podejmować ryzyko, 

którego nie jesteś w stanie podjąć w inny sposób. Tysiące odnoszących sukcesy firm zostało 

założonych przez byłych pracowników, którzy poszli „na swoje”, ponieważ ich pracodawcy nie 

wierzyli w wykonalność ich nowych pomysłów. 

 Możesz zapewnić zatrudnienie członkom rodziny: Bycie w zespole biznesowym z rodziną i 

możliwość zapewnienia zatrudnienia, gdy jest to potrzebne, może być jednym z najbardziej 

satysfakcjonujących doświadczeń życiowych. (Oczywiście może to być również jedno z 

najbardziej frustrujących doświadczeń życiowych, ale teraz tam nie pójdę.) 

 Możesz zrealizować swoje marzenia: Żadna książka biznesowa nie jest kompletna, jeśli nie 

wspomina o marzeniach. Nic nie przebije wkładania serca i duszy w to, w co wierzysz. 

Zostać w domu 

Przyznaję, że praca w domu nieco straciła dla mnie blask podczas blokady COVID-19. Jednak przez lata 

naprawdę doceniam elastyczność, jaką daje praca w domu. Generalnie uwielbiam chodzić do mojego 

„biura”, dziesięć sekund korytarzem, zamiast dojeżdżać dwie godziny pociągiem do miasta. Według  

Urzędu Statystycznego, firmy domowe stanowią ponad połowę wszystkich małych firm, 

odzwierciedlając część międzynarodowego trendu w kierunku większej liczby firm działających z domu 

(tendencja prawdopodobnie częściowo napędzana ulepszeniami technologicznymi) .  

POBIERZ INSPIRACJE 

Cała społeczność biznesowa jest tam, na której możesz się oprzeć. 

Praca dla siebie - rzeczywistość uderza 

Pewien akupunkturzysta powiedział mi kiedyś: „Kiedy pracujesz dla siebie, pracujesz dla prawdziwego 

drania. Bez urlopu, zasiłku chorobowego, premii - długie godziny pracy, brudna pensja i bez awansów.” 

Kiedy leżałem na kanapie, z igłami wystającymi z uszu i pępka, zastanawiałem się nad moimi 60- 

godzinnym tygodniem pracy i chwiejnym stanem konta. . Musiałem się z nim zgodzić. 

Balansuje na krawędzi 

W miarę upływu lat rozwinąłem instynkt psa tropiącego, dzięki któremu firmy mogą odnieść sukces, 

które będą walczyć i które są skazane na porażkę. Chociaż zwykle żałuję, że nie jestem tak przerażająco 

dokładny (zwłaszcza, gdy przepowiadam porażkę), czasami życie przynosi niespodziankę - na przykład 

sukces zawyżonej ceny francuskiej restauracji z szalonym szefem kuchni lub przetrwanie łóżka i 



śniadanie z tyłu. Prowadzenie biznesu to z natury ryzykowna gra. Czasami to ryzyko sprawia, że rzeczy 

są ekscytujące, a innym razem po prostu przerażające. Oczywiście sukces w biznesie to fantastyczne 

uczucie, ale z drugiej strony porażka może być katastrofalna. Możesz stracić dom, pracę, nawet 

rodzinę, wszystko w jednym uderzeniu, nie wspominając o rozczarowaniu, że cenne marzenia zostały 

zmiażdżone przez trudną rzeczywistość. To, jak dobrze radzisz sobie z ryzykiem, zależy od Twojego 

wieku, osobowości i stanu zdrowia. Z pewnością inwestowanie oszczędności swojego życia w nowe 

przedsięwzięcie jest nieskończenie bardziej przerażające w wieku 60 lat niż w wieku 30 lat. Polecam 

zawsze minimalizować ryzyko poprzez ścisłą kontrolę nad swoimi finansami. 

Praca w dzień i w nocy za niewielką opłatą 

Niestety (a może na szczęście) genialnych pomysłów biznesowych, które zarobią 10 milionów dolarów 

w pierwszym roku, jest bardzo niewiele. Dla wielu osób jedynym pewnym sposobem na osiągnięcie 

sukcesu jest dłuższa praca w pierwszym roku, wcielając się w role księgowego, konsultanta ds. 

marketingu, sprzedawcy i dyrektora zarządzającego w jednym. Jednak te długie godziny zwykle się 

uspokajają, gdy Twoja firma zostaje założona, a Urząd Statystczny informuje, że przeciętny 

samozatrudniony właściciel-operator pracuje 42 godziny tygodniowo. A na drugim końcu spektrum 

wiele osób decyduje się pracować tylko w niepełnym wymiarze godzin w swojej firmie, zadowalając się 

wyborem stylu życia i elastycznością w stosunku do dochodów. Jedną z najtrudniejszych rzeczy 

związanych z samozatrudnieniem jest utrzymanie motywacji. Nie tylko w pierwszym roku, gdzie 

wszystko jest ciekawe i inne, ale rok po roku. Oczywiście w miarę rozwoju firmy możesz zatrudnić do 

pomocy personel. W idealnym przypadku możesz dojść do punktu, w którym Twoja firma zarabia 

pieniądze, nawet jeśli nie pracujesz w niej każdego dnia tygodnia. 

Wieczna uczta i głód 

Czasami wzloty i upadki zysków małych firm sprawiają, że nawet pogoda wygląda wiarygodnie. Rok 

zderzaka, a konto bankowe jest różowe. Potem tracisz klienta lub dwóch, stopy procentowe rosną i 

zanim się zorientujesz, zastanawiasz się, jak zapłacić czynsz. Później omówię tworzenie budżetów na 

wydatki związane z zakładaniem firmy i podzielę się wskazówkami dotyczącymi zabezpieczania 

finansów firmy. Niektórzy konsultanci radzą, abyś nie spodziewał się w ogóle żadnych pieniędzy w 

pierwszym roku działalności i aby w tym czasie odłożyć oszczędności na pokrycie kosztów utrzymania. 

Taka rada jest rozsądna, ale prawda jest taka, że czasami firmy potrzebują nawet więcej niż rok, zanim 

zaczną zarabiać, a nawet firmy, które szczęśliwie krążą od lat, mogą przeżywać trudne chwile. Kiedyś 

uczta i głód związany z prowadzeniem własnego biznesu wydawały mi się bardzo stresujące, ale z 

czasem radzę sobie coraz lepiej z tą dychotomią, a nawet odkładam pieniądze, gdy wszystko idzie 

dobrze. To, jak radzisz sobie ze skutkami tej niepewności, zależy nie tylko od Twojej osobowości, ale 

także od zobowiązań rodzinnych. 

Właściwe wyczucie czasu 

Rozważenie dobrych i złych stron związanych z samozatrudnieniem jest wystarczająco trudne, ale kiedy 

dodasz do tego czynnik „ty”, możesz zdecydować się ponownie przemyśleć niektóre kwestie. Musisz 

wziąć pod uwagę nie tylko własne umiejętności i wiedzę, ale także to, czy masz właściwy czas: właściwy 

moment na pomysł na biznes, właściwy moment dla Ciebie i Twojej rodziny oraz właściwy moment dla 

otoczenia biznesowego. 

Dopasuj to do swojego pomysłu 

Doświadczony przedsiębiorca powiedział mi kiedyś: „Jeśli w nieruchomościach chodzi tylko o 

lokalizację, lokalizację, lokalizację, to w biznesie chodzi o wyczucie czasu, wyczucie czasu, wyczucie 



czasu”. Oczywiście ma rację. Jeśli w latach 70-tych sprzedawałeś zestawy do fondue, prawdopodobnie 

Twoja firma odniosłaby sukces. Spróbuj sprzedać te same zestawy do fondue, żeby zarabiać na życie w 

dzisiejszych czasach, a byłby to naprawdę skromny wybór (chociaż moja matka ma bardzo miłe 

wspomnienia z kolacji z serem i czekoladowym fondue). Jeśli nie masz pewności, czy teraz jest 

odpowiednia pora na rozpoczęcie działalności, rozważ następujące kwestie: 

* Zmienna moda: ludzie są kapryśnymi stworzeniami, a to, co dziś jest gorące, jutro może być lodowate. 

Niezależnie od tego, czy najnowszym szaleństwem są dzieciaki szalejące na punkcie lalki akcji Disneya, 

czy też dorośli zajęci wielkim wydarzeniem sportowym, upewnij się, że nie jesteś tym, który cierpi, gdy 

wszyscy się nudzą i zmęczeni. Spróbuj wskoczyć na modę na początku lub podczas narastania - nie 

wskakuj na szczyt. 

* Trendy w branży: Na pierwszy rzut oka różnica między trendem a szaleństwem może wydawać się 

trudna do odróżnienia, ale różnica jest zarówno prawdziwa, jak i ważna. Bądź świadomy trendów w 

swojej branży i wykorzystuj możliwości. Na przykład długoterminowe i rosnące zainteresowanie 

niskoemisyjnymi i energooszczędnymi materiałami budowlanymi jest pozytywnym trendem, który 

wskazuje na całe mnóstwo możliwości biznesowych. 

* Terminy realizacji: Jeśli masz długi czas realizacji swojego projektu, dobrze zbadaj projekt. Pamiętam 

klienta, który zdecydował się na budowę magazynów w ruchliwym wiejskim miasteczku. Popyt 

wydawał się gwarantowany, bo wtedy ich nie było. Trzy lata później (po przedłużonych aplikacjach 

rozwojowych przez radę i 350.000 dolarów), magazyny były gotowe. Jedynym problemem było to, że 

dwóch innych deweloperów otworzyło magazyny w tym samym roku, tworząc nadmiar podaży i 

zaciekłą wojnę cenową. 

* Krwawienie czy ostrze? Możesz kochać być liderem grupy, ale tworzenie produktu lub usługi, na którą 

klienci nie są jeszcze gotowi, nie ma sensu. 

* Odmiany sezonowe: jeśli planujesz firmę, która charakteryzuje się dużą sezonowością, rozważ ten 

aspekt w swoim harmonogramie podczas tworzenia biznesplanu. Daj sobie czas na dokładne 

zaplanowanie szczytu sezonu, abyś mógł w pełni wykorzystać ten okres. 

Mój ostatni komentarz na temat wyczucia czasu jest taki, że środowisko biznesowe zmienia się szybciej 

niż kiedykolwiek, a to, co w tej chwili może wydawać się idealnym wyczuciem czasu, może z 

perspektywy czasu okazać się przerażającym wyczuciem czasu. Oceń, jak solidny może być Twój pomysł 

na biznes w obliczu klęsk żywiołowych, pandemii, recesji lub zmian w polityce rządu oraz jak możesz 

zaprojektować swoją nową firmę tak, aby była jak najbardziej elastyczna i responsywna. Firma, która 

szybko reaguje na zmiany, będzie znacznie lepiej przygotowana do prosperowania niż taka, która tego 

nie robi. 

Czas odpowiedni dla Ciebie 

Oczywiście dobry czas to nie tylko kwestia tego, czy świat zewnętrzny jest gotowy i chętny na to, co 

masz do zaoferowania. Dobre wyczucie czasu to także to, jak bardzo jesteś gotowy osobiście. Rozważ 

następujące: 

  Doświadczenie: na przykład, jeśli chcesz kupić przedszkole, czy masz szkolenie ogrodnicze, a 

także praktyczne doświadczenie w handlu detalicznym? Jeśli zastanawiasz się nad pracą jako 

konsultant jako freelancer, czy masz za sobą wystarczające doświadczenie w konsultingu? W 

rozdziale 3 zbadam, w jaki sposób możesz zrekompensować brak doświadczenia i dlaczego 

kupno istniejącego biznesu lub zakup franczyzy może być lepszym rozwiązaniem niż założenie 

firmy od zera. 



  Planowanie: sugeruję, abyś nawet nie rozważał rozpoczęcia nowej działalności bez 

wcześniejszego sporządzenia biznesplanu. W rzeczywistości planowanie dla Twojej firmy jest 

tak ważne, że poświęcam rozdziały od 4 do 7 właśnie temu tematowi. 

  Kapitał: Nie rozpoczynaj działalności bez wystarczającego kapitału za sobą. Rozpoczęcie 

działalności z niewystarczającym kapitałem jest jak rywalizacja w maratonie, kiedy nie spałeś 

tydzień wcześniej. 

  Wiek, zdrowie i wytrzymałość: Wiek może być czynnikiem na obu końcach spektrum. 

Większość 18-latków raczej nie ma wystarczającego doświadczenia, aby poradzić sobie z 

prowadzeniem własnej firmy. Z drugiej strony 65-latkowi może brakować motywacji, ambicji i 

energii, zwłaszcza w przypadku nowych przedsięwzięć wymagających długich godzin i 

ogromnego wkładu. 

 Twoje życie rodzinne: Nie rozpoczynaj nowego przedsięwzięcia bez konsultacji z rodziną i 

uzyskania jej wsparcia. W tym czasie niezbędne jest wsparcie partnera. (Rezygnacja ze zwykłej 

pracy, aby zostać samozatrudnionym malarzem ściennym na tydzień przed terminem 

urodzenia bliźniaków przez partnera, raczej nie pójdzie dobrze.) 

Czas odpowiedni dla gospodarki 

Żadna firma nie jest wyspą, ale raczej funkcjonuje jako organiczna część otaczającego ją świata. 

Wyobraź sobie, że masz fantastyczną, śmiałą kawiarnię. Jakkolwiek sprytnie zarządzana, kawiarnia ta 

jest na łasce tego, czy lokalne kopalnie się rozwijają, czy zamykają, czy gospodarka kwitnie, czy znajduje 

się w recesji, a co więcej, światowe ceny towarów. Bądź świadomy następujących wpływów 

ekonomicznych: 

  Wydarzenia branżowe: Bądź czujny na zmiany w branży, które mogą wpłynąć na rentowność 

Twojej firmy, takie jak dodatkowe wymagania licencyjne, nowe przepisy rządowe lub poważne 

zmiany w dostępnej technologii. Na przykład, wraz ze zmianami w przepisach dotyczących 

planowania finansowego, wielu księgowych jest obecnie ograniczonych w zakresie doradztwa, 

jakiego mogą udzielać klientom. 

  Reforma podatków lub polityki rządu: Wiele dobrych firm zostało zeszło na psy z powodu 

reformy podatkowej. Pomyśl o politycznej piłce nożnej, takiej jak przemysł fotowoltaiczny, 

który co roku przez ostatnie 15 lat podlegał poważnym zmianom w finansowaniu przez rząd w 

Australii. Trzymaj ucho przy ziemi i słuchaj tych zmian w swojej sieci branżowej i za 

pośrednictwem mediów, zanim one nastąpią. 

  Stopy procentowe i wymiana walut: Niektóre firmy są bardziej podatne na wahania stóp 

procentowych i kursów walut niż inne. Import, eksport, budownictwo i nieruchomości to tylko 

niektóre z firm, które mogą zostać dotknięte, a także każda firma z dużymi pożyczkami. Jeśli 

prawdopodobnie będziesz podlegać wahaniom stóp procentowych lub kursów walut, przyjrzyj 

się uważnie wskaźnikom ekonomicznym i odpowiednio zaplanuj. 

  Recesja: Nawet najbardziej udany biznes może czasami mieć zły rok lub kilka złych lat, 

szczególnie w czasach recesji. Takie firmy polegają na zyskach wypracowanych w poprzednich 

latach, aby je zrealizować. Jeśli jednak założysz nowy biznes w środku recesji, zadaj sobie 

pytanie, czy będziesz w stanie go sfinansować, dopóki nie nadejdą dobre czasy. 

Bądź na bieżąco z aktualnymi trendami gospodarczymi i ich wpływem na Twój biznesplan. 

WRACAJ DO SZKOŁY 

Tak jak nie spodziewałbyś się prowadzić samochodu bez żadnych lekcji, radzę nie zagłębiać się w nowe 

przedsięwzięcie biznesowe bez praktyki lub instrukcji. Zamiast tego sprawdź, jakie kursy są dostępne. 



Chociaż oferowane kursy różnią się w zależności od kampusu, poszukaj konkretnego kursu dla małych 

firm, który koncentruje się na rozpoczęciu działalności i obejmuje sformułowanie pierwszego 

biznesplanu. Podobnie możesz znaleźć coś odpowiedniego za pośrednictwem lokalnej uczelni, ale 

pamiętaj, że jakość tych kursów jest różna, studia licencjackie na uniwersytecie mogą być najlepszym 

rozwiązaniem. Na przykład ukończyłem wspólny kierunek z rachunkowości i zarządzania 

przedsiębiorstwem, a przedmioty zapewniały doskonałe wszechstronne zrozumienie wszelkiego 

rodzaju rzeczy. Jeśli masz dyplom uniwersytecki w innym obszarze, inną opcją jest Master of Business 

Administration (MBA). Ale pamiętaj - chociaż MBA jest imponującym osiągnięciem, nie jest to bardzo 

praktyczna opcja, jeśli myślisz o prowadzeniu małego, jednoosobowego przedsiębiorstwa, ponieważ 

ogólny nacisk takich kursów jest kładziony na większe przedsiębiorstwa i organizacje, a nie na mały 

biznes. 

Zachowanie bezpieczeństwa czy wynalezienie koła? 

Firmy dzielą się na trzy szerokie kategorie. Pierwszy rodzaj działalności to taki, który został wykonany 

wcześniej i dlatego został wypróbowany i przetestowany. Drugi rodzaj biznesu to taki, który znajduje 

własną niszę, robiąc w ten sposób coś specjalnie dostosowanego do wąskiej grupy klientów. Trzeci 

rodzaj działalności to taki, który rozpoczyna działalność w zupełnie nowej koncepcji na świecie. 

Grając bezpiecznie 

Prawdopodobnie najbezpieczniejszym i najbardziej niezawodnym podejściem jest podjęcie 

działalności o ustalonej pozycji; taki, który wiele osób próbowało i odniosło sukces przed tobą. 

Większość sklepów detalicznych i wiele firm usługowych należy do tej kategorii - na przykład księgarnie, 

kwiaciarnie lub fryzjerzy, budowlańcy, elektrycy lub hydraulicy. Jedną z dobrych rzeczy w wejściu w 

biznes, który wielu innych prowadziło przed tobą, jest to, że możesz dowiedzieć się, czego się 

spodziewać pod względem sprzedaży, marży zysku, wydatków i nie tylko. W tego rodzaju biznesie 

sukces zależy nie tyle od siły oryginalnego pomysłu, ile od dobrego wyczucia biznesu i ciągłej zdolności 

do odróżnienia się od konkurencji. Jeśli to możliwe, ta różnica powinna wykorzystywać Twoje 

umiejętności i zasoby, tak aby konkurencja była trudna do naśladowania. Pamiętaj, że zmiany w 

technologii wstrząsają nawet najbardziej tradycyjnymi rodzajami przedsiębiorstw. Na przykład 

księgarnie oferowały solidne zyski biznesowe, o ile wybrałeś dobrą lokalizację i znałeś swój zawód. 

Jednak zmiany, jakie przyniosły ebooki i dystrybucja online sprawiają, że w dzisiejszych czasach 

otwarcie księgarni byłoby zupełnie inną propozycją. Podobnie prowadzenie ksiąg rachunkowych mogło 

być w przeszłości bezpiecznym zakładem, ale technologia chmury i nowe rozwiązania w zakresie 

oprogramowania księgowego sprawiają, że wiele usług księgowych staje się przestarzałych. Jeśli 

zdecydujesz się na biznes o ustalonej pozycji, możesz preferować zakup istniejącej firmy, zamiast 

zaczynać od zera. Dla wielu rodzajów firm o ustalonej pozycji, franczyza jest również opcją. 

Znalezienie własnej niszy 

Kolejny rodzaj działalności to biznes niszowy. Rozwijanie niszy oznacza robienie czegoś 

specjalistycznego i zaspokajanie potrzeb małego, ale (miejmy nadzieję) dedykowanego rynku. Niszowy 

biznes może obejmować wszystko, od produkcji niestandardowych gitar po produkcję ręcznie szytej 

jedwabnej bielizny lub od projektowania ogrodów permakulturowych po przygotowywanie specjalnej 

żywności dla diabetyków. Najlepszą rzeczą w niszowych firmach jest to, że możesz zacząć na małą skalę. 

Rozpoczęcie od małego oznacza niskie ryzyko, mniejsze koszty konfiguracji i możliwość wypróbowania 

swojego pomysłu i przetestowania odpowiedzi. Najlepszym sposobem na promocję niszowego biznesu 

jest zwykle reklama online, gdzie rozwój własnej witryny e-commerce wraz z obecnością w mediach 

społecznościowych może oznaczać generowanie biznesu na całym świecie. 



Postaw wszystko na jedną kartę 

Ostatni rodzaj działalności to typ przedsiębiorcy, zarezerwowany dla nowych wynalazków lub nowych 

koncepcji rynkowych. Niesprawdzony i nieznany tego typu biznes może od czasu do czasu odnieść 

spektakularny sukces, ale (niestety) częściej spektakularną porażkę. (Nadal czuję ból, gdy przypominam 

sobie wymyślenie przez mojego przyjaciela kapelusza wiatraka zasilanego energią słoneczną, świetny 

pomysł, ale niezbyt modny produkt). Chociaż szansa na niepowodzenie jest wysoka, jeśli odniesiesz 

sukces (a sukces jest zawsze możliwy), nagrody mogą być ogromne. W rozdziałach 2, 5 i 11 opowiem 

o badaniach rynku i o tym, jak znaleźć produkty lub usługi, których naprawdę chcą klienci. 

Oceniając swoje szanse na przeżycie 

Co z przetrwaniem biznesu? Czy wszystkie firmy które zaczynają się jednego roku, a znikają w 

następnym? Nie tak dawno coaching biznesowy poinformował, że 80 procent firm upada w pierwszym 

roku, a tylko 8 procent firm przetrwa pięć lub więcej lat. Biznes jest trudny, ale nie jest to misja 

samobójcza. GUS informuje, że połowa nowych firm bez pracowników i 30 do 40 procent nowych firm 

zatrudniających pracowników zaprzestaje działalności w ciągu pierwszych trzech lat. Jednak dane te 

nie rzucają światła na to, ile firm zdecydowało się zaprzestać działalności (w przeciwieństwie do 

bankructwa lub „upadku”) i ile firm faktycznie poniosło straty finansowe po zamknięciu swojej 

działalności. Z mojego doświadczenia wynika, że bardzo niewielu ludzi biznesu ocenia swoje ogólne 

doświadczenie jako negatywne. 

Trzymaj się swojego 

Przypominam sobie klienta, bardzo doświadczonego business managera, który jako inwestycję zakupił 

dwa salony fryzjerskie. Pomimo stosunkowo dobrych praktyk biznesowych, oba salony upadały, po 

prostu dlatego, że mój klient nie miał żadnego doświadczenia w branży fryzjerskiej: nie zrozumiał, że 

większość klientów nie przychodziła do salonu w poszukiwaniu wartości za pieniądze, ale szukała 

rozmowy i zwiększenie pewności siebie; nie doceniał, że kilku stylistów fryzur w tym konkretnym 

salonie oczekiwało „gotówkowych” pensji w ramach tygodniowego wynagrodzenia (coś, co zaoferował 

poprzedni właściciel); miał też trudności z utrzymaniem higieny i radzenie sobie z brakiem pieniędzy z 

kasy. Mój klient popełnił elementarny błąd polegający na tym, że nie trzymał się tego, co robił najlepiej. 

Mój punkt widzenia? Jeśli przez całe życie byłeś muzykiem, znacznie lepiej będzie Ci założyć szkołę 

muzyczną niż otwierać kwiaciarnię. Jeśli zawsze pracowałeś jako ogrodnik krajobrazu, 

prawdopodobnie nie radzisz otwierać księgarni. Trzymaj się tego, w czym jesteś dobry: biznes jest 

wystarczająco konkurencyjny, nie próbując robić czegoś, w czym masz niewielkie lub żadne 

doświadczenie. 

Skłonienie rządu do pomocy 

Płacisz wszystkie te podatki, więc równie dobrze możesz coś odzyskać. Jakość dostępnych porad 

rządowych to los szczęścia: niektórzy doradcy są świetni, inni są nieco podejrzani. Jednak większość 

porad rządowych jest bezpłatna i często może być dokładnie tym, co zalecił lekarz. 

Przygotowanie się na sukces 

Dużo mówię o zaletach i wadach małego biznesu i, jak zapewne już się zorientowałeś, wypowiadam się 

z nieco konserwatywnego punktu widzenia, ponieważ wiem, jak trudny może być mały biznes, a także 

ile wymaga zaangażowania . Jednak ani przez chwilę nie wyobrażaj sobie, że nie jesteś w stanie odnieść 

sukcesu. Dzięki starannym badaniom, sile woli, wsparciu finansowemu i zdrowej dawce inspiracji 

trudno będzie ci wymyślić powód, dla którego nie możesz odnieść sukcesu w taki sposób, jak wielu 

innych przed tobą. 



Odkrywanie, co jest takiego specjalnego w Tobie (i Twojej firmie) 

Co sprawia, że Ty lub Twoja firma jest tak wyjątkowa? Nawet jeśli masz firmę podobną do tysięcy 

innych - może kosisz trawniki, prowadzisz salon fryzjerski lub korepetytorów licealistów - nadal 

polecam Ci wymyślenie pomysłu, który w jakiś sposób odróżni Twoją firmę od innych zapewnia 

przewagę konkurencyjną. Podobnie, jeśli Twoja firma obsługuje bardzo konkretną niszę - na przykład 

sprzedajesz bezglutenowe ciasteczka lub ubranka dla dzieci z bawełny organicznej - musisz określić, co 

w Twoich umiejętnościach lub okolicznościach pozwala Ci obsługiwać tę niszę lepiej niż inne. W tej 

części pomogę Ci zdefiniować istotę tego, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa lub ma większe 

szanse na sukces niż inne. Ta jakość nazywana jest twoją przewagą strategiczną i jest najważniejszym 

składnikiem trwałego sukcesu biznesowego. 

Zrozumienie przewagi strategicznej 

Wielu ludzi biznesu używa terminów przewaga konkurencyjna i przewaga strategiczna jako synonimy. 

Jednak, aby być naprawdę precyzyjnym, możesz argumentować, że te dwa terminy odnoszą się do 

nieco innych aspektów Twojej działalności. Przewaga konkurencyjna to coś, co różni się od, jest lepsze 

lub nie oferuje konkurencji. Na przykład, jeśli miasto ma dwa salony fryzjerskie, z których jeden oferuje 

usługę mobilną, a drugi nie, pierwszy salon ma przewagę konkurencyjną, ponieważ oferuje coś, czego 

nie oferują konkurenci. Przewaga strategiczna to coś, co wynika z możliwości w Twojej firmie, które są 

trudne do skopiowania dla innych. Te możliwości są zazwyczaj unikalną mieszanką zasobów, wiedzy, 

sieci ludzi, umiejętności lub technologii. Na przykład wyobraźmy sobie, że właścicielka salonu z usługą 

mobilnego strzyżenia włosów ma doświadczenie w pielęgniarstwie, a więc w naturalny sposób rozumie 

potrzeby wielu starszych klientów, którzy nie są w domu. Wyobraź sobie również, że mąż właścicielki 

jest mechanikiem, co oznacza, że pojazd używany do świadczenia mobilnej obsługi salonu jest 

utrzymywany w ruchu przy minimalnych kosztach. Ta wyjątkowa mieszanka umiejętności i 

efektywności kosztowej stanowi część strategicznej przewagi tego salonu. Powiedziawszy to wszystko, 

przewagi konkurencyjne i strategiczne nakładają się na siebie tak bardzo, że staram się nie ugrzęznąć 

w kłótni o rozróżnienie. Używam terminu przewaga strategiczna w większości tej części (ponieważ w 

końcu prawdziwa przewaga strategiczna powinna ostatecznie skutkować przewagą konkurencyjną - do 

idei, do której wracam pod koniec), ale jeśli wolisz używać tego terminu przewaga konkurencyjna, to 

jest w porządku. 

Identyfikacja twojej tajnej broni 

Jak Twoja firma może pokonać konkurencję i jakie korzyści możesz zapewnić, których konkurencja nie 

może? Oto kilka sposobów, dzięki którym Twoja firma może zapewnić sobie strategiczną przewagę nad 

innymi firmami z tej samej branży: 

* Wartość dodana: Czy możesz zaoferować wartość dodaną w porównaniu z konkurencją? Pomyśl o 

dostawie w ciągu 24 godzin, produkcie pozyskiwanym lokalnie, usłudze mobilnej lub jakości produktu 

lub usługi, która wykracza poza normy branżowe. 

* Wyłączne prawa do dystrybucji: Czy masz wyłączne prawa do dystrybucji poszukiwanego produktu 

lub usługi? 

* Pierwsza taksówka poza szeregiem: Masz nowy pomysł, którego nikt wcześniej nie próbował? Albo 

nowy sposób na zrobienie czegoś, co sprawi, że produkt lub usługa będą lepsze, szybsze lub tańsze? 

* Własność intelektualna: Czy posiadasz unikalną własność intelektualną (WI), której chcą klienci i która 

jest trudna do skopiowania? WI obejmuje prawa autorskie, patenty i znaki towarowe. Jeśli dopiero 



zaczynasz swoją działalność, Twoja WI może być tak prosta, jak sprytna nazwa firmy, przyciągające 

wzrok logo lub dobrze dobrana nazwa domeny (czyli adres internetowy). 

* Lokalizacja: Jeśli jesteś sprzedawcą, czy masz świetną lokalizację w centralnej dzielnicy handlowej? 

(Lokalizacja jest często główną zaletą strategiczną dla detalistów.) A może jesteś jedyną firmą 

świadczącą usługi na określonym przedmieściu lub regionie? Czy dane demograficzne Twojej lokalizacji 

są idealnie dopasowane do Twojej firmy, czy też znajdujesz się w centralnym miejscu dla frachtu i 

transportu? 

* Niższe koszty: Czy masz innowacyjny sposób robienia rzeczy, który obniża koszty, tworzy ekonomię 

skali lub znacząco usprawnia procesy biznesowe? 

* Obsesja i popęd: Czy masz wyjątkową wizję lub popęd? Czy jego popęd jest związany z jakąś 

szczególną obsesją? (Pomyśl na przykład o Steve'ie Jobsie i jego obsesji na punkcie projektowania.) 

* Idealnie dobrany zespół: Jeśli jesteś w jakimś partnerstwie biznesowym, czy masz unikalną 

kombinację umiejętności i czy dobrze współpracujesz jako zespół? (Synergia stworzona przez dwie lub 

więcej osób, które mają uzupełniające się umiejętności i dobrze ze sobą współpracują, może być siłą, z 

którą należy się liczyć i czymś, co trudno jest skopiować konkurencji.) 

* Umiejętności specjalistyczne: Czy jesteś specjalistą, który ma wgląd w konkretną branżę, którego nikt 

inny prawdopodobnie nie będzie miał? Może widzisz lukę w branży, której nikt inny nie zaspokaja, a 

może widzisz sposób na zrobienie czegoś lepszego. 

Pomyśl o firmie, o której wiesz, że odniosła prawdziwy sukces (może lokalna firma lub firma znajomego, 

a nawet o dużej nazwie, takiej jak The Body Shop, McDonald's lub Microsoft). Przejrzyj listę różnych 

korzyści strategicznych i zastanów się, które z tych korzyści mogą dotyczyć tych firm. 

Koncentrowanie się na przykładach z życia 

Spróbuj pogłębić swoje zrozumienie przewagi strategicznej, stosując tę koncepcję do kilku 

rzeczywistych sytuacji, które łatwo sobie wyobrazić. Wyobraź sobie siebie siedzącego w pokoju z 

czterema osobami, z których każda dzieli się swoim pomysłem na nowy biznes: 

 Leila planuje rozpocząć działalność gospodarczą przy koszeniu trawników w swojej okolicy. 

 Tess niedawno uzyskała kwalifikacje akupunkturzysty i planuje założyć praktykę specjalizującą 

się w zdrowiu dzieci. 

  Dave wpadł na pomysł, aby świadczyć usługi w zakresie bezpieczeństwa domu mobilnego, 

instalując urządzenia takie jak bramy, zatrzaski szafek i elektryczne wyłączniki bezpieczeństwa, 

aby domy były odporne na maluchy. Jego partner zajmuje się nieruchomościami i ma świetne 

umiejętności marketingowe. 

  Shayne, który jest projektantem mody, który ma sporą popularność na Instagramie, nawiązał 

współpracę z przyjacielem posiadającym umiejętności fotograficzne, aby sprzedawać swoje 

usługi jako influencer rynku. 

Odnosząc się do przewag strategicznych wymienionych w poprzedniej sekcji, zastanów się, które z tych 

przewag mogą być istotne dla przykładowych firm.  

Uzasadnianie, dlaczego możesz odnieść sukces 

W poprzednich sekcjach badam koncepcję przewagi strategicznej w odniesieniu do szeregu możliwych 

biznesów. Lubię pracować z przykładami w ten sposób, ponieważ różne scenariusze biznesowe 

pomagają podkreślić, jak ta koncepcja tak bardzo zmienia się w zależności od kontekstu. W tej sekcji 



pomogę Ci zastosować koncepcję przewagi strategicznej w Twojej firmie. Jeśli masz problemy z 

wymyśleniem czegoś wyjątkowego w swojej firmie - być może jeszcze nie wpadłeś na ten zwycięski 

pomysł - nie przestawaj. Jeszcze ważniejszy jest dla Ciebie proces identyfikacji Twojej przewagi 

strategicznej. 

Odkrywanie swojego wewnętrznego uroku 

Dobrym sposobem na poszerzenie poczucia, gdzie może leżeć twoja strategiczna przewaga, jest 

przyjrzenie się obecnym klientom i ich wzorcom zakupowym. (Lub, jeśli jeszcze nie rozpocząłeś swojej 

działalności, wyobraź sobie, jakie mogą być te odpowiedzi.) Zadaj sobie następujące pytania: 

 Kiedy klienci przychodzą do mnie, dlaczego tak jest? 

 Kiedy potencjalni klienci udają się do mojej konkurencji, dlaczego tak jest? 

 Kiedy potencjalni klienci składają zapytanie, ale nie kupują moich towarów lub usług, dlaczego 

tak jest? 

 Czy korzyści, które oferuję (lub zamierzam oferować) moim klientom są wyjątkowe? 

Lubię zadawać te pytania, ponieważ uzyskanie odpowiedzi zwykle oznacza zaangażowanie się w 

badania rynkowe. To naturalnie łączy się z analizą konkurencji, o której powiem w dalszej części. 

Uczciwe, ciągłe badania rynku, które porównują korzyści, jakie Twoja firma zapewnia klientom, z 

korzyściami zapewnianymi przez konkurencję, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego. 

Zadawanie trzech kluczowych pytań 

Aby przewaga strategiczna była naprawdę coś warta - pod względem dobrej woli Twojej firmy lub 

prawdopodobnego sukcesu finansowego - ta przewaga musi być czymś, co możesz utrzymać w dłuższej 

perspektywie. Lubię myśleć, że każda naprawdę silna przewaga strategiczna powinna mieć trzy 

atrybuty: 

 Zaleta nie może być łatwo skopiowana przez innych. Idealna przewaga strategiczna to taka, 

która jest naprawdę trudna do skopiowania dla konkurencji. Przykładami są zwycięski przepis 

lub smak (pomyśl o Coca-Coli), unikalna synergia umiejętności w Twojej organizacji lub wiedza 

ekspercka, którą posiada niewielu innych. 

 Korzyść jest ważna dla klientów. Pomyśl o rolnikach, którzy przeszli na uprawę ekologiczną na 

początku lat 90., zanim produkty ekologiczne stały się bardziej powszechne. Wielu z tych 

rolników radziło sobie naprawdę dobrze, ponieważ produkty ekologiczne były tak ważne dla 

poszczególnych klientów. (I chociaż korzyść była stosunkowo łatwa do skopiowania, wiele 

organów wymagało siedmioletniego okresu realizacji bez chemikaliów, zanim farma mogła 

zostać oficjalnie certyfikowana). 

 Zaleta może być stale ulepszana. Jeśli potrafisz zidentyfikować rzecz, która daje ci przewagę i 

stale pracujesz nad tą przewagą, masz strategiczną przewagę, która jest potencjalnie trwała w 

dłuższej perspektywie. 

Kiedy Steve Jobs i Steve Wozniak zakładali firmę Apple, kluczową strategiczną przewagą było ich 

dopasowanie umiejętności (wiedza Wozniaka o elektronice i umiejętności marketingowe Jobsa) wraz 

z obopólnym zainteresowaniem świetnym designem. Synergia ich umiejętności była trudna do 

skopiowania dla innych, piękny design był czymś, czego naprawdę chcieli klienci, a Apple było w stanie 

stale ulepszać i rozwijać tę przewagę. Nie wpadaj w pułapkę myślenia, że ponieważ jesteś tańszy od 

wszystkich innych, jest to strategiczna przewaga. Bycie tańszym niż wszyscy inni zwykle oznacza jedną 

z dwóch rzeczy: albo Twoja firma nie jest tak dochodowa, jak powinna być, albo konkurenci mogą w 

każdej chwili zdobyć Twoją strategiczną przewagę, po prostu obniżając ceny. Zwykle bycie tańszym od 



innych jest tylko strategiczną przewagą, jeśli masz jakieś specjalne umiejętności, technologię lub 

wielkość produkcji, które pozwalają ci być tańszym. 

Rosnące korzyści z biegiem czasu 

Czasami twoja strategiczna przewaga nie jest czymś, co jest oślepiająco jasne od momentu rozpoczęcia 

działalności, ale rośnie z czasem. Twoje umiejętności rosną wraz z rozwojem biznesu, a twoje 

zrozumienie tego, czym różnisz się od konkurencji, również się umacnia. Od czasu do czasu możesz 

sprawdzić swoją strategiczną przewagę, zadając sobie te pytania: 

* W czym jestem z natury dobry? (Lub w czym mój zespół jest dobry?) Gdzie według mnie odniosłem 

szczególne sukcesy w mojej firmie? 

* Co oferuję moim klientom, co jest albo tańsze niż moi konkurenci, lepszej wartości lub w jakiś sposób 

unikalne? 

* Czy istnieje punkt, w którym to, w czym jestem z natury dobry, łączy się z tym, co robię lepiej niż moi 

konkurenci? Jeśli tak, jak mogę to zbudować i rozwinąć? 

Kiedy nasz lokalny osteopata zaczynał swoją działalność, tak naprawdę nie miał niczego, co 

oddzielałoby go od konkurencji. Jedyną rzeczą, która naprawdę go wyróżniała, było to, że w wolnym 

czasie był elitarnym wspinaczem skalnym. Jednak wraz z rozwojem firmy stał się ekspertem w leczeniu 

innych wspinaczy z powodu ich urazów. Jego biznes się rozwinął, a teraz leczy wspinaczy, którzy nie 

tylko mieszkają lokalnie, ale także pochodzą z innych województw. Prowadzi nawet kilka konsultacji 

międzynarodowych (i tak, jeśli się zastanawiasz, niektóre części konsultacji osteopatycznych można 

przeprowadzić za pośrednictwem Zoom!). Ta kombinacja umiejętności - bycia urodzonym wspinaczem 

i doskonale wyszkolonym osteopatą - jest trudna do pokonania i stanowi prawdziwą przewagę 

strategiczną. 

Upewnienie się, że zapotrzebowanie naprawdę istnieje 

Jednym z powszechnych błędów popełnianych przez ludzi podczas zakładania nowej firmy jest zbytni 

optymizm w stosunku do popytu lub zainteresowania ich produktami lub usługami. Kapelusz 

przeciwsłoneczny z wentylatorem zasilanym energią słoneczną może wydawać się dobrym pomysłem, 

ale czy ktoś będzie widziany martwy w takim ubraniu? W idealnym świecie znajdź sposób na 

przetestowanie popytu na swój pomysł na biznes, zanim zainwestujesz zbyt dużo kapitału lub czasu w 

jego rozwój. Mój przyjaciel wpadł na pomysł założenia firmy sprzedającej ręcznie robione łóżka z 

drewna. Postanowił przetestować ten pomysł, prowadząc raz w miesiącu stragan na lokalnych targach. 

Na początku odpowiedź wydawała się dobra, ale wkrótce okazało się, że ludzie niechętnie płacą 

dodatkowe dolary za jego produkty, porównując jego ceny z masowo produkowanymi łóżkami 

drewnianymi, wykonanymi z kiepskiej jakości sosny i dostępnymi w dużych dyskontowych sieciach 

mebli. Jego zyski były również niższe niż oczekiwano, a czas potrzebny na kontaktowanie się z klientami 

w sprawie ich indywidualnych zamówień był dłuższy. W rezultacie postanowił nie realizować tego 

pomysłu biznesowego, ale zamiast tego zbadać inne sposoby zarabiania pieniędzy. 

Zrozumienie, w jaki sposób ryzyko wiąże się z zyskiem 

W większości sytuacji biznes o największej potencjalnej przewadze strategicznej będzie biznesem, 

który wymaga największego kapitału lub wiąże się z największym ryzykiem niepowodzenia.  

Ustalenie, kim naprawdę są Twoi konkurenci 

Lubię dzielić zawodników na trzy szerokie grupy i sugeruję, abyś spróbował to zrobić: 



  Bezpośredni konkurenci zapewniają dokładnie tę samą usługę lub dokładnie ten sam produkt, 

co Ty. 

  „Czasami” konkurenci świadczą nieco inną usługę lub produkt lub znajdują się w innej 

lokalizacji. 

  Ekscentryczni konkurenci zwykle nie rywalizują z Tobą, ale jeśli okoliczności miałyby się 

zmienić, prawdopodobnie mogliby to zrobić. 

Kiedy myślisz o konkurencji dla proponowanego biznesu, nie bądź zbyt dosłowny – zastanów się, dokąd 

zmierza zarówno Twoja firma, jak i branża. Na przykład zegarmistrz naprawiający i sprzedający zegarki 

30 lat temu prawdopodobnie pomyślałby, że główną konkurencją są inni zegarmistrzowie. Pomysł, że 

telefon komórkowy mógłby prawie całkowicie unicestwić tę branżę, wydawałby się dalekim od strzału. 

Nie wahaj się też porównywać swojej firmy z dużymi konkurentami, takimi jak sieci supermarketów 

lub duże franczyzy. Chociaż trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Twoja raczkująca firma mogłaby 

kiedykolwiek konkurować, masowy charakter tych konkurentów często pozostawia nisze, które są 

niedostatecznie obsługiwane, co daje możliwości mniejszym graczom. 

Zrozumienie, dlaczego musisz to zrobić 

Oto pięć powodów, dla których polecam poświęcić czas na analizę konkurencji: 

* Możesz uzyskać świeżą inspirację: Twoja konkurencja może być źródłem inspiracji, pokazując Ci, gdzie 

możesz zyskać przewagę. Promocje cenowe, pakiety weekendowe, oferty rabatowe, kreatywna 

reklama i sprytne techniki sprzedaży to tylko niektóre z rzeczy, które możesz skopiować. W końcu 

imitacja to największa forma pochlebstwa (choć konkurenci mogą tego nie widzieć w ten sposób!). 

* Możesz uniknąć strasznych błędów: Analiza konkurencji może zapewnić kontrolę rzeczywistości, 

która zapobiegnie podejmowaniu niepotrzebnego ryzyka i utracie oszczędności. Na przykład w moim 

lokalnym mieście cały pas kafejek pojawia się i znika z każdą zmianą sezonu. Gdybym myślał o założeniu 

kawiarni, analiza konkurencji może szybko wykazać, że czynsze w tym pasie są okropnie wysokie, 

właściciele są trudni i nikt nie zarabia na tyle, by przetrwać, nie mówiąc już o prosperowaniu. 

* Możesz wykorzystać słabości innych osób: interakcja z konkurencją może również wskazywać na 

potencjalne możliwości. Dla wielu osób ziarnem zwycięskiego pomysłu na biznes jest niemożność 

uzyskania wystarczająco dobrej usługi lub całkiem odpowiedniego produktu. Myślą więc, że poradzę 

sobie lepiej i rodzi się nowy pomysł na biznes lub strategia marketingowa. 

* Możesz dokładnie ustawić swoje ceny: jeśli zamierzasz konkurować z inną firmą, chcesz mieć dostęp 

do wszystkich usług, które oferuje firma, i pobieranych przez nią cen. O ile nie istnieje ogromny 

niedobór, pobieranie 20 USD więcej za godzinę jest prawdopodobnie bezcelowe, jeśli świadczysz 

identyczną usługę bliskiemu konkurentowi. 

* Możesz określić swoją różnicę: jeśli nie wiesz dokładnie, co oferują Twoi konkurenci, nie będziesz 

wiedział, jak sprzedać swoje różnice. 

Grupowanie konkurentów 

Jednym z celów identyfikacji konkurentów jest opracowanie konkurencyjnej strategii radzenia sobie z 

każdym z nich. Jednak gdy tworzysz listę bezpośrednich konkurentów, może to być czasami długa lista. 

Na przykład, jeśli rozpoczynasz działalność jako elektryk, możesz znaleźć 50 innych elektryków 

pracujących w Twojej okolicy. Nie chcesz wymyślać 50 różnych strategii rywalizacji, więc najlepszą 

taktyką jest próba pogrupowania tych konkurentów w jakiś sposób. Wypróbuj ten proces: 



1. Wymień swoich konkurentów w małej liczbie grup na podstawie podobieństw. Na przykład elektryk 

może podzielić swoją listę 50 innych elektryków według wielkości firmy, przedmiotu działalności (być 

może niektórzy skupiają się bardziej na naprawach, inni na ciepłej wodzie, inni na nowych budynkach) 

lub według miejscowości lub przedmieścia. 

2. Zastanów się, jak zorganizowałeś te grupy. Czy klient poszukujący Twojego rodzaju działalności 

zastosuje te same kryteria? Na przykład, jeśli klient szuka elektryka w Internecie, czy będzie wyszukiwał 

według przedmieścia, według specjalizacji lub świadczonych usług (takich jak całodobowe rozmowy 

telefoniczne)? 

3. Zastanów się, gdzie jesteś w schemacie rzeczy. Na przykład elektryk może zdecydować, że chce 

skupić się na systemach słonecznych, ale tylko w promieniu 50 kilometrów. 

4. Myśl o przyszłości. Chcesz być w tej samej grupie za pięć lat? 

Na przykład może elektryk ma wizję oferowania nie tylko instalacji słonecznych, ale także domowych 

konsultacji energetycznych. Organizując konkurentów w grupy, możesz stworzyć jaśniejszy pomysł na 

to, jak rozwijać różne strategie konkurencyjne, w zależności od rodzaju konkurenta, z którym masz do 

czynienia. 

Profilowanie konkurencji 

Badając konkurentów, nie ograniczaj się do odwiedzania witryny konkurenta, ale zamiast tego spróbuj 

kopać trochę głębiej. Nadszedł czas, abyś założyła ciemne okulary przeciwsłoneczne, filcowy kapelusz 

i sztuczne wąsy. Porozmawiaj z dostawcami lub dystrybutorami konkurencji lub wypytaj klientów, 

którzy przeszli na twoją stronę ogrodzenia. Być może będziesz musiał nawet działać pod przykrywką i 

udawać klienta (lub poprosić o to członka rodziny) – wiem, że takie potajemne działania mogą wydawać 

się nieco dziwne, ale wyniki zazwyczaj są tego warte. Tabela przedstawia szczegółową analizę 

konkurencji, w której właściciel firmy copywritingu dokonuje porównania z trzema innymi firmami 

copywritingowymi, które również oferują usługi online, oceniając konkurentów według tego, co robią 

lepiej (lub gorzej). 

Czy ten konkurent. . . : ABC : CopytoGo : WriteNow 

Masz tańsze ceny niż ja? Tak :Nie : Nie 

Zaoferować szybszy czas realizacji? Nie : Nie :Tak 

Oferować konkretne usługi, których nie oferuję? Nie : Tak : Nie 

Oferować usługi na miejscu, nie tylko online? Nie : Nie : Nie 

Oferować większą różnorodność pakietów cenowych? Nie : Nie : Tak 

Masz większą wiedzę/wyższy poziom umiejętności? Nie : Nie : Nie 

Obsługiwać różne nisze? Nie : Nie : Nie 

Masz więcej referencji niż ja? Tak : Nie : Nie 

Masz bardziej aktywną obecność w mediach społecznościowych? Nie : Nie : Tak 

Masz silniejszą strategię marketingu online? Nie : Nie :  Tak 

Masz więcej kapitału i siły do ekspansji? Nie : Nie : Tak 



Z myślą o przyszłych konkurentach 

Później opowiem o Twojej wizji przyszłości i o tym, jak ważne jest, aby mieć oczy otwarte na trendy w 

gospodarce, środowisku i branży. Ten makro sposób myślenia jest również przydatny na wczesnych 

etapach planowania Twojej firmy, szczególnie jeśli spędzasz trochę czasu zastanawiając się nie tylko, 

kim są Twoi konkurenci teraz, ale także kim mogą być Twoi konkurenci za rok, dwa lub pięć lat. Zadaj 

sobie pytania dotyczące następujących obszarów: 

* Potencjał automatyzacji: Czy istniejąca konkurencja może zautomatyzować swoje procesy przy użyciu 

zaawansowanej technologii, a tym samym stać się większym zagrożeniem niż już jest? 

* Wielcy gracze przyjeżdżają do miasta: Czy sieć franczyzowa lub duża firma może przenieść się do 

Twojej wioski, przedmieścia lub miasta i zabrać wielu Twoich klientów?  

* Wykupienie mniejszych konkurentów przez większego konkurenta z większym kapitałem i siłą: Czy 

jeden z twoich obecnych konkurentów może zostać wykupiony przez kogoś z większym kapitałem i 

lepszą dystrybucją, a tym samym stać się bardzo groźnym konkurentem? (Pomyśl o tym, jak niektóre 

mniejsze marki żywności dla smakoszy zostały kupione przez sieci supermarketów i nagle pojawiają się 

w każdym sklepie.) 

* Zmiany w technologii: Czy zmiany w technologii mogą spowodować, że Twój produkt lub usługa staną 

się przestarzałe? (Pomyśl o dawno zaginionym sklepie wideo, techniku naprawy sprzętu lub 24-

godzinnym laboratorium fotograficznym.) 

* Tańszy import: Czy towary, które dostarczasz, można zastąpić towarami importowanymi, jeśli zmieni 

się kurs wymiany? 

* Klienci robiący to sami: Czy Twój główny klient lub klienci mogą zdecydować, że tworzenie Twojego 

produktu lub świadczenie usług we własnym zakresie ma większy sens? (Pomyśl o dużych sieciach 

supermarketów, które teraz produkują własne generyczne linie żywności.) 

* Cykl życia pomysłu na biznes: Czy cykl życia Twojej firmy osiąga dojrzałość lub dalej, co oznacza, że 

jest wielu konkurentów i mniej zysków do zrealizowania? (Pomyśl o mobilnych furgonetkach z kawą, 

które kiedyś były sprytnym biznesem niszowym, ale teraz są bez liku.) 

* Offshoring pracy: Czy świadczone przez Państwa usługi mogą być wykonywane na morzu? (Prawie 

wszystko, co jest głównie pracochłonne i można je wykonać na komputerze, jest podatne na 

offshoring). 

* Usługa oferowana online: Czy świadczona przez Państwa usługa może być sprzedawana online, a tym 

samym otwarta na międzynarodową konkurencję? (Nawet niektóre rzeczy, o których nigdy bym nie 

pomyślała, że mogą być dostępne online, zrobiły to. Nie chodzę już na moje lokalne zajęcia jogi, ale 

zamiast tego loguję się na stronie internetowej poświęconej jodze, która oferuje setki nagranych 

wcześniej zajęć na dowolny czas, poziom lub styl jogi). 

DLACZEGO CZASAMI MOŻESZ POKONAĆ WIELKICH LUDZI 

Kiedy sprawdzasz konkurencję, możesz natknąć się na wiele czynników, które utrudniają Ci 

konkurowanie z dużymi graczami w mieście, takich jak wysokie koszty kapitałowe, drogie systemy IT 

lub ogromne sieci dystrybucji. Czynniki te nazywane są barierami wejścia. Drugą stroną barier wejścia 

mogą być bariery wyjścia. Czasami konkurenci zainwestowali tak dużo w drogi wynajem lub 

specjalistyczny sprzęt, a czasami konkurenci mogą być tak zajęci kierownictwem, że nie mogą łatwo 

wyjść z mniej dochodowych części swojej działalności, a także nie mogą działać szybko, gdy pojawiają 



się okazje aby powstać. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw te bariery wyjścia czasami wskazują 

na możliwości. Być może można znacznie taniej rozprowadzać produkt przez Internet, podczas gdy 

konkurencja jest przywiązana do drogich wypożyczalni detalicznych. Podobnie, być może możesz 

działać szybko w odpowiedzi na nowe trendy lub mody, tworząc i promując produkty w ułamku czasu, 

jaki zajmuje duża firma, aby zrobić to samo. 

Wybór strategii konkurencji 

Każda firma, w tym Twoja, ma do czynienia z tymi trzema możliwymi strategiami konkurencji. 

Wybierz jedną i tylko jedną strategię konkurencyjną. Nie próbuj być wszystkim dla wszystkich. Wybierz 

jedną z tych strategii i tylko jedną i korzystaj z niej: 

 Bądź najtańszy. Dzięki strategii przywództwa kosztowego niekoniecznie jesteś najtańszy we 

wszystkich oferowanych produktach lub najtańszy w przypadku każdej usługi, ale ogólnie rzecz 

biorąc, dążysz do konkurowania ceną. Przywództwo cenowe może być kuszącą strategią - w 

końcu klienci zawsze szukają okazji - ale jest ryzykowne w dłuższej perspektywie. O ile nie masz 

strategicznej przewagi, która umożliwia dostarczanie produktu lub usługi taniej niż 

konkurencja, konkurowanie ceną może oznaczać słabą rentowność. (Z drugiej strony, jeśli 

dopiero zaczynasz, wybranie najtańszego może być dobrą strategią zdobywania klientów i 

budowania doświadczenia). 

  Stwórz punkt różnicy. Stosując strategię różnicowania, postanawiasz wyróżnić się w inny 

sposób niż cena. Na przykład elektryk może dążyć do tego, aby czas reakcji i punktualność 

stanowiły różnicę ("Przyjedziemy w ciągu 30 minut od uzgodnionego czasu lub pierwsza 

godzina jest bezpłatna") lub może sprawić, że dostępność będzie punktem różnicy ("24 -

godzinna usługa telefoniczna, 7 dni w tygodniu'. Jeśli jako swoją strategię konkurencyjną 

wybierzesz zróżnicowanie, najlepiej będzie znaleźć synergię między tym zróżnicowaniem a 

przewagą strategiczną, którą zidentyfikowałeś wcześniej w tym rozdziale. Na przykład, być 

może strategiczną przewagą tego elektryka jest to, że jego partner również ma licencję 

handlową. Pomiędzy nimi mogą oferować całodobową usługę, nie martwiąc się o 

pozostawienie dzieci bez opieki w domu, i nie muszą płacić karnych stawek, które normalnie 

musiałyby płacić inne firmy, jeśli wysyłają pracownika do pracy w środek nocy w niedzielę. 

 Znajdź konkretny cel lub niszę: w przypadku strategii niszowej Twoim celem jest obsługa 

określonego segmentu rynku, a nie zajmowanie się całym rynkiem. W We Are All Weird, 

napisanym przez Setha Godina i opublikowanym przez Brilliance Corporation, Godin 

przekonuje, że ludzie bardziej niż kiedykolwiek szukają możliwości wyboru, a ta konkurencyjna 

strategia jest coraz bardziej inteligentną ścieżką dla biznesu. 

Zawsze staraj się realizować jasną strategię. Jeśli zdecydujesz się nie robić nic, co wyraźnie różni się od 

innych, trudno będzie zarówno konkurować, jak i ustanowić wyraźną strategiczną przewagę na rynku. 

NIE BÓJ SIĘ WYBIERAĆ 

Czasami stwierdzam, że kiedy ludzie uczciwie oceniają swój pomysł na biznes i konkurencję, wynikająca 

z tego propozycja biznesowa okazuje się dość słaba. Czasami dzieje się tak dlatego, że osoba 

rozpoczynająca działalność gospodarczą ma ograniczone umiejętności lub minimalny kapitał; innym 

razem popyt na proponowany przez nich produkt lub usługę może nie być wystarczająco silny. Innym 

razem rywalizacja z uznanymi graczami może być zbyt trudna. Jeśli zaczynasz kwestionować siłę 

swojego pomysłu na biznes, nie bój się wyłudzać. Zatrzymanie się na tym etapie może zaoszczędzić 

tysiące dolarów, nie wspominając o miesiącach, a nawet latach twojego czasu. Jeśli nie masz pewności, 

czy Twój pomysł na biznes jest tak silny, jak mógłby być i czy powinieneś kontynuować, istotne staje 



się zmierzenie ryzyka. Jeśli rozpoczęcie (lub kontynuowanie) tego biznesu oznacza niewielkie nakłady 

kapitałowe i kilka straconych weekendów i świąt, nie masz wiele do stracenia. Z drugiej strony, jeśli ten 

biznes obejmuje całe twoje oszczędności emerytalne i/lub groźbę rozpadu związku, jeśli coś pójdzie 

nie tak, ryzyko może być nieuzasadnione. 

Łączenie strategii konkurencyjnej z przewagą strategiczną 

Możesz czuć się trochę zakłopotany tym, jak koncepcje przewagi strategicznej, analizy konkurencji i 

strategii konkurencyjnej są ze sobą powiązane. Ale łączą się ze sobą, a każda koncepcja wyzwala się 

nawzajem. Proces określania przewagi strategicznej, porównywania się z konkurencją i wybierania 

strategii konkurencyjnej to ciągły cykl doskonalenia pomysłu biznesowego. Sztuczka polega na 

wybraniu strategii konkurencyjnej (koncentrującej się na kosztach, zróżnicowaniu lub określonej niszy), 

która uzupełnia zarówno twoją przewagę strategiczną, jak i wszelkie możliwości, które 

zidentyfikowałeś w środowisku konkurencyjnym. Zrozumienie, co Twoja firma może zrobić lepiej lub 

inaczej (w tym zdefiniowanie przewagi strategicznej, analiza konkurencji i wybór strategii 

konkurencyjnej) jest kluczem do sukcesu biznesowego. 

WIĘC CO JEST W TOBIE WYJĄTKOWEGO? 

Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie? Wyobraź sobie, że utknąłeś w windzie, a ktoś właśnie zapytał Cię, 

o co chodzi w Twojej firmie. Uważasz, że masz około 30 sekund, aby przekazać swoją koncepcję 

biznesową, co robisz i co sprawia, że jesteś tak cholernie wyjątkowy. Kliknij przycisk Nagraj na swoim 

komputerze lub smartfonie, rzuć okiem na zegar i nagraj odpowiedź w 30 sekund lub mniej. Tik, tik, 

tik. . . zatrzymać. Jak poszło? Odsłuchaj i oceń siebie od 0 do 10. Czy pamiętałeś o podaniu swojego 

imienia i nazwiska, nazwy firmy, tego, co robisz, co pomaga innym i co odróżnia Twoją firmę od innych? 

To 30-sekundowe „krótka prezentacja” jest zaskakująco wymagające. Na tym pierwszym etapie 

uruchamiania firmy pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Wypowiedz swoje przemówienie na głos, gdy 

weźmiesz prysznic, włączysz zapłon w samochodzie lub zrobisz sobie filiżankę herbaty. Twoja rodzina 

może myśleć, że jesteś trochę nocnikiem, ale to niewielka cena do zapłacenia. 

 



Zaczynając od podstaw, kupując firmę lub dołączając do franczyzy 

Często jestem rozdarty, gdy ludzie pytają mnie, czy polecam im kupić firmę, założyć ją od zera, a może 

rozważyć franczyzę. Jednym z najtrudniejszych pytań, jeśli zastanawiasz się, czy kupić firmę, jest 

ustalenie, ile warta jest firma. Czasami właściciele firm są gotowi sprzedać swoją firmę za bezcen, 

zwłaszcza jeśli szukają szybkiej sprzedaży. Częściej właściciele przeceniają swoje firmy, a nieostrożny 

nabywca może w końcu zapłacić zbyt dużo. Kolejnym wyzwaniem jest rozważenie związanego z tym 

ryzyka. Z jednej strony kupno firmy wiąże się z większym ryzykiem finansowym w krótkim okresie, 

ponieważ trzeba zapłacić za wartość firmy. Z drugiej strony ryzyko długoterminowe jest 

prawdopodobnie mniejsze, ponieważ (miejmy nadzieję!) kupujesz biznes ze zwycięską formułą i 

długoterminowym bezpieczeństwem. Jedną z alternatyw dla zakupu ugruntowanej firmy jest 

dołączenie do franczyzy. Kiedy dołączasz do franczyzy, nie tylko kupujesz firmę; raczej stajesz się 

częścią sprawdzonego systemu, który działa. Wraz z tym systemem kupujesz również uznaną markę i 

ugruntowaną reputację. Ta opcja jest zazwyczaj najdroższa z góry, ale prawdopodobnie wiąże się z 

najniższym ryzykiem. Tu przedstawiam podsumowanie zalet i wad kupowania firmy w porównaniu do 

rozpoczynania od zera i dołączania do franczyzy. Pomagam również ustalić, ile trzeba zapłacić za firmę, 

i dostarczam listy kontrolne pytań, które należy zadać przed zakupem firmy lub franczyzy. 

Rozważanie dobra i zła kupowania firmy 

Podobnie jak małżeństwo, posiadanie dzieci i starzenie się, kupowanie firmy (w przeciwieństwie do 

zakładania firmy od zera) ma swoje zalety i wady. Jednak podejmując negocjacje z otwartymi oczami, 

często możesz zminimalizować wady i przypieczętować zwycięską transakcję. Nie daj się skusić do 

kupna firmy tylko dlatego, że coś sprzedaje po okazyjnej cenie. Zamiast tego dopasuj własne potrzeby, 

umiejętności i doświadczenie do oferty. 

Kupowanie istniejącej firmy – plus.  

A więc, jakie jest sedno zakupu firmy, która już działa? Najlepsze rzeczy to: 

  Możesz spojrzeć na dokumentację finansową dla tej firmy i z grubsza wiedzieć, czego się 

spodziewać: chociaż dokumenty finansowe z przeszłości nigdy nie są żelazną prognozą na 

przyszłość, zwykle są dobrą wskazówką. 

  Istniejące firmy wiążą się z ugruntowanymi relacjami z klientami i dostawcami: Klienci są 

samorodkami złota każdej firmy, więc kupując istniejącą firmę, otrzymujesz swój własny 

garnek złota. Istniejące relacje z dostawcami są również cennym zasobem, który pozwala 

prowadzić działalność w najbardziej wydajny i niezawodny sposób. 

  Kupujesz (miejmy nadzieję) coś, co działa: Jeśli firma, o której myślisz, jest opłacalna, 

prawdopodobnie właściciele doszli do formuły, która działa. Ta formuła prawdopodobnie ma 

kilka składników, takich jak dobry personel, solidne kierownictwo, ustalone lokale i (jeśli ma to 

znaczenie dla firmy) linie magazynowe, które sprzedają. 

 Możesz zarabiać pieniądze od pierwszego dnia: Jeśli chcesz natychmiastowej sprzedaży i 

natychmiastowego zysku, kupno firmy – w przeciwieństwie do zakładania firmy od zera – jest 

drogą do zrobienia. 

  Czasami można się targować: to prawda! Jeśli biznesmen ma już dość prowadzenia firmy i chce 

sprzedać, czasami cena wywoławcza jest bardzo rozsądna. Może się okazać, że właściciel firmy 

jest tak zdesperowany, by się wydostać, że nie proszą o nic za dobrą wolę, a zamiast tego 

proszą tylko o wartość aktywów firmy. 

Kupno istniejącej firmy – minus :  



Jakie są więc możliwe pułapki kupna istniejącego biznesu? Rozważ następujące: 

  Musisz płacić za dobrą wolę: nie tylko płacisz za dobrą wolę, ale także wielu właścicieli firm 

przecenia wartość swojej firmy, co oznacza, że ryzykujesz, że zapłacisz za dużo. 

  Dobra wola może być bardziej związana z właścicielem, niż myślisz: Dobrym przykładem jest 

salon fryzjerski. Jasne, salon może mieć solidną sprzedaż i dobrą wolę, ale czy klienci wyjdą 

masowo, ponieważ są przywiązani do sposobu stylizacji włosów poprzedniego właściciela? 

  Niechciany bagaż: Niektóre firmy mają odziedziczony zestaw problemów, takich jak 

szczególnie trudny pracownik lub słaba reputacja w zakresie obsługi klienta. Odwrócenie 

trudnych zachowań lub złej kultury obsługi klienta może być bardzo trudne. 

 Twoje„marzenie” może zostać skompromitowane: jeśli odziedziczysz czyjś sposób 

prowadzenia firmy, sprawy będą wyglądać trochę inaczej niż w przypadku, gdy zaczniesz od 

zera. 

DLACZEGO CHCĄ? 

Skoro ten biznes jest tak dobry, dlaczego jest na sprzedaż? Może istnieje uzasadniony powód, taki jak 

choroba właściciela, przejście właściciela na emeryturę lub rozpad małżeństwa. Z drugiej strony może 

przyczyna jest bardziej złowroga, jak na przykład bliski sklep, który ma zostać otwarty, autostrada, 

która ma przeciąć miasto lub umowa najmu, która prawdopodobnie nie zostanie odnowiona. Może 

biznes nigdy nie odniósł takiego sukcesu. Zapytaj właścicieli, dlaczego sprzedają i co planują dalej. Nie 

wstydź się pytać - czy ktoś jeszcze zna właściciela? Sprawdź, czy podobne firmy w okolicy nie są na 

sprzedaż (może ta proponowana autostrada spłaszczy je wszystkie). Czasami trzeba trochę kopać, aby 

dowiedzieć się, dlaczego ktoś naprawdę sprzedaje, ale dopóki nie będziesz naprawdę pewien powodu, 

radzę powstrzymać się od złożenia oferty zakupu. 

Zadawanie właściwych pytań 

Jeśli chodzi o kupowanie biznesu, prawo nie wybacza idiotom. Prawo oczekuje, że kupując firmę, 

przeprowadziłeś badania i podjąłeś świadomą decyzję. Nie masz prawa do zwrotu pieniędzy tylko 

dlatego, że nie odrobiłeś pracy domowej. Nasz zakres nie pozwala mi powiedzieć wszystkiego, co 

musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy kupna firmy - ta praca należy do twojego księgowego i 

prawnika. Mogę jednak udzielić kilku wskazówek dotyczących tego, czego się spodziewać i na co 

zwrócić uwagę. Czytaj dalej - uważnie. . . 

Ustalenie, kto jest właścicielem własności intelektualnej 

Kupując firmę, kupujesz nie tylko rzeczy, takie jak zapasy, narzędzia, osprzęt i wyposażenie, ale także 

własność intelektualną, taką jak niestandardowe oprogramowanie komputerowe, rejestracje praw 

autorskich, umowy dystrybucyjne, nazwy domen, bazy danych informacji (w tym listy klientów ), 

licencje, patenty, tajne formuły i znaki towarowe. Sprawdź własność wszelkiej własności intelektualnej, 

którą kupujesz. Na przykład, kupując firmę i powiązaną z nią nazwę domeny (innymi słowy nazwę jej 

witryny), upewnij się, że własność nazwy domeny zostanie przeniesiona na Ciebie. W przypadku 

znaków towarowych upewnij się, że osoba trzecia nie ma udziału w aktywach lub że pożyczka nie jest 

utrzymywana w związku ze znakiem towarowym. Lub z drugiej strony, jeśli znaki towarowe nie istnieją, 

upewnij się, że nie pojawią się żadne przeszkody dla rejestracji ochrony tych aktywów. 

Analiza trendów sprzedaży, zysku i progu rentowności 

Poświęć trochę czasu na zastanowienie się, jak solidny jest model biznesowy. Na przykład, jaki jest próg 

rentowności sprzedaży? Jeśli sprzedaż spadnie o 10 procent (co jest całkiem możliwe podczas zmiany 

właściciela), czy biznes nadal będzie zrównoważony? Drugą rzeczą do rozważenia jest porównanie 



zysku brutto tego biznesu z trendami w branży. Jeśli marża zysku brutto jest wyższa niż średnia dla 

branży, ta firma może być bardziej podatna na konkurencję. 

Wyjaśnienie, co obejmuje cena zakupu 

Kiedy patrzysz na kupno firmy, często słyszysz termin „goodwill”. W szczególności wartość firmy 

reprezentuje różnicę między ceną zakupu a łączną wartością wszystkich fizycznych aktywów firmy. 

Elementami składającymi się na wartość firmy są takie aspekty, jak reputacja firmy, jej lojalni klienci, 

tożsamość marki, systemy i ewentualnie personel lub zastrzeżona technologia. Cena zakupu 

przedsiębiorstwa obejmuje nie tylko wartość firmy, ale także aktywa, takie jak sprzęt, meble, zapasy i, 

w niektórych przypadkach, dłużnicy. Innymi słowy, cena zakupu kawiarni obejmuje nie tylko wartość 

firmy, ale także stoły, krzesła i naczynia, lub zakup gabinetu księgowego obejmuje nie tylko wartość 

firmy, ale także komputery, oprogramowanie, biurka i dłużników. Patrząc na firmę, która jest na 

sprzedaż, poproś sprzedawcę o rozbicie ceny zakupu na poszczególne składniki i, gdy tylko ten podział 

będzie miał miejsce, zapoznaj się ze szczegółami: 

  Czy płacisz za aktywa, których nie potrzebujesz? Jeśli jakiś przedmiot jest niepotrzebny lub 

przestarzały, nie wydawaj na niego ani grosza. (Poproś o kopię harmonogramu amortyzacji: 

odpisana wartość pokazana w tym harmonogramie zwykle zapewnia przerażająco realistyczną 

drugą opinię na temat wartości pozycji.) 

 Czy cena zakupu obejmuje dłużników? Jeśli tak, wyjaśnij, co się stanie, jeśli klient nie płaci lub 

nie płaci wcale. 

  Dowiedz się, czy którykolwiek z aktywów jest obecnie w leasingu i zastanów się, czy będziesz 

chciał przejąć te leasingi. 

Po zakończeniu tego procesu zwróć uwagę na zapasy (jeśli ma to znaczenie dla tej firmy). Nie zgadzaj 

się płacić za akcje według wyceny (inaczej zwanej SAV), bez uprzedniego ustalenia, jak ta wycena ma 

zostać wykonana: 

  W umowie umieść wartość górną na magazynie, aby nie płacić za cały ładunek niechcianych 

dostaw. 

  W umowie zaznacz, że zapasy muszą być dobre, zdatne do użytku, aktualne. Jeśli istnieje małe 

prawdopodobieństwo, że pozycja magazynowa zostanie sprzedana w ciągu sześciu miesięcy, 

w oparciu o aktualne trendy sprzedaży, odmów za nią zapłaty. Ostatnią rzeczą, jakiej 

potrzebujesz, jest magazyn pełen przestarzałych zapasów. 

  Jeżeli istnieje możliwość sporu co do wartości zapasów, zatrudnij zarejestrowanego 

rzeczoznawcę. 

  Uzgodnij sposób wyceny zapasów. Może to być ostatnia zapłacona cena lub średnia zapłacona 

cena i może obejmować lub nie koszt transportu. 

  Poproś o faktury od dostawców, aby zweryfikować hurtowy koszt zapasów oraz datę 

dostarczenia towaru. (Każda akcja kupiona ponad rok temu prawdopodobnie będzie 

przestarzała lub zawyżona). 

Obliczanie „prawdziwych” zarobków firmy 

Kiedy kupujesz lub sprzedajesz firmę, prędzej czy później usłyszysz termin EBITDA, skrót od Earnings 

Before Interest and Tax, Depreciation and Amortisation. (Ludzie czasami mówią zamiast tego o EBIT, 

prostszej wersji, która oznacza Zarobki przed oprocentowaniem i opodatkowaniem.) Możesz nawet 

usłyszeć, jak ludzie mówią takie rzeczy, jak: „Czy słyszałeś, że Sam uzyskał pięciokrotność EBITDA, kiedy 

sprzedał swoją firmę?”, że kiedy Sam sprzedał swoją firmę, otrzymał pięciokrotność swojego średniego 

rocznego zysku, po skorygowaniu tego zysku o amortyzację, odsetki i podatki. Chociaż obliczanie 



EBITDA lub EBIT jest trochę techniczne, nie potrzebujesz dyplomu z handlu. Oto jak przebiega cała 

transakcja: 

1. Poproś właścicieli o kopie zestawień zysków i strat z ostatnich trzech do pięciu lat. Pięć lat jest 

idealne, trzy lata to często wszystko, co dostajesz. Upewnij się, że te zestawienia zysków i strat są 

końcowymi zestawieniami poświadczonymi przez księgowego, a nie wydrukami generowanymi przez 

samych właścicieli. 

2. Przejrzyj każdy raport Zysków i Strat i podsumuj kluczowe sumy, kończąc na końcowym zysku netto 

(lub nawet stracie) przed opodatkowaniem. Polecam użyć arkusza kalkulacyjnego. Lubię uwzględniać 

sprzedaż, koszt sprzedaży, zysk brutto i kluczowe wydatki. Jeśli pracujesz z finansami firmy, pamiętaj, 

aby odpisać zysk netto przed opodatkowaniem, a nie po podatku dochodowym. 

3. Dodaj amortyzację, amortyzację lub odsetki z powrotem do zysku. Kwota wypłaconych odsetek 

zależy od tego, ile kapitału własnego właściciel ma w firmie. Najlepiej zignorować odsetki przy 

obliczaniu średniego zysku netto, więc dodaj wszelkie koszty odsetek z powrotem do dolnej linii, aby 

zwiększyć zysk. Amortyzacja jest trochę niejasna i odnosi się do odpisania wartości firmy lub wydatków 

na pożyczkę. Jeśli nie widzisz tej pozycji w raporcie zysków i strat, nie martw się – prawdopodobnie nie 

istnieje. 

4. Dodaj z powrotem wszelkie wydatki, które wydają się wręcz nadmierne. Wiesz, takie rzeczy jak 

samotny właściciel-operator, który obsługuje trzy samochody (jeden dla niego, jeden dla swojego 

partnera i jeden dla nastoletniego dziecka) lub ponosi wszystkie wydatki na najnowszy, najdroższy 

napęd na cztery koła biznes. Innymi prawdopodobnymi winowajcami są dobrowolne składki 

emerytalne, wakacje za granicą lub nierealistycznie wysokie zarobki wypłacane krewnym. 

5. Jeśli firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką osobową, odlicz rozsądną kwotę 

za czas spędzony przez właścicieli na pracę w firmie. Jeśli firma jest jednoosobową działalnością 

gospodarczą lub spółką, zysk i strata nie obejmuje wynagrodzeń dla właścicieli. Dowiedz się, ile godzin 

właściciele pracują w firmie, pomnóż te godziny przez rozsądną stawkę godzinową (dla siebie lub dla 

pracowników), a następnie odejmij całość od zysku. Jeden z moich klientów chciał kupić bar mleczny. 

Liczby wyglądały dobrze, z dużym zyskiem rok po roku. Wtedy moja klientka zorientowała się, że 

właścicielka, jej mąż i syn pracują w barze mlecznym - łącznie do 150 godzin tygodniowo. Mój klient 

był singlem i nie chciał pracować dłużej niż 50 godzin tygodniowo. Ta różnica oznaczała, że musiała 

brać pod uwagę 100 godzin dodatkowej pracy pracowników tygodniowo. Po dokonaniu tej korekty 

obliczenia dotyczące dobrej woli baru mlecznego okazały się bezwartościowe. 

6. Jeśli firma jest firmą, spójrz na płace wypłacane dyrektorom i, jeśli to konieczne, dostosuj zysk do 

tego, co uważasz za rozsądne płace za poświęcony czas. Jeśli uważasz, że zarobki dyrektorów były zbyt 

wysokie, dodaj kwotę nadwyżki do swojego zysku. Jeśli uważasz, że zarobki dyrektorów były zbyt niskie, 

odejmij niedobór od zysku. 

7. Odlicz wszelkie dodatkowe wydatki, o których wiesz, że prawdopodobnie poniesiesz. Jedną z rzeczy, 

które często zdarzają się, gdy firma jest na sprzedaż, jest to, że wszystko jest nieco zaniedbane i nie 

było odpowiednio konserwowane. W przykładzie na rysunku 3-1 dodaję dodatkowe 4000 dolarów 

rocznie za kwotę, którą moim zdaniem należałoby zapłacić, aby utrzymać wszystko w rozsądnym 

stanie. 

8. Skorygować zysk o wszelkie nieregularne lub nietypowe pozycje przychodów i kosztów. Przeszukaj 

finanse. Szukasz nieregularnych dochodów, takich jak duże roszczenia ubezpieczeniowe lub zyski 



kapitałowe, a także szukasz nietypowych pozycji wydatków, takich jak koszty przeprowadzki, 

roszczenia odszkodowawcze lub straty kapitałowe. 

9. Oblicz średni zysk za analizowany okres. Znasz umowę. Jeśli masz dane liczbowe z trzech lat, dodaj 

razem końcowy zysk za każdy rok i podziel tę sumę przez trzy. 

10. Zanotuj ostateczną wartość: Obliczyłeś już średni Skorygowany EBITDA. Teraz, gdy już obliczyłeś 

EBITDA, możesz oszacować, ile faktycznie warta jest firma. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. . . 

Wycena istniejącej firmy 

Ile wart jest biznes? W ostatecznym rozrachunku firma jest warta tylko tyle, ile płaci za nią kupujący. 

Dopóki ta wartość nie jest znana, ustalenie rzeczywistej wartości firmy jest dziwną mieszanką 

księgowości, przeczucia i ważenia prawdopodobieństw, z mieszanką możliwych metod wyceny, z 

których każda oferuje różne podejście do tego tematu. Doświadczeni rzeczoznawcy często wolą 

wyceniać firmę za pomocą kilku różnych metod, uzyskując średnią wyników jako ostateczną opinię. 

Firmy są trochę jak dzieci. Sprzedawcom (jak każdy rodzic) może zabraknąć obiektywności. Z tego 

powodu rób własne sumy i wypracuj własną opinię na temat tego, ile wart jest biznes. Należy jednak 

pamiętać, że interpretacja sprawozdań finansowych jest skomplikowana i przed złożeniem 

jakiejkolwiek oferty zakupu firmy należy zawsze zasięgnąć porady eksperta od swojego księgowego. 

Metoda zarabiania razy 

Kiedy wiesz, jaka jest skorygowana EBITDA potencjalnego biznesu (sprawdź poprzednią sekcję, aby 

odświeżyć swoją pamięć o tym, jak obliczyć EBITDA), jesteś gotowy do obliczenia, ile naprawdę warta 

jest ta okazja biznesowa. Metoda krotności zarobków opiera się na założeniu, że należy pomnożyć 

Skorygowany zysk EBITDA przez mnożnik krotności zarobków, aby uzyskać ogólną wycenę wartości 

firmy. (Jeśli firma ma dłużników, sprzęt, wyposażenie lub zapasy, należy dodać uzgodnioną wartość 

tych aktywów do tej wartości firmy). Typowe mnożniki mogą wynosić od dwóch do sześciu razy 

Skorygowana EBITDA. Na przykład, jeśli firma miała Skorygowany EBITDA w wysokości 100 000 USD, a 

Twój księgowy zaleca mnożnik równy cztery, całkowita wartość firmy wyniosłaby 400 000 USD. Tak 

więc cena za biznes wyniesie 400 000 USD plus wartość przypisana dłużnikom, sprzętowi, 

umeblowaniu lub inwentarzowi. Chociaż nie mogę doradzić, jaki mnożnik jest typowy dla Twojej 

branży, oto kilka wstępnych wskazówek dotyczących mnożników EBIT: 

  Spółki giełdowe zazwyczaj sprzedają za wyższy mnożnik niż spółki prywatne, a nawet mogą 

sprzedawać nawet dziesięciokrotnie EBIT. 

  Jeśli firma ma tendencje spadkowe w sprzedaży, sprzedaje się w pośpiechu lub działa bez 

bezpiecznego leasingu, może sprzedawać już za jeden lub dwa razy EBIT. 

  Cena wywoławcza od dwóch do sześciu razy EBIT jest rozsądna dla prywatnego biznesu. 

  Firma usługowa, która w dużej mierze opiera się na specjalistycznych umiejętnościach 

właściciela, może otrzymać niższy EBIT, ponieważ umiejętności właściciela są trudne do 

powtórzenia. 

  Jeśli rentowność firmy rośnie, a właściciel może wykazać trwałe trendy wzrostu, właściciel 

może poprosić o wyższy EBIT. 

Jeśli Twojemu księgowemu brakuje doświadczenia w wycenie przedsiębiorstw, proponuję skorzystać z 

usług eksperta ds. wyceny przedsiębiorstw. 

Metoda zysków skapitalizowanych 



Takie podejście do wyceny firmy zapewnia inny sposób na oskórowanie tego samego kota i jest 

nazywane metodą kapitalizacji zarobków. Ta metoda jest częściej stosowana przez kupującego niż 

sprzedającego, ponieważ ostateczna wycena jest tak uzależniona od stopy zwrotu, jakiej wymaga 

kupujący. Oto jak to działa: 

1. Opracuj EBITDA. 

Brzmi, jakbym rapował. Ale nie, właściwie mówię o zarobkach przed odsetkami i opodatkowaniem, 

amortyzacją i amortyzacją. Wyjaśniam to obliczenie w części „Obliczanie „prawdziwych” zarobków 

firmy”, wcześniej w tym rozdziale. 

2. Zdecyduj, jaką chcesz stopę zwrotu. 

Ta liczba to zazwyczaj kwota, jaką możesz uzyskać z aktualnej stopy depozytów bankowych plus 

rezerwa na ryzyko, które podejmujesz. Na przykład, jeśli stopa depozytu wynosi 2 procent, możesz 

chcieć dodać kolejne 8 procent na ryzyko, które podejmujesz, a więc zdecyduj się dążyć do 10 procent 

jako stopy zwrotu. (Mój przykład tutaj odzwierciedla stawki w momencie pisania, które są historycznie 

niskie. Oczywiście stawki depozytów mogły się zmienić do czasu, gdy to czytasz.) 

3. Podziel EBITDA przez pożądaną stopę zwrotu. 

Wynik tego obliczenia nazywa się skapitalizowanymi zyskami. Na przykład, jeśli średnia EBITDA firmy 

wynosi 50 000 USD, a chcesz uzyskać zwrot w wysokości 10 procent, skapitalizowane zyski wyniosą 500 

000 USD. Lub, jeśli chcesz uzyskać zwrot w wysokości 15 procent, ponieważ twoje postrzegane ryzyko 

jest wyższe, skapitalizowane zarobki wyniosą 333 333 USD. Ta kapitalizowana wartość zarobków 

pokazuje, ile firma jest warta w Twoich oczach, biorąc pod uwagę stopę zwrotu, której szukasz. Jak 

pokazują przykłady, wycena biznesu spada wraz ze wzrostem ryzyka (a więc wymaganej stopy zwrotu). 

Wspominam o płacach wcześniej, ale nie zapomnij o dostosowaniu EBITDA, aby uwzględnić czas, jaki 

właściciele spędzają na pracy nad biznesem. Ta korekta jest szczególnie ważna przy kupnie firmy 

jednoosobowej lub spółki partnerskiej, ponieważ finanse nie będą obejmować wynagrodzeń 

wypłacanych właścicielom. Na przykład firma może wyglądać świetnie na papierze, wykazując średni 

zysk w wysokości 100 000 USD rocznie, ale jeśli ten biznes jest prowadzony przez parę, z której każda 

pracuje 60 godzin tygodniowo, te zyski wcale nie są zyskami. 

Metoda przewagi strategicznej 

Czasami firma sprzedaje znacznie więcej, niż byłaby warta, gdyby była wyceniana tradycyjnymi 

metodami, ponieważ posiada pewną strategiczną przewagę, którą kupujący może wykorzystać do 

wielkiego sukcesu. Na przykład, duży gracz na danym rynku może z przyjemnością zapłacić duże 

pieniądze za jedną z mniejszych ryb w stawie, ponieważ chce uzyskać konkretną przewagę, taką jak 

unikalny model biznesowy, świetna nazwa domeny lub sprytny kawałek oprogramowania. 

Dotykając swojego ja, krzyżując swoje T 

Oto podsumowująca lista kontrolna, którą należy przeanalizować, gdy myślisz o zakupie firmy. 

Oczywiście zakładam, że masz już prawnika w tej sprawie (jeśli nie, zdobądź go teraz!), a twój księgowy 

sprawdził finanse. 

  Księgowy: Zaangażuj księgowego od samego początku. Poproś księgowego, aby pomógł Ci 

docenić wartość firmy i przejrzeć sprawozdania finansowe grzebieniem o drobnych zębach. 

 Bilans: Zwróć szczególną uwagę na wartość księgową aktywów i pasywów. 



 Wierzyciele: Upewnij się, że umowa zawiera stwierdzenie, że wszelkie pieniądze należne 

wierzycielom należą do poprzedniego właściciela, a nie do Ciebie. Jeśli firma z góry otrzymuje 

depozyty od klientów, pamiętaj, aby w umowie zawrzeć szczegółowe informacje o tym, kto 

jest właścicielem odpowiedzialności z tytułu kaucji. 

 Dłużnicy: wyjaśnij, czy pieniądze należne firmie od klientów są należne Tobie, czy 

poprzedniemu właścicielowi. Jeśli pieniądze są Ci należne, podaj całkowitą wartość w umowie 

i uwzględnij złe długi. Ponadto poproś o listę starszych dłużników (tj. listę zaległych długów 

klientów, pogrupowanych według wieku każdego zadłużenia). Im dłużej faktura pozostaje 

nierozstrzygnięta, tym mniej chętnie powinieneś ją przyjąć. 

 Pracownicy: ustal, czy obecni pracownicy będą pozostawać w pobliżu (najlepiej, jeśli chcesz 

mieć elastyczność w podejmowaniu decyzji, czy chcą, czy nie). Potrzebujesz również listy 

wszystkich pracowników, w tym odpowiednich nagród, przepracowanych godzin i stawek 

godzinowych, urlopów, urlopów osobistych i należnych urlopów długoterminowych oraz 

składek emerytalnych, a także upewnij się, że cena zakupu została skorygowana w dół dla 

wszystkich zobowiązań urlopowych pracowników. Dowiedz się, kiedy ci pracownicy mieli 

ostatnio podwyżkę i czy prawdopodobna jest kolejna podwyżka. 

 Rodzina: Strzeż się rodzinnego biznesu, w którym cała dalsza rodzina rzuca się, czasami za 

minimalną opłatą. Decydując o tym, ile jesteś gotów zapłacić za firmę, dostosuj wartość, aby 

uwzględnić płace wystarczające na pokrycie wszystkich tych godzin. 

 Gwarancja: Postaraj się zamieścić klauzulę mówiącą, że umowa może zostać odwołana, jeśli 

którakolwiek z informacji zawartych w umowie lub dostarczonych wraz z umową jest 

nieprawidłowa. Niektóre kontrakty wymagają nawet, aby 10 procent ceny sprzedaży było 

utrzymywane w powiernictwie przez okres około sześciu miesięcy i zwalniane tylko po 

spełnieniu wszystkich warunków. 

 Pomoc : Zastanów się, czy chcesz, aby sprzedawca współpracował z Tobą przez początkowy 

okres, abyś mógł dowiedzieć się, jak wszystko działa. Jeśli tak, opisz, jak długo i na jakich 

warunkach. 

 Zapasy: Uzgodnij metodę wyceny zapasów i wyjaśnij, za jakie pozycje magazynowe jesteś 

gotów zapłacić (patrz sekcja . 

 Opis stanowiska: Czy obecni pracownicy mają już opisy stanowisk? Jeśli tak, poproś o kopie. 

 Wiedza: Wiedza posiadana w firmie często stanowi istotny składnik wartości niematerialnych. 

Upewnij się, że poprzedni właściciel przedstawił ci pisemne procedury dotyczące podstawowej 

działalności biznesowej. Jeśli te procedury nie istnieją, negocjuj, aby je napisać. 

 Prawnicy i dzierżawy: Szanse na zakup firmy to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, 

jakie możesz podjąć, a wysokiej jakości porady prawne stanowią istotny element Twojej 

ochrony. O tak, L jest również dla leasingu: Zidentyfikuj wszelkie obecne umowy leasingu 

dotyczące środków trwałych lub wynajmowanych lokali oraz kiedy te umowy wygasają. W 

przypadku firm detalicznych zadaj sobie pytanie, czy dzierżawa nie została odnowiona, czy 

nadal miałbyś rentowny biznes? 

 Konserwacja: Czy sprzęt jest dobrze konserwowany lub czy jest zużyty? 

 Nazwy: Upewnij się, że nazwa firmy (jak również wszelkie powiązane nazwy domen, patenty, 

zezwolenia, rejestracje lub znaki towarowe) jest podpisana na Ciebie. 

 Własność: Upewnij się, że nikt inny niż właściciel nie ma praw do aktywów. Ten status 

własności jest szczególnie ważny w odniesieniu do wszelkiej własności intelektualnej lub 

przedmiotów leasingu. 



 Rentowność: upewnij się, że otrzymujesz zestawienia zysków i strat za co najmniej ostatnie 

trzy lata, poświadczone przez księgowego. Sprawdź wszystkie wydatki i zapytaj, czy są 

rozsądne. Czy uważasz, że wydatki wzrosną, czy zmniejszą się pod twoim panowaniem? 

 QuickBooks: Lub MYOB lub Xero w tym przypadku. Jeśli właściciel już subskrybuje 

oprogramowanie księgowe, zapytaj, czy może wyeksportować wszystkie listy (listę kont, listę 

klientów, listę dostawców i listę pracowników) do arkusza kalkulacyjnego Excel. Następnie 

możesz zaimportować te informacje do własnego oprogramowania księgowego, oszczędzając 

w ten sposób godziny, dni, a nawet tygodnie pisania. 

 Ograniczenia: Zastanów się, czy chcesz dodać klauzulę ograniczającą uniemożliwiającą 

sprzedającemu rozpoczęcie podobnej działalności w okolicy i na jaki okres obowiązuje 

ograniczenie. 

 Sprzedaż: Ilu klientów stanowiło większość poprzedniej sprzedaży? Jeśli znaczna część 

sprzedaży pochodzi tylko od jednego lub dwóch klientów, czy możesz być pewien, że ci klienci 

pozostaną wobec Ciebie lojalni? Zbadaj trendy zarówno pod względem łącznej sprzedaży, jak i 

rentowności. Analizuj dane dotyczące sprzedaży z miesiąca na miesiąc i upewnij się, że 

rozumiesz przyczyny wszelkich niespójności, wahań sezonowych lub trendów. Trendy 

spadkowe prawie zawsze budzą poważne obawy. 

 Technologia: Czy biznes ma szansę kontynuować swój sukces? Bądź świadomy wpływu, jaki 

technologia może mieć na to przedsiębiorstwo. Na przykład firma zajmująca się naprawą 

urządzeń może odczuwać spadek popytu, ponieważ malejące koszty oznaczają, że wymiana 

urządzeń, a nie ich naprawa, staje się trendem. 

 Usługi komunalne: Zorganizuj przekazanie energii elektrycznej, gazu i wody na Twoje imię i 

wyjaśnij, co dzieje się z tymi rachunkami w momencie przekazania. 

 Sprzedawca: Upewnij się, że wiesz, z kim masz do czynienia. Przeprowadź wyszukiwanie nazwy 

dostawcy. (Polecam sprawdzenie ich zarówno w Google, jak i Facebooku, a także poproszenie 

prawnika o przeprowadzenie pełnej kontroli kredytowej). 

 Oszkodowanie dla pracowników: Czy są jakieś roszczenia z tytułu rekompensat 

pracowniczych? Jaka jest historia bezpieczeństwa dla tej firmy? 

 Widzenie rentgenowskie: coś, czego życzysz sobie prawnikowi. 

 Dlaczego: Tak, wiem, że przesuwam tu kopertę, jeśli chodzi o alfabet. Uwaga. Dlaczego firma 

jest naprawdę na sprzedaż? 

 Zebra, Zebedee i Zulu: Tak, zgadza się. 

Kupowanie franczyzy 

Nawet jeśli nie jesteś do końca pewien, o co chodzi we franczyzie, istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że jako konsument prowadzisz interesy z franczyzą przez większość dni w tygodniu. Międzynarodowe 

franczyzy obejmują takie nazwy jak The Body Shop, Century 21 i Pizza Hut. Australijscy nowicjusze to 

Bakers Delight, Boost Juice, Poolwerx i VIP Home Services. Pomysł polega na tym, że ustanowiona firma 

(franczyzodawca) licencjonuje swoją nazwę firmy i swoje systemy operacyjne innej osobie 

(franczyzobiorcy). W zamian za opłatę z góry i stałą opłatę licencyjną, franczyzodawca zgadza się 

dostarczyć franczyzobiorcy produkt lub usługę, a także samą koncepcję biznesową. Koncepcja ta 

obejmuje strategię marketingową, standardy operacyjne, systemy oprogramowania, szkolenia i 

wskazówki. U podstaw franchisingu leży relacja win-win. Franczyzodawcy wygrywają, ponieważ mogą 

rozwijać swoją działalność znacznie szybciej, ponieważ Ty (franczyzobiorca) zapewniasz kapitał i stałe 

przychody. A Ty, franczyzobiorca, wygrywasz, ponieważ zyskujesz biznes o sprawdzonej formule i 

znacznie zmniejszonym ryzyku. 



Zanim utkniesz w sprawdzaniu poszczególnych franczyz, sugeruję, abyś zrobił krok wstecz i zastanowił 

się, co jest dobrego we franczyzie, a co nie. 

Biorąc pod uwagę pozytywy 

Lubię zaczynać od dobrych rzeczy w życiu. Wiesz, czerwone wino przed rozpoczęciem gotowania i 

dzikie przygody za granicą, zanim osiedlisz się na rozsądnym poziomie uniwersyteckim. I tak, zanim 

rozważymy wady, oto kilka powodów, które wyjaśniają, dlaczego franczyza jest tak popularna: 

  Korzystasz z ugruntowanej marki i reputacji: Zakładając, że franczyza ma ugruntowaną markę 

o dobrej reputacji, Twoja firma prawdopodobnie będzie miała wewnętrzną dobrą wolę, zanim 

jeszcze otworzysz drzwi do handlu. Klienci rozpoznają nazwę Twojej firmy i kojarzą ją ze stałym 

poziomem jakości produktów lub usług. 

 Pracujesz ze sprawdzoną formułą: praca w ramach modelu franczyzowego jest jak robienie 

ciasta czekoladowego według sprawdzonego przepisu – w przeciwieństwie do wymyślania 

kreacji z tego, co znajduje się z tyłu szafy. Firma, która ma już odnoszących sukcesy 

franczyzobiorców, wykonała trudne zadanie, udowadniając popyt na swoje produkty lub usługi 

i opracowując system, który działa. 

 Rozpoczynasz lot: Decyzje, które podejmujesz w pierwszych kilku miesiącach działalności, są 

często najważniejsze. Jako franczyzobiorca otrzymujesz fachowe wskazówki dotyczące 

lokalizacji handlu, układu sklepu, poziomów zapasów, asortymentu produktów, systemów 

oprogramowania, oznakowania i wielu innych. 

 Twoje ryzyko jest zmniejszone: Jedną z kluczowych korzyści franczyzy jest to, że nie marnujesz 

swojego cennego kapitału na powtarzanie cudzych błędów. Mamy nadzieję, że 

franczyzodawca naprawił błędy i znalazł rozwiązania najczęstszych problemów. 

 Otrzymujesz szkolenie, aby wypełnić luki w Twojej wiedzy: Dobry franczyzodawca chce, abyś 

odniósł sukces. Twoje wstępne szkolenie może pomóc Ci zidentyfikować słabe punkty, 

wzmocnić swoją wiedzę i rozpocząć działalność na znacznie silniejszej pozycji. Jeśli jednak 

jesteś naprawdę ekologiczny w biznesie, nie oczekuj, że przynależność do franczyzy całkowicie 

zrekompensuje brak doświadczenia. 

 Jesteś częścią grupy: Kiedy jesteś częścią franczyzy, możesz dzielić się pomysłami i wiedzą w 

swojej grupie i, miejmy nadzieję, masz pozytywne doświadczenie bycia częścią dynamicznego 

zespołu. 

 Możesz zwiększyć rentowność dzięki ekonomii skali, takiej jak skoordynowana reklama 

grupowa i masowa siła nabywcza: na przykład, jeśli masz franczyzę Bakers Delight, 

prawdopodobnie siedziba główna kupuje mąkę po najlepszej możliwej cenie i jakości, z jej 

wysoką zakupy ilościowe zapewniające dźwignię podczas negocjacji z dostawcami. 

 Możesz porównać swoje wyniki z innymi w tej samej franczyzie w kluczowych obszarach, takich 

jak marnotrawstwo, marże i średnie wydatki: ten „benchmarking” pomaga zidentyfikować 

obszary, w których możesz poprawić. 

Ważenie negatywów 

Jesteś sprytny, aby rozważyć negatywy franchisingu, zanim rozważysz podpisanie tego wykropkowanej 

linii. Franczyza może nie być twoją filiżanką herbaty z jednego z następujących powodów: 

  Płacisz za dobrą wolę, zamiast wykorzystywać swój własny twórczy geniusz: znaczenie tej 

wady zależy od tego, jak wielkim twórczym geniuszem naprawdę jesteś. 

  Możesz angażować się w coś, czego nienawidzisz: jak randka w ciemno, nie masz czasu na 

powolne narastanie. Co by było, gdybyś kupił franczyzę butów i rozwinął patologiczną awersję 



do zapachu stóp? A może kupiłeś franczyzę zajmującą się pielęgnacją trawników i odkryłeś 

wewnętrzną niechęć do kosiarek? 

  Musisz przestrzegać zasad i decyzji innych ludzi: nawet jeśli decyzje franczyzodawcy wydają 

się absurdalne, musisz się ich trzymać. Być może będziesz musiał płacić za kampanie 

reklamowe, które wydają się totalne niewypały, nosić mundur w kolorystyce, którą pogardzasz 

lub sprzedawać nowy produkt, w który nie wierzysz. 

  Masz mniejszą kontrolę nad swoją długoterminową przyszłością: bez względu na to, jak 

dobrze prowadzisz swój biznes, ryzykujesz, że inni franczyzobiorcy mogą nie być tak sumienni, 

działając w sposób, który szkodzi reputacji marki. Na przykład, jeśli jedna kawiarnia w sieci 

franczyzowej ma niskie standardy higieny, rozczarowani klienci raczej nie będą patronować 

innym kawiarniom z tej samej sieci, gdy podróżują. 

  Jesteś zobowiązany do ponoszenia bieżących kosztów: Prawie wszyscy franczyzobiorcy płacą 

bieżące tantiemy oprócz opłat z góry. Jeśli te tantiemy są zbyt wysokie, możesz pozostać tylko 

z marginalną rentownością. 

  Jeśli chcesz sprzedawać, napotykasz ograniczenia: Wszystkie umowy franczyzowe (tzw. 

umowy franczyzowe) zawierają pewne ograniczenia dotyczące sprzedaży lub przeniesienia 

franczyzy, głównie w celu zapewnienia jakości Twojego następcy. Chociaż ograniczenia są 

zrozumiałe, może się okazać, że nie możesz sprzedać swojej franczyzy tak łatwo, jak w 

przypadku niezależnej firmy. (To ograniczenie jest częściowo równoważone przez fakt, że 

marka franczyzowa jest często warta więcej). 

  Stajesz przed ograniczeniami dotyczącymi rozwoju: Jeśli twoja umowa franczyzowa określa 

określone terytorium, nie możesz rozszerzyć się poza to terytorium, chyba że kupisz inną 

franczyzę. Podobnie możesz nie być w stanie rozszerzyć działalności na sprzedaż online 

klientom spoza swojego terytorium. 

 Możesz napotkać konflikt interesów ze swoim franczyzodawcą: Każda relacja franczyzodawca-

franczyzobiorca jest podatna na konflikt interesów. Na przykład, franczyzodawca może 

uważać, że franczyzobiorca nie wykorzystuje odpowiednio terytorium, przez co osiąga gorsze 

wyniki i pozostawia luki, w których konkurent może się ugruntować. Z drugiej strony 

franczyzobiorca może być całkiem zadowolony z zakresu, w jakim wykorzystuje swoje 

terytorium 

Wykonywanie należytej staranności 

Pomimo wielu pozytywnych doświadczeń z franczyzami, spotkałem się również z kilkoma sytuacjami, 

w których poszczególni franczyzobiorcy ponieśli porażkę i albo zbankrutowali, albo sprzedali swoją 

franczyzę za znacznie mniej niż ją kupili. Z tego powodu warto poświęcić czas na rozeznanie. 

Przeprowadzanie franczyzy przez griller 

Jeśli poważnie myślisz o franczyzie, nie będziesz długo czekać, aby zawęzić swoje opcje do kilku 

franczyz. W tym momencie uważaj, aby nie skupiać się na żadnej franczyzie, ale raczej dokładnie zbadaj 

każdą z nich. W szczególności nie wybieraj automatycznie franczyzy z najtańszą opłatą inicjalną. Opłata 

ta, rozpatrywana oddzielnie, jest słabym wskaźnikiem wartości franczyzy i całkowitych kosztów 

bieżących. Oto kilka pytań, które proponuję zadać na temat każdego potencjalnego biznesu 

franczyzowego: 

 Czy franczyza zdała próbę czasu? Ile lat istnieje grupa? Kiedy pojawiła się pierwsza franczyza? 

»» Czy jesteś królikiem testowym? Ilu franczyzobiorców działa obecnie? Poproś o listę 

istniejących punktów franczyzowych, w tym nazwy i adresy. Jeśli franczyza jest nowo 



importowana z zagranicy, czy została przetestowana lokalnie przez staranne i dokładne testy 

pilotażowe? 

 Jak franczyza wytrzymuje konkurencję? Co wyróżnia ofertę biznesową tej franczyzy od innych? 

Jak konkurencyjny jest rynek dla poszczególnych produktów lub usług? 

  Jak radzą sobie inne franczyzy? Zadawaj najistotniejsze pytania dotyczące rentowności, 

obrotów i wzrostu. Jeśli franczyzodawca jest powściągliwy, dowiedz się, czy któraś z 

istniejących franczyz jest na sprzedaż. Jeśli tak, umów się na odwiedzenie franczyzy jako 

zainteresowany nabywca i poproś o obejrzenie książek. 

 Kto nie kontynuował i dlaczego? Kodeks Franczyzowy wymaga od franczyzodawców podania 

szczegółów dotyczących wszystkich franczyz zakończonych w ciągu ostatnich trzech lat. 

Informacje o zakończonych franczyzach są pomocne, ale chcesz również zapytać, ile franczyz 

zostało sprzedanych, anulowanych, nieprzedłużonych lub zaprzestanych działalności. (Uwaga: 

Uważaj, jak formułujesz to pytanie, aby uwzględnić wszystkie możliwe scenariusze!) Zapytaj o 

ostatnie znane dane kontaktowe tych franczyzobiorców i dowiedz się, dlaczego nie 

kontynuowali. Zapytaj też franczyzodawcę - każda historia ma dwie strony. 

 Jakie są opłaty? 

 Ile kosztuje rozpoczęcie pracy? Poproś o pomoc w opracowaniu szczegółowego budżetu, 

obejmującego kwestie prawne, koszty konfiguracji, wyposażenie sklepu, oznakowanie, zapasy 

i kapitał obrotowy. 

 Jak zostanie wybrana strona? W przypadku franczyz detalicznych fizyczna lokalizacja jest 

wszystkim i musisz mieć kontrolę nad tym elementem. 

 Jakie są ograniczenia? Czy ograniczasz się do określonych obszarów, produktów, a nawet 

dostawców? Jakie są klauzule konkursowe? W odniesieniu do swojego terytorium, czy masz 

zagwarantowane wyłączne prawa? 

 Czy wszystkie nazwy marek i własność intelektualna są chronione? Poproś swojego prawnika 

o pomoc w tych badaniach. 

 Jaki jest okres trwania franczyzy i jakie są opcje przedłużenia? Czy w przypadku leasingu 

umowa najmu pokrywa się z okresem franczyzy? Jakie warunki/opłaty będą obowiązywać, gdy 

zdecydujesz się sprzedać franczyzę? Skończyły się zarówno umowy najmu, jak i franczyzy. Nie 

chcesz utknąć z franczyzą, ale bez dzierżawy, ani nie chcesz być obciążony dzierżawą bez 

umowy franczyzowej. 

 Jakie szkolenia i wsparcie zostaną uwzględnione? Nie zapomnij sprawdzić, czy za to szkolenie 

nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty. 

 Czy franczyzodawca zna się na technologii? Szukasz doskonałej witryny korporacyjnej, dostępu 

online do podręczników produktów i przewodników sprzedaży, zarządzania zapasami online, 

systemów punktów sprzedaży, oprogramowania do e-mail marketingu i aktualnych systemów 

komputerowych, a także ewentualnych usług dodatkowych, takich jak planowanie online lub 

rachunkowości. 

Przede wszystkim nie wstydź się zadawać pytań - masz prawo wiedzieć! Każdy renomowany 

franczyzodawca rozumie, że upewnienie się, że jesteś odpowiednio poinformowany, służy jego 

długofalowemu interesowi. Jeśli możesz, poświęć kilka tygodni na pracę w jednej z franczyz, aby 

uzyskać właściwy wgląd w to, jak wszystko działa. Jeśli zdecydujesz się na zakup franczyzy, upewnij się, 

że elementy wymienione w tej sekcji są odpowiednio uwzględnione w twoim kontakcie i poszukaj 

prawnika z konkretnym doświadczeniem we franczyzie. 

CZY MARKA WYSTARCZAJĄCA SILNA? 



Przez lata natknąłem się na kilku franczyzobiorców, którzy uważają, że zapłacili za dużo za pierwszy 

zakup swojej franczyzy. W każdym przypadku franczyzy te były przeznaczone dla małych firm 

usługowych (takich jak księgowość i koszenie trawników), w których sam charakter działalności nie jest 

zbyt trudny i gdzie poczta pantoflowa często odgrywa dużą rolę w budowaniu firmy. Ci franczyzobiorcy 

kwestionowali, czy „system” jest naprawdę tyle wart, i czuli, że marka ich franczyzy nie gwarantuje 

zapłaty początkowej ceny ani opłat bieżących. Zanim kupisz jakąkolwiek franczyzę, dowiedz się, za co 

płaci się opłata początkowa i zadaj sobie pytanie, czy uważasz, że ta opłata jest tego warta. Dowiedz 

się również, jakie są bieżące opłaty i za co płacą. (Nawet franczyzy kojące trawniki często zapewniają 

technologię internetową, która pomaga w rezerwacji, planowaniu, wystawianiu faktur, kontroli 

kredytowej itd., a wszystko to ma na celu maksymalizację czasu zarabiania pieniędzy przez 

franczyzobiorców). Ile osób wokół Ciebie rozpoznaje markę? Czy uważasz, że marka ma kluczowe 

znaczenie dla sukcesu franczyzy? Czy dotychczasowi franczyzobiorcy uważają, że opłaty są tego warte? 

Jeśli marka nie jest dobrze znana, twoje pieniądze mogą być lepiej wydane na badanie własnego 

biznesplanu, dowiadywanie się, co robią odnoszący sukcesy konkurenci i tworzenie własnych 

materiałów marketingowych i kampanii. 

Robisz swoje sumy 

Koszt zakupu franczyzy to nie tylko cena zakupu z góry. Prawie wszystkie franczyzy wiążą się również z 

opłatami bieżącymi, takimi jak tantiemy od sprzedaży, opłaty marketingowe czy opłaty za usługi IT. 

Musisz również wziąć pod uwagę wszystkie regularne koszty rozpoczęcia działalności, takie jak koszty 

prawne, kapitał obrotowy i zapasy początkowe. Rozważ następujące: 

  Co zawiera opłata wstępna? Opłaty mogą wahać się od 0 do 700 000 USD, nie obejmując 

wyposażenia sklepu ani wyposażenia, w zależności od franczyzy. Dowiedz się, czy ta opłata 

wstępna obejmuje szkolenie, przykładowe produkty, wstępne materiały marketingowe i tak 

dalej. 

 Jeśli nie uwzględniono w podanej wartości, ile wynoszą dodatkowe koszty uruchomienia? Nie 

lekceważ, ile kosztuje rozpoczęcie nowej firmy, zwłaszcza jeśli planujesz franczyzę detaliczną. 

Franczyzy detaliczni ponoszą koszty dodatkowych, dużych przedmiotów, takich jak 

specjalistyczny sprzęt, wyposażenie lokalu, pojazdy i kapitał obrotowy. 

  Jak naliczane są tantiemy bieżące? Dowiedz się, czy opłaty licencyjne są stałe czy zmienne. Z 

jednej strony stałe tantiemy mają tę zaletę, że wiesz, na co masz ochotę; z drugiej strony, 

zmienne tantiemy są łatwiejsze, jeśli biznes staje się trudny. Jeśli stawka jest zmienna, ale 

znaczna, zadaj sobie pytanie, jak zrównoważony może być ten model franczyzy w dłuższej 

perspektywie. 

  Jak działają opłaty marketingowe? Prawie dwie trzecie franczyzodawców pobiera bieżące 

opłaty marketingowe. Kodeks postępowania franczyzowego wymaga, aby opłaty te były 

przechowywane na oddzielnym koncie, a franczyzodawcy dostarczali franczyzobiorcom 

skontrolowane oświadczenia dotyczące sposobu wydatkowania tych pieniędzy. 

  Jakich innych opłat bieżących należy się spodziewać? Wielu franczyzodawców pobiera opłaty 

bieżące za usługi IT, a niektórzy franczyzodawcy pobierają nawet opłaty bieżące za szkolenia. 

Musisz uwzględnić wszelkie bieżące opłaty w swoim biznesplanie i modelach rentowności. 

  A co z opłatami za wcześniejsze rozwiązanie? Jeśli sprawy pójdą w górę, jakie są 

konsekwencje? 

 



Franczyzodawca musi dostarczyć Ci pełny dokument informacyjny, kopię Kodeksu postępowania 

franchisingowego i kopię ostatecznej umowy franczyzowej co najmniej 14 dni przed dokonaniem 

jakiejkolwiek płatności, która nie podlega zwrotowi. 



Oddziel się od swojego biznesu 

Wiele lat temu zajmowałem się konsultingiem dla faceta, który założył własną firmę zajmującą się 

spawaniem przemysłowym. Systemy raportowania dla tego biznesu były kompletnym koszmarem. 

Kiedy przeglądałem rachunki, próbując zrozumieć to wszystko, mój klient spojrzał na mnie przez pokój 

i oznajmiła nieco przepraszającym tonem: „Wiesz coś? Jestem naprawdę dobrym spawaczem”. Dla 

mnie ta krótka wymiana zdań podsumowuje dylemat wielu właścicieli firm. Ludzie zaczynają swoją 

działalność, robiąc to, w czym są dobrzy i co kochają (czy to spawanie, granie muzyki czy malowanie 

twarzy na imprezach dla dzieci). Ale wkrótce okazuje się, że spędzają coraz więcej czasu na rzeczach, 

w których nie są z natury dobrzy, takich jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeglądanie umów, 

zatrudnianie pracowników lub zarządzanie stronami internetowymi. Czasami ta dodatkowa praca staje 

się takim ciężarem, że traci się radość z bycia w biznesie. Czasami właściciel firmy staje na wysokości 

zadania, czerpiąc satysfakcję z tych dodatkowych wymagań i ciesząc się wytchnieniem od codziennych 

zadań. Tu zgłębiam pytania, które dotykają sedna tego, co chcesz osiągnąć dzięki swojej firmie. Czy 

planujesz zatrudniać pracowników i rozwijać swój biznes? Czy masz wyjątkową koncepcję, która 

oznacza, że możesz potencjalnie sprzedać swoją firmę ze znacznym zyskiem za pięć lub dziesięć lat? A 

może jesteś szczęśliwy majstrując w swoim domowym biurze, zarabiając skromny dochód bez stresu i 

kilka żądań? Żadna odpowiedź nie jest właściwa, żadna odpowiedź nie jest zła. Jednak ten rozdział daje 

ci możliwość zatrzymania się i wybrania najlepszego dla siebie kierunku. 

Decydowanie, jaką ścieżkę chcesz obrać 

Ogólnie rzecz biorąc, książki biznesowe zakładają, że chcesz rozwijać swoją firmę, zatrudniać 

pracowników, a może nawet rozwijać franczyzę lub rozwijać się na arenie międzynarodowej. Jednak w 

pierwszej części chcę poświęcić trochę czasu na zbadanie, czy odczuwasz chęć ekspansji. Może jesteś 

całkiem zadowolony z prowadzenia małej domowej firmy w niepełnym wymiarze godzin, a może nie 

chcesz stresu związanego z podejmowaniem pracowników. Cofając się o krok i myśląc o wszystkich 

samozatrudnionych, których znam lub z którymi pracowałem, widzę, że większość ludzi podąża jedną 

z trzech różnych ścieżek (lub czasami wszystkimi trzema ścieżkami, ale jedna po drugiej):  

  Prosty biznes prowadzony przez właściciela bez pracowników 

  Firma, w której właściciel koncentruje się na świadczeniu usługi, ale zatrudnia innych do 

pomocy w prowadzeniu funkcji administracyjnych firmy 

  Firma zbudowana przez właściciela, która potem żyje własnym życiem, w której pracownicy 

świadczą usługi lub wytwarzają produkty, a właściciel pełni funkcję kierowniczą. Ostatecznie 

właściciel może nawet dążyć do stworzenia franczyzy. 

Którą ścieżką chcesz obrać? Chociaż większość książek biznesowych sugeruje, że jeśli poważnie myślisz 

o biznesie, trzecia ścieżka jest jedyną drogą naprzód, niekoniecznie jest to prawdą. Małe 

przedsiębiorstwa prowadzone przez właścicieli mogą mieć mniejsze szanse na zysk, ale zysk jest tylko 

jednym z wielu czynników motywujących do prowadzenia biznesu. 

Robisz to, co lubisz robić 

Punktem wyjścia dla wielu małych firm jest to, że dana osoba zakłada firmę, robiąc to, w czym ma 

doświadczenie, lub być może to, co właśnie ukończyła. Tak więc osoba, która pracowała jako 

nauczycielka w liceum, rozpoczyna biznes korepetycji licealistów, fizjoterapeutka, która pracowała w 

miejscowym szpitalu, otwiera własną praktykę, a świeżo upieczony kucharz otwiera restaurację. Zaletą 

prowadzenia firmy w ten sposób jest to, że możesz robić to, co kochasz i zazwyczaj to, w czym jesteś 

dobry. Masz również korzyści z samozatrudnienia (wybieranie własnych godzin, prawdopodobnie 

pobieranie wyższych opłat za swoje usługi i bycie własnym szefem). Minusem bycia samodzielnym 



właścicielem-operatorem są często długie godziny pracy bez dochodów, gdy jesteś na wakacjach lub 

gdy jesteś chory. Doświadczenie bycia czystszym, sprzedawcą, księgowym, kierownikiem ds. 

marketingu i kierownikiem finansowym w ciągu jednego dnia może być nieubłagane i możesz poczuć, 

że jesteś mistrzem wszystkich transakcji, ale nie jesteś mistrzem żadnej. Twój biznes jest całkowicie 

zależny od Ciebie; jeśli się nie pojawisz, nie otrzymasz zapłaty. Ponadto ilość pieniędzy, które możesz 

zarobić na swojej firmie, jest zawsze ograniczona liczbą godzin, które możesz przepracować. Niektórzy 

twierdzą, że rodzaj pracy związanej z firmą właściciel-operator, w której jesteś tylko ty i robisz swoje, 

jest sprzeczny z celem wejścia w biznes. Będą argumentować, że jeśli nie chcesz wyobrazić sobie firmy, 

która ma własne życie poza tobą, lepiej po prostu pracować dla kogoś innego. W przeciwnym razie tak 

naprawdę nie tworzysz firmy; raczej tworzysz pracę ze stosem kosztów ogólnych. Nie zgadzam się. 

Chociaż przyznaję, że ten rodzaj operacji na małą skalę ma swoje wady, zbyt długo mieszkałem w 

regionie i pracowałem na własny rachunek, aby być tak naiwnym. Czasami nie ma pracy, a jedyną opcją 

jest samozatrudnienie. Czasami możesz mieć tak poważne zobowiązania rodzinne, że Twój biznes staje 

się stosunkowo peryferyjną częścią Twojego życia, a dochód, który generuje, jest tylko premią, a nie 

rdzeniem. Czasami sposób, w jaki generujesz dochód, jest tak osobisty, tak idiosynkratyczny (może 

jesteś artystą, uzdrowicielem wiary lub wynalazcą), że nie możesz sobie wyobrazić sposobu, w jaki ten 

biznes może wyrosnąć poza ciebie. Wszystkie te powody są całkowicie uzasadnionymi powodami bycia 

w biznesie, a jednocześnie pozostawania małymi. Nawet jeśli możesz mieć całkowicie uzasadnione 

powody, aby pozostać małym, jeśli obecnie pracujesz na własny rachunek i nie masz pracowników - 

lub planujesz założyć nową firmę z taką strukturą - zatrzymaj się, aby zastanowić się, jakie mogą być 

twoje opcje. Wymyślenie sposobu na prowadzenie firmy tak, aby mogła ona działać bez Ciebie, może 

być wyzwaniem, ale jest to jedyna droga naprzód, jeśli chcesz generować zyski, które nie są 

bezpośrednio zależne od godzin, w których pracujesz. 

Uzyskiwanie pomocy i delegowanie tego, co możesz 

Jeśli nie zadowala Cię bycie właścicielem-operatorem, który robi wszystko sam, pierwszym i najbardziej 

naturalnym etapem ekspansji jest zazwyczaj skorzystanie z pomocy. Może zatrudnisz księgowego, 

zatrudnisz dorywczego robotnika lub uzyskasz pomoc w marketingu lub projektowaniu stron 

internetowych. Wielu ekspertów i profesjonalistów kończy z tego rodzaju modelem. Na przykład nasz 

lokalny ortodonta zatrudnia kilku pracowników (dwie recepcjonistki, higienistkę stomatologiczną i 

kierownik biura), ale jest jedyną osobą wykonującą rzeczywistą pracę (wiesz, wielokolorowe szelki i 

ogólne tortury nastolatków). Jasne, prawdopodobnie mogłaby zatrudnić innego ortodontę do pracy 

dla niej, ale dużo zainwestowała w swoją reputację i z jakiegoś powodu uważa, że nie może ufać innej 

osobie, która zapewni taką samą jakość usług. W pewnym sensie część mojego dochodu biznesowego, 

którą wypracowuję, pisząc książki, jest podobna. Zatrudniam księgowego i osobę administrującą w 

biurze, i od czasu do czasu otrzymuję pomoc w zgłębianiu tematów, ale pod koniec dnia (a przyznaję, 

że to naprawdę koniec dnia, kiedy to piszę), pozostali tylko ja i moja słodka mały srebrny laptop. Ten 

sposób pracy wybiera wiele osób. Możesz robić to, co kochasz, i możesz wybierać swoje godziny pracy, 

być swoim własnym szefem i zazwyczaj zarabiać na przyzwoite życie. I w przeciwieństwie do samotnych 

właścicieli-operatorów, którzy robią wszystko sami, możesz zatrudnić innych do pomocy w 

codziennych operacjach biznesowych, dzięki czemu możesz skupić się na robieniu rzeczy, w których 

jesteś dobry. Minusem jest oczywiście to, że nadal jesteś „tym”, jeśli chodzi o biznes. Jesteś swoim 

biznesem, a twój biznes to ty. Twój dochód jest zawsze ograniczony liczbą godzin, które możesz 

przepracować, a jeśli jesteś na wakacjach lub jesteś chory, firma nie generuje dochodu. Ponosisz 

również ryzyko bycia odpowiedzialnym nie tylko za własne środki do życia, ale także za środki do życia 

swoich pracowników. Jeśli Twoja firma ma tego rodzaju strukturę, może być Ci trudno wyobrazić sobie, 

w jaki sposób możesz rozwinąć swój biznes, aby pracownicy mogli świadczyć te same usługi, co 

obecnie. Jednak nikt nie jest niezbędny i bez względu na to, jak mądry lub utalentowany jesteś, są 



szanse, że jest ktoś, kto może zrobić wszystko, co robisz. Jedną ze sztuczek pozwalających na 

zatrudnienie innych do świadczenia usług, które obecnie świadczysz, jest wyobrażenie sobie małej 

osoby siedzącej na Twoim ramieniu, obserwującej wszystko, co robisz, i dokumentującej Twoje 

działania w „instrukcji obsługi”. To pierwszy krok do oddzielenia się od firmy, aby móc opisać innym 

postawy, umiejętności i standardy, których oczekujesz. 

Budowanie biznesu odrębnego od Ciebie 

Trzecią ścieżką, którą możesz obrać (zapoznaj się z poprzednimi sekcjami, aby zapoznać się z zarysem 

pozostałych dwóch ścieżek) jest utworzenie firmy, w której pracownicy są tymi, którzy świadczą Twoje 

usługi lub wytwarzają Twoje produkty. Jeśli się rozejrzysz, większość średnich firm należy do tej 

kategorii. Na przykład: 

  Nasza lokalna firma hydrauliczna posiada zespół hydraulików, każdy z własną furgonetką i 

praktykantem, świadczącym usługi hydrauliczne. Właściciel od czasu do czasu pomaga w 

trudnych pracach, ale głównie skupia się na zarządzaniu i marketingu. 

  Miejsce, w którym mój syn uczył się gry na fortepianie, to szkoła muzyczna, w której wielu 

różnych nauczycieli uczy różnych instrumentów. Właściciele czasami uczą, ale inne nauczycielki 

prowadzą większość dziewcząt. 

  Mój sąsiad prowadzi małą sieć trzech kawiarni. Rzadko już gotuje i obsługuje stoły, ale skupia 

się na finansach i zarządzaniu. 

  Moja dziewczyna ma firmę sprzedającą śpiwory dziecięce. Nadal zajmuje się projektowaniem 

i marketingiem, ale przeniosła produkcję za granicę i wykorzystuje dystrybutora do sprzedaży. 

Czy widzisz, że w każdym z tych przykładów właściciele firm dokonali skoku w sposobie myślenia o 

swoich firmach? Hydraulik jest teraz kierownikiem firmy świadczącej usługi hydrauliczne; nauczyciele 

muzyki założyli własną szkołę muzyczną; barista otworzył sieć kawiarni; krawcowa prowadzi firmę 

produkcyjną. We wszystkich tych przykładach właściciel nie odblokowuje już fajek, nie uczy gry na 

skrzypcach, nie podaje kawy ani nie zszywa tkanin. W zamian potencjał każdego z tych przedsiębiorstw 

polega na tym, że właściciele mogą mieć większą swobodę i zarabiać więcej pieniędzy, niż zrobiliby w 

innym przypadku. Dla mnie to przejście od właściciela do przedsiębiorcy jest naprawdę ekscytujące. 

Uwolnienie od kajdan codzienności daje możliwość robienia innych rzeczy w życiu, które do tej pory 

były tylko marzeniami. Jeśli nie dokonałeś tego przejścia, a Twój biznes nadal jest od Ciebie zależny w 

kwestii prawie każdego centa dochodu, moje pytanie do Ciebie brzmi: Czy kiedykolwiek świadomie 

podjąłeś decyzję, by nie być przedsiębiorczym? A może nigdy nie pozwoliłeś sobie wyobrazić, jak 

mógłbyś robić rzeczy inaczej? Jeśli nie, postaraj się dać wizjonerowi w sobie trochę miejsca do 

oddychania. Poświęć czas na myślenie o tym, jak możesz rozwinąć swój biznes i stworzyć coś, co żyje 

własnym życiem. 

Tworzenie sposobu na prowadzenie biznesu 

Królową divą wszystkich modeli biznesowych jest oczywiście franczyza. Franczyza to miejsce, w którym 

wymyślasz tak schludny i unikalny sposób prowadzenia działalności, że sam ten pomysł staje się czymś, 

co możesz sprzedać. Franczyza obejmuje cały sposób prowadzenia działalności, w tym zasady zakupów, 

logo, techniki marketingowe, ceny, mundury i wiele innych. Mówię raczej o budowaniu tak udanego 

sposobu prowadzenia biznesu, że tworzysz własną franczyzę. Tworzenie własnej franczyzy przenosi 

wymóg oddzielenia się od firmy na zupełnie nowy poziom. Posługując się przykładem firmy 

hydraulicznej, o której wspominam w poprzednim rozdziale, gdy właściciele zatrudnili zespół 

hydraulików do wykonania prac hydraulicznych, powierzyli innym wykonanie podstawowej usługi 

firmy w ich imieniu i w tym celu, musieli zapewnić pewien poziom nadzoru i szkolenia. Co jednak, jeśli 



ta firma hydrauliczna radzi sobie naprawdę dobrze i właściciele zdecydują się na stworzenie franczyzy? 

W tym momencie właściciele muszą przeanalizować, co sprawia, że ich biznes jest inny. Muszą określić 

ilościowo te różnice i stworzyć systemy, aby inni mogli je skopiować. Zaletą ekspansji, aby stać się 

franczyzą, jest możliwość osiągnięcia bardzo zdrowych zysków. Pod wieloma względami franczyza jest 

ostateczną realizacją marzenia przedsiębiorcy. 

Noszenie różnych kapeluszy 

Czy słyszałeś o książce The E-Myth or The E-Myth Revisited (napisanej przez Michaela Gerbera i 

wydanej przez HarperCollins)? Książka ta sprzedała się w ponad 3 milionach egzemplarzy, a 

terminologia, której Gerber używa do opisania ról, jakie właściciele odgrywają w swoich firmach, stała 

się w niektórych kręgach niemal standardem. Gerber lubi opisywać role właściciela firmy jako technik, 

menedżer lub przedsiębiorca. Mogę nie opisywać tutaj tych ról dokładnie tak, jak mógłby to zrobić 

Gerber, ale oto ogólna idea: 

  Technik: To ludzie, którzy pracują w swoim biznesie, a nie w swoim biznesie. Hydraulik 

odblokowujący odpływy, właściciel kawiarni serwujący kawę lub niezależny konsultant, który 

wychodzi na spotkanie z klientami. 

  Menadżer: Menadżer to ktoś, kto organizuje codzienne prowadzenie firmy, zamawia zapasy, 

sprawdza marże, płaci rachunki i odpowiada klientom. 

  Przedsiębiorca: Przedsiębiorca to wizjoner, osoba, która myśli o biznesie jako o czymś 

odrębnym od świadczonych przez niego usług lub produktu, który sprzedaje, i która szuka 

sposobów na zbudowanie biznesu i rozwój. 

Naprawdę podoba mi się ten sposób myślenia o rolach w biznesie, ponieważ w dużym stopniu wyjaśnia 

to uczucie, które tak często czułem jako właściciel firmy – posiadania tych wszystkich piłek w powietrzu, 

którymi muszę żonglować. Chodzi o to, że jeśli w Twojej firmie pracujesz tylko Ty (co jest dla większości 

ludzi na początku), musisz zrównoważyć te role. Pomysł brzmi prosto, ale jest trudny do wykonania. 

Role te w pewnym stopniu odpowiadają temu, o czym mówiłem wcześniej. Ktoś, kto najszczęśliwszy 

jest „technikiem”, często nie rozwija swojej działalności, a zamiast tego zazwyczaj sam świadczy usługi 

lub wytwarza produkty. Osoba, której strona „menedżera” wygrywa, zazwyczaj organizuje innych. Ta 

osoba jest zadowolona z tego, że pracownicy pomagają w prowadzeniu firmy i jest dobra w 

monitorowaniu kosztów i zapewnianiu wydajnych operacji (patrz „Uzyskiwanie pomocy i delegowanie 

tego, co możesz”). Osobowość „przedsiębiorcy” to osoba, która zawsze poszukuje zwycięskiego 

pomysłu i najchętniej stworzy firmę, która będzie żyć własnym życiem. Jeśli Twoja firma jest nadal dość 

mała, problemem może być umożliwienie dominacji jednej z trzech ról technika, menedżera lub 

przedsiębiorcy kosztem pozostałych. Technik prawdopodobnie nie rozwinie biznesu, menedżer może 

nie patrzeć w przyszłość i nie planować zmian, a przedsiębiorca pozostawiony samym sobie może 

bardzo szybko spalić całą masę pieniędzy, realizując jeden pomysł po inne. Myślę, że sposób, w jaki 

Gerber identyfikuje te role, jest tak sprytny, że możesz zastosować to myślenie do siebie i swojej firmy. 

Na przykład: 

  Większość ludzi uważa, że rola technika (robienie rzeczy, w których są dobrzy, takich jak 

naprawianie fajek, nauczanie muzyki lub robienie złej kawy espresso) jest wygodne i 

bezpieczne. 

  Rola menedżera dobrze pasuje do niektórych osób, ale nie do innych. (Wielu biznesmenów 

nie lubi myśleć o pieniądzach, podatkach, przepisach prawnych, harmonogramach itp., ale inni 

są stosunkowo w porządku z tą rolą.) 

  Rola przedsiębiorcy to rola, która dla większości ludzi jest najtrudniejsza. Jeśli jesteś z natury 

trochę konserwatywny (przyznaję, że jestem sobą), za każdym razem, gdy głos przedsiębiorcy 



wpada na dobry pomysł, konserwatywny głos menedżera woła: „O nie, to zbyt przerażające”. 

Przedsiębiorca i menedżer są tak zajęci szamotaniem się, że jedyną osobą, która może 

cokolwiek zrobić, jest technik, który kontynuuje pracę. A potem nic się nie zmienia. 

Sposobem na wyjście z tej sytuacji i przypisanie wszystkim trzem rolom do odegrania roli, jest 

zbudowanie firmy, która żyje własnym życiem. 

Budowanie biznesu z własnym życiem 

W poprzednich sekcjach omówiłem  dlaczego tworzenie biznesu z własnym życiem jest generalnie 

najlepszym sposobem na uzyskanie większej wolności i elastyczności oraz, miejmy nadzieję, większych 

zysków. Mówię również o różnych rolach lub „czapkach”, które ludzie zwykle noszą w biznesie i jak 

ważne jest zrównoważenie tych ról, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz i masz tylko siebie w biznesie. 

Jednak przejście do tworzenia firmy z własną tożsamością, odrębną od Ciebie, nie zawsze jest łatwe. 

W następnych sekcjach podaję kilka wskazówek, jak możesz to zrobić. 

Definiowanie Twojej różnicy 

Pierwszym krokiem, aby dać swojej firmie trochę własnej siły życiowej, jest jasne określenie, co 

sprawia, że jesteś inny. Spędziłem mnóstwo czasu zastanawiając się nad tym właśnie tematem w części 

2, więc nie będę się tutaj powtarzał. Wystarczy powiedzieć, że musisz określić, co wyróżnia Twoją 

firmę, a ta różnica musi dotyczyć tożsamości Twojej firmy, a nie Ciebie. Kilka przykładów może pomóc 

umieścić to w kontekście: 

  Firma pralni chemicznej stosuje alternatywną obróbkę chemiczną, prawdopodobnie 

korzystniejszą dla środowiska i dla osób o wrażliwej skórze. 

  Internetowy sklep odzieżowy oferuje wiele widoków i filmów wideo dotyczących każdego 

elementu garderoby oraz przedstawia zalecenia dotyczące typu sylwetki, do którego najlepiej 

pasuje każdy element garderoby. 

 Warsztat mechaniczny oferuje bezpłatną usługę dowozu i odbioru do domu i rutynowo 

wyszczególnia wszystkie pojazdy w ramach wszelkich prac serwisowych lub naprawczych. 

Żaden z powyższych pomysłów nie jest szczególnie rewolucyjny, ale jeśli zostanie dobrze zrealizowany 

i połączony ze spójną strategią marketingową i zaangażowaniem firmy, może on wyróżnić te firmy 

spośród innych. Uważam, że właściciele firm mogą być bardzo niejasni, jeśli chodzi o to, co sprawia, że 

ich firma odnosi sukcesy, szczególnie w przypadku mniejszych firm, w których właściciel nadal jest 

bardzo praktyczny. Aby skorzystać z przykładu warsztatu mechanicznego z poprzedniej listy, ten 

mechanik może oferować bezpłatne dojazdy do domu i szczegóły, ale czy to naprawdę jest powodem 

sukcesu warsztatu? A może główny mechanik jest tak uzdolniony i zdolny, że klienci natychmiast do 

niego przychodzą? Albo że ten warsztat to jedyny serwis naprawczy w promieniu 10 kilometrów? Bez 

zrozumienia, co sprawia, że ten biznes odnosi sukces, właściciel jest wrażliwy. Jeśli kartą losowania jest 

główny mechanik, co może się stać z firmą, jeśli odejdzie? Jeśli brak konkurencji w promieniu 10 

kilometrów jest powodem prowadzenia stałej działalności, co może się stać, jeśli inny mechanik 

otworzy w pobliżu sklep? Możesz spróbować wydedukować przyczyny swojego sukcesu za pomocą 

kilku technik: 

 Jeśli Twoja firma działa w więcej niż jednej lokalizacji, poeksperymentuj, wypróbowując 

określone usługi lub techniki marketingowe w jednej lokalizacji, ale nie w drugiej, i zobacz, co 

się stanie. 



 Wróć do analizy konkurencji, którą ukończyłeś w Rozdziale 2 (lub jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, 

zrób to teraz). Ten obiektywny proces porównawczy jest dobrym sposobem na zrozumienie, 

dlaczego Twoi klienci przychodzą do Ciebie. 

  Zapytaj swoich klientów, dlaczego Cię kochają! Możesz pytać klientów twarzą w twarz, 

konfigurować ankiety online, zadawać krótkie pytania na Facebooku lub robić to, co najlepiej 

pasuje do Twojej bazy klientów. 

 Spróbuj otworzyć nową lokalizację i spróbować powtórzyć swój sukces z pierwszej lokalizacji. 

Jeśli nowa lokalizacja działa inaczej, spróbuj wyjaśnić, dlaczego. 

  Jeśli uważasz, że część twojego sukcesu wynika z czegoś stosunkowo prostego (myślę o moim 

lokalnym rzeźniku, który po każdej interakcji spogląda na mnie z uśmiechem i mówi: „Czy mogę 

ci dzisiaj kupić coś jeszcze?” jeśli za mną czeka kolejka ludzi), spróbuj zmierzyć sprzedaż, gdy 

stosujesz tę technikę lub strategię przez tydzień, i porównaj sprzedaż z innym tygodniem, w 

którym tego nie robisz. 

Jeśli potrafisz dowiedzieć się, dlaczego odnosisz sukcesy i zmierzyć, jak dużą różnicę wnosi ta strategia, 

produkt lub technika w Twojej firmie, jesteś na dobrej drodze, aby móc powtórzyć swój sukces i 

rozwinąć firmę. 

Systemy dokumentujące i budujące 

Jedną z rzeczy, które oferuje franczyza, w przeciwieństwie do innych firm o podobnym charakterze, 

jest spójność. Jak mój mąż lubi z satysfakcją mawiać o kawie, którą kupuje w pewnej sieci fast-foodów: 

„Ta banda robi najlepszą najgorszą kawę na świecie”. Innymi słowy, wie, że kawa będzie średnia, wie, 

że nie będzie tak gorąca, ale wciąż trafia w sedno i jest tak samo za każdym razem, gdziekolwiek 

jesteśmy w kraju. Ta konsekwencja jest jednym z sekretów ekspansji biznesu poza jedną lokalizację, 

budowania marki, a nawet przygotowania firmy do stania się franczyzą w jej własne prawo. Weźmy 

przykład mojej ciotki, która przez 30 lub więcej lat prowadziła pensjonat. Była wspaniałą gospodynią, 

ale czasami wyjeżdżała na weekend lub nawet na tydzień lub dwa. Jak mogła zagwarantować, że jej 

goście będą mieli dokładnie taką samą jakość wrażeń podczas jej nieobecności, jak podczas jej pobytu? 

Zadowolony klient może dzielić miłość z jedną lub dwiema osobami, ale niezadowoleni klienci dzielą 

się swoim niezadowoleniem z dziesięciu. Jeśli możesz pozbyć się elementu trafień i chybień, który nęka 

tak wiele firm, pozytywne rekomendacje z ust do ust mogą być prawie wszystkim, czego potrzebujesz. 

Jak więc zagwarantować spójność, zwłaszcza gdy Twoja firma się rozwija i nie ma Cię w pobliżu, aby 

obsługiwać każdego klienta lub nadzorować każdego pracownika? Odpowiedź znajduje się w 

procedurach i dokumentacji. Najpierw dowiadujesz się, co sprawia, że Twoja firma dobrze sobie radzi 

(do czego odnoszę się w poprzedniej sekcji); następnie wyrażasz tę różnicę słowami w sposób, który 

pracownicy mogą śledzić. Oto kilka przykładów, jak zapewnić klientom spójne wrażenia: 

 Listy kontrolne: W przypadku złożonych czynności, w których pracownicy muszą wykonać kilka 

zadań w określonej kolejności, utwórz listę kontrolną. Na przykład, jeśli Twoja firma jest taka, 

że zamówienie klienta może być dość złożone (być może musisz sprawdzić ilości, dostępność, 

terminy dostawy, metody płatności itp.), lista kontrolna gwarantuje, że nic nie zostanie 

zapomniane. 

  Procedury reklamacyjne: Czy wiesz, że jednym ze sposobów na uszczęśliwienie klientów jest 

zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby coś naprawić, gdy zgłoszą reklamację? Jednak łagodna 

sztuka dobrego reagowania na zrzędliwego klienta nie jest czymś naturalnym dla większości 

ludzi, dlatego niezbędne są procedury rozpatrywania skarg. 



  Procedury obsługi klienta: Idealnie byłoby, gdyby potrzebna była procedura dla każdej 

interakcji z klientem, która ma miejsce regularnie, niezależnie od tego, czy jest to zapytanie 

klienta, zamówienie czy sprzedaż. 

  Procedury produkcyjne: Jeśli jesteś producentem, nawet jeśli działasz na stosunkowo 

niewielką skalę, wytwarzając rzeczy do sprzedaży lokalnie lub na rynkach, jakość Twojego 

produktu musi być za każdym razem taka sama. Brzmi prosto, ale wyobraź sobie, że robisz 

domowe dżemy, a jakość dostępnych produktów różni się w zależności od pory roku. W tym 

scenariuszu może być konieczne ograniczenie produkcji do określonych pór roku w celu 

zagwarantowania spójności. Podobnie, jeśli sam wytwarzałeś produkty i jesteś teraz gotowy 

do delegowania tego procesu, musisz dokładnie udokumentować to, co robisz, używając 

dokładnych ilości, czasów, metod produkcji i tak dalej. 

 » Skrypty telefoniczne i szablony e-maili: Czuję, że się trochę krzywisz, gdy zastanawiasz się, 

czy naprawdę jesteś tak dyktatorski, że potrafisz znieść pisanie skryptów, które pracownicy 

powinni śledzić, gdy odbierają telefon, lub szablonów, gdy odpowiadają na e-maile. Pamiętaj 

jednak o dwóch rzeczach: po pierwsze, to, co chcesz osiągnąć, to spójność dla klienta; po 

drugie, jeśli poświęciłeś czas na zastanawianie się nad składnikami, które przyczyniły się do 

sukcesu Twojej firmy i wiesz, że sposób, w jaki odbierasz telefon lub odpowiadasz na e-maile, 

jest częścią tego sukcesu, to oczywiście chcesz móc powtórzyć tę formułę , raz po raz. 

  Prezentacja: Jako ktoś, kto nienawidzi mundurów w prawie każdym kształcie i formie, trochę 

się skręcam, kiedy to piszę. Ale firmy kochają mundury, ponieważ zapewniają spójność dla 

klienta i wzmacniają wizerunek firmy. Nawet coś tak prostego, jak koszulka polo z logo Twojej 

firmy wytłoczonym z przodu, może mieć wpływ na to, jak postrzegają Cię klienci. 

  Stawki i ceny: Standaryzowane stawki i ceny są koniecznością. Tak więc, jeśli masz tendencję 

do wyceniania ofert w sposób dość intuicyjny, musisz poświęcić czas na znalezienie metody 

wyceny i zamiast tego się jej trzymać. 

Jeśli nadal jesteś mały i zastanawiasz się, jak rozwinąć swój biznes, doskonałym źródłem inspiracji (jeśli 

jest dostępna) jest przyjrzenie się franczyzom, które oferują podobną usługę lub produkt do Twojej. Na 

przykład, jeśli zakładasz firmę zajmującą się koszeniem trawników, spójrz na to, jak franczyzy kosiące 

trawniki podchodzą do swojej marki, marketingu i obsługi klienta. Jeśli rozpoczynasz działalność 

księgową, spójrz na franczyzy księgowe i sposób, w jaki organizują one swoje ceny i usługi. Nie sugeruję, 

abyś kradł tutaj własność intelektualną lub próbował kopiować systemy franczyzy bez płacenia za 

przynależność – więcej, że przyjrzysz się ogólnemu podejściu tej serii i wykorzystasz to jako inspirację. 

Wyznaczanie celów dla Ciebie i Twojej firmy 

Zauważyłem pewną cechę w garstce bardzo odnoszących sukcesy biznesmenów, których spotkałem. 

Każda z tych osób miała na myśli bardzo konkretny cel i została opętana wewnętrznym dążeniem do 

osiągnięcia tego celu. Co ciekawe, cele te były w ostatecznym rozrachunku bardziej osobiste niż 

biznesowe - jak chęć przejścia na emeryturę w wieku 50 lat z gwarantowanym dożywotnim dochodem 

lub marzenie, aby móc kupić dom dla każdego z nich. dzieci lub móc pracować tylko 20 godzin 

tygodniowo i nadal być zabezpieczonym finansowo. Jeśli próbujesz stworzyć biznes, który rośnie i jest 

ostatecznie niezależny od Ciebie, zadaj sobie pytanie, co chcesz osiągnąć dzięki temu wzrostowi. Masz 

konkretny cel finansowy lub określone ramy czasowe? Jeśli nie, poświęć trochę czasu na zastanowienie 

się, jaki może być ten cel, a następnie zbuduj swój biznesplan wokół tego celu. Chociaż wyznaczanie 

celów jest ważną częścią sukcesu biznesowego, samo chęć bycia milionerem nie wystarczy. Musisz 

upewnić się, że Twoja firma ma jakąś przewagę konkurencyjną lub zwycięską strategię i musisz 

zrozumieć, jak budować na tej strategii za pomocą dobrych systemów. Jeśli nie masz tych elementów 



na miejscu, ambitne plany otwierania nowego sklepu co sześć miesięcy lub stania się rozpoznawalną 

na całym świecie marką to po prostu pie-in-the-sky. 

Planowanie pełnego wdzięku wyjścia 

Jednym z najlepszych sposobów na to, by myśleć o swoim biznesie jako niezależnym od ciebie, jest 

wyobrażenie sobie, że go sprzedajesz. Zawsze staraj się mieć gotowy plan wyjścia, nawet jeśli nie 

planujesz sprzedaży w najbliższej przyszłości. Zadaj sobie następujące pytania: Gdybym miał dziś 

sprzedać ten biznes, co mógłbym za niego dostać? Czy ten biznes może działać niezależnie ode mnie? 

Jakie aktywa lub systemy biznesowe muszę sprzedać? Jak mogę zmaksymalizować cenę, jaką mogę 

uzyskać za ten biznes? 

Docenianie ograniczeń Twojej firmy 

W poprzednich sekcjach opowiadam o pomyśle stworzenia firmy, która żyje własnym życiem, 

niezależnie od Ciebie. Wspominam też na początku tej części, że nie każdy chce podążać tą ścieżką i 

mówię o zaletach i wadach prowadzenia firmy na różne sposoby. Zastanawiając się nad tymi tematami, 

musisz również pamiętać, że niektóre firmy są znacznie trudniejsze niż inne. Oto niektóre rodzaje firm, 

które mogą być trudne do rozwoju, a także dlaczego: 

  Firmy ograniczone fizycznymi ograniczeniami lub wysokimi kosztami założenia, które 

wymagają znacznego kapitału: Oczywistym przykładem jest tutaj rolnik, ograniczony przez 

ilość posiadanej ziemi i bez kapitału na rozwój. Innym przykładem może być zawodowy 

kierowca ciężarówki ograniczony wysokimi kosztami kapitałowymi dodatkowych ciężarówek 

lub zdolność właściciela pensjonatu do rozbudowy ze względu na wysokie koszty zakupu 

nieruchomości. 

  Biznesy oparte na umiejętnościach artystycznych właściciela: Przykładem może być pianista 

klasyczny występujący w całym kraju, komik lub producent teatralny. Oczywiście, możesz 

połączyć siły z innymi artystami z podobnej dziedziny, ale sedno tego, co robisz (takie jak granie 

na wirtuozowskim pianinie) jest prawie niemożliwe do przekazania. 

  Firmy wytwarzające produkty, które wymagają bardzo specyficznych umiejętności, 

szczególnie tych o charakterze artystycznym: np. dmuchanie szkła, malowanie artystyczne i 

garncarstwo. Produkcja na zamówienie towarów jednorazowych również należy do tej 

kategorii, w której rzemieślnik (taki jak stolarz) buduje reputację, która jest bardzo powiązana 

z tą osobą jako osobą, a nie z firmą. 

 »» Firmy świadczące usługi eksperckie, w których świadczona usługa jest bardzo kojarzona z 

osobą świadczącą usługę: Pomyśl o specjalistach medycznych (akupunkturzysta, pediatra, 

ortodonta) lub konsultantach specjalistycznych (mentorów biznesowych, konsultantów ds. 

zasobów ludzkich). 

  Firmy obsługujące tereny wiejskie, w których właściciel świadczy usługi, a ekspansja wiąże się 

ze zbyt dużymi podróżami: Przychodzi mi na myśl nasz lokalny dentysta od koni (tak, coś 

takiego jak koński dentysta istnieje!). 

Jeśli masz bardziej przedsiębiorczą osobowość, być może przeczytałeś powyższą listę, myśląc, że 

brakuje mi wyobraźni, a firmy z listy można rozszerzyć na wiele sposobów. Artystka mogłaby 

skomercjalizować swoje obrazy jako poduszki, pocztówki lub tapety; dentysta koni mógłby założyć 

konsultację online; stolarz mógłby wydać mnóstwo na wysokiej klasy marketing i budowę aby zdobyć 

międzynarodową reputację. Na swoją obronę nie twierdzę, że tych biznesów nie da się rozwijać- mówię 

tylko, że trudniej je rozwijać niż inne. (A poza tym artysta może nie chcieć projektować tapety, a 

stomatologia koni online może okazać się niepraktyczna). Jeśli Twoja firma należy do jednej z kategorii 



wymienionych na powyższej liście i masz problemy z wyobrażeniem sobie, jak oddzielasz się od swojej 

firmy, wskocz do Internetu i wyszukaj na całym świecie sprzedawany produkt lub świadczone usługi. 

Poszukaj przykładów innych osób podobnych do Ciebie i tego, jak rozwinęli swoją firmę, aby stać się 

czymś większym. Chociaż rozwój firm oferujących usługi eksperckie może być trudny, dla tych, którym 

uda się to zrobić i zbudują sieć profesjonalistów, którzy zapewniają wysoką spójność usług, nagrody 

mogą być znaczne. 

TRZYMAĆ TE WODZLE 

Jedną z rzeczy, których możesz doświadczyć zatrudniając pierwszych pracowników, jest uczucie ulgi 

tak silne, że deklarujesz: „Oto jesteś. Ufam ci. Proszę, zorganizuj mnie, mój biznes i moje życie”. Nie 

oszukuj się, że to odpuszczenie oznacza, że jesteś menedżerem lub dobrym delegującym. Przekazanie 

lejców komuś innemu w ten sposób skończy się łzami: jeśli pracownik przejmie i zrobi wszystko dobrze, 

zostaniesz z ogromną dziurą, gdy ten pracownik odejdzie, a Twoja firma ucierpi; jeśli pracownik nie 

działa, właśnie dałeś mu szansę na wyrządzenie dużej szkody. Zamiast tego Twoim obowiązkiem jest 

delegowanie, ale delegowanie przy użyciu jasnych instrukcji i dobrych systemów. Nigdy nie chcesz, aby 

pracownik stał się niezbędny, ponieważ w tym momencie zbudowałeś firmę, która może nie być 

zależna od ty, ale na pewno wszystko zależy od kogoś innego. 



Zawsze o krok do przodu 

Na całym świecie, rok 2020 był rokiem bezprecedensowych zmian. Reagowanie w obliczu zmian zawsze 

było niezbędne dla sukcesu każdej firmy, ale czuję się pewnie, twierdząc, że ta umiejętność jest teraz 

ważniejsza niż kiedykolwiek. Nawet jeśli w naszym życiu nie staniemy w obliczu kolejnej pandemii, 

szybkie zmiany są rzeczywistością dla prawie każdej firmy, niezależnie od tego, czy są to nowi 

konkurenci, zmiany w przepisach rządowych, wpływ zmieniającego się klimatu lub wahań gospodarki, 

czy też pojawienie się nowych technologia. Jeśli Twoja firma jest nadal stosunkowo mała, może być 

trudno pomyśleć o tym, jak zmiana może na Ciebie wpłynąć. Jednak przewidywanie zmian i szybkie 

reagowanie jest kluczem do wykorzystania nowych możliwości. A jeśli COVID coś nam pokazał, to jak 

szybko możemy poradzić sobie ze zmianami. Myślę z podziwem o firmach produkujących piwo 

rzemieślnicze, które w ostatnich miesiącach połączyły siły z destylarniami, by zrobić środki do 

dezynfekcji rąk, czy o tysiącach restauracji, które niemal z dnia na dzień przestawiły się na usługi na 

wynos. Tu przedstawiam kilka prostych narzędzi, które pomogą Ci przeanalizować, co dzieje się w 

Twojej branży. Wyjaśniam również, jak przeprowadzić prostą analizę SWOT (mocne strony - słabe 

strony – szanse – zagrożenia) i jak pozycjonować swój biznes, aby uzyskać jak największą szansę na 

sukces. 

Widok z lotu ptaka 

Aby być strategicznym w biznesie, potrzebujesz zrozumienia, jak radzi sobie branża, w której działasz, 

i jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na tę branżę w najbliższej przyszłości. Wyobraź sobie, że 

byłeś właścicielem wypożyczalni wideo i DVD mniej więcej 20 lat temu, kiedy ta branża kwitła. Może 

Twoja firma była bardzo dochodowa (miałeś świetny gust filmowy, Twój sklep znajdował się w 

centralnej lokalizacji i nie miałeś konkurencji). Pomimo tych wszystkich zalet, są szanse, że jeśli nie 

byłbyś w stanie zmienić się nie tylko szybko, ale także niezwykle dramatycznie, przestałbyś już 

handlować. 

Patrząc na to, co dzieje się w Twojej branży 

Jeśli już od jakiegoś czasu pracujesz w branży, prawdopodobnie masz intuicyjne wyczucie ogólnych 

trendów branżowych. Zalecam jednak poświęcenie czasu na bardziej analityczne przemyślenie 

wszystkich czynników zewnętrznych, które wpływają na Twój biznes, takich jak gospodarka, dane 

demograficzne rynku docelowego oraz średnia rentowność i trendy w tej branży. Analiza ta jest znana 

jako analiza PESTEL, oznaczająca polityczną, ekonomiczną, społeczną, technologiczną, środowiskową i 

prawną. Podstawowym celem analizy środowiska w ten sposób jest identyfikacja czynników 

napędzających zmiany, które wpływają na przyszły rozwój branży. Oto, na czym powinieneś się skupić: 

  Polityczny: Jakie siły polityczne mogą wpłynąć na branżę? Zastanów się na przykład, w jaki 

sposób polityka rabatów na energię słoneczną wpłynęła na sprzedawców paneli słonecznych 

lub jak ustawodawstwo federalne wpłynęło na firmy zajmujące się planowaniem finansowym. 

  Ekonomia: Jak recesje, stopy procentowe i kursy walutowe wpływają na tę branżę? Na 

przykład eksporterzy i importerzy są szczególnie narażeni na wahania kursów walutowych. 

  Społeczności: Rozważ interakcję między branżą a trendami demograficznymi. Na przykład 

firmy z branży opieki nad osobami starszymi czerpią korzyści ze starzejącej się populacji. 

  Technologiczne: Jaki wpływ na tę branżę mają zmiany technologiczne? Pomyśl o tym, jak 

portale internetowe stworzyły ogromne wyzwania dla wielu rodzajów sprzedawców, w tym 

księgarni, sklepów muzycznych i biur podróży. 

  Środowisko: Rosnąca świadomość ekologiczna może stwarzać możliwości dla branży - na 

przykład żywność ekologiczna – lub wyzwania – na przykład chemiczne nawozy ogrodnicze. 



  Prawne: Rosnące regulacje rządowe mogą często służyć polaryzacji branży, zwłaszcza jeśli 

zgodność jest bardzo kosztowna, co sprawia, że branża jest bardziej dochodowa dla większych 

graczy, ale trudniejsza dla małych ryb. 

Poniżej mamy bardzo podsumowaną analizę, którą przeprowadziłem dla renomowanej regionalnej 

firmy księgowej - widać, że nawet w przypadku tak stabilnej firmy wiele sił może kształtować przyszły 

sukces. 

Zmiana w branży: prawdopodobna konsekwencja 

Polityczny : Reformy emerytalne : Możliwy spadek popytu na samozarządzające superfundusze 

Ekonomiczny : Rosnąca presja na obniżanie opłat : Wzrost w większych firmach zdolnych do wdrażania 

procesów oszczędnościowych 

Społeczne : Zmiany demograficzne w miarę przechodzenia na emeryturę z pokolenia baby boomers : 

Wzrost zapotrzebowania na planowanie emerytury 

Różne oczekiwania klientów z pokolenia Y: presja na większą interaktywność i biegłość technologiczną 

Technologiczne: Nowa technologia, która umożliwia klientom 

wykonywać własne zeznania podatkowe : Spadek rutynowych prac związanych z zapewnieniem 

zgodności 

Wideokonferencje i e-mail zastępują kontakt twarzą w twarz: Erozja niszowych rynków ze względu na 

lokalizację 

Środowisko: Zapotrzebowanie na księgowych do raportowania wyników niefinansowych: Wzrost 

zapotrzebowania na raportowanie zrównoważonego rozwoju 

Prawo : Zwiększona regulacja samozarządzających się superfunduszy : Wzrost w wyspecjalizowanych 

firmach świadczących tylko superusługi 

W ramach badania tych zewnętrznych wpływów polecam polowanie na raporty „stanu branży”, gdy 

tylko jest to możliwe. Sprawozdania te są często publikowane przez stowarzyszenia branżowe i 

dostępne do bezpłatnego pobrania z ich witryn internetowych. Ponadto sprawdź, czy możesz znaleźć 

wskaźniki finansowe dla swojej branży. Takie profile często zawierają przydatne informacje o 

zatrudnieniu, średnim dochodzie i średnim zysku operacyjnym przed opodatkowaniem. 

HA HA, NIE MOŻESZ MNIE ZŁAPAĆ! 

Jednym z punktów, które warto wziąć pod uwagę w ramach analizy branży, są bariery wejścia. Bariery 

wejścia to bardzo wysokie koszty konfiguracji, które utrudniają innym konkurentom wejście do walki. 

Oczywistymi przykładami są nowe linie lotnicze, producenci samochodów czy sieci supermarketów. 

(Chociaż wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek czytający naprawdę planował 

założenie nowej linii lotniczej). Na bardziej codziennym poziomie barierami wejścia mogą być drogie 

narzędzia lub specjalistyczny sprzęt, wieloletnie studia, duże koszty infrastruktury, takiej jak 

oprogramowanie systemy lub magazyny, złożone sieci dystrybucyjne lub drogie nieruchomości. Jeśli 

planujesz rozpocząć nowy biznes w branży, w której istnieją znaczne bariery wejścia, może się okazać, 

że wzrost jest niemożliwy, ponieważ nie masz wystarczającego kapitału lub czasu na inwestycje. Jeśli 

tak jest, musisz być otwarty na pomysł zmiany modelu biznesowego. Z drugiej strony zmiany 

technologiczne spowodowały, że bariery wejścia w wielu branżach załamały się, otwierając gamę 

możliwości. Na przykład właściciele małych firm, którzy wcześniej nie mogli konkurować, ponieważ nie 



mieli wystarczającego kapitału na wyposażenie drogiego punktu sprzedaży detalicznej, mogą teraz 

sprzedawać bezpośrednio konsumentowi za pomocą kanałów online; agenci nieruchomości, których 

nie było stać na sklep, mogą teraz działać w swoim domowym biurze; autorzy, którzy nie mogli 

zabezpieczyć dystrybucji bez przechodzenia przez wydawcę, mogą teraz samodzielnie publikować 

własne ebooki; Konsultanci niszowi z wcześniej wysokimi kosztami podróży mogą teraz świadczyć 

usługi za pośrednictwem konferencji online. Jeśli jesteś małym graczem, sprawdź, czy potrafisz 

zidentyfikować nowe technologie, które stwarzają możliwości na rynkach, na których dotychczas 

dominowali wielcy gracze. Bariery wejścia nie tylko zapadają się w coraz szybszym tempie, ale duże 

firmy mogą również bardzo wolno się zmieniać. 

Realistyczne podejście do upadku branży 

Ideą stojącą za wykonaniem analizy branżowej jest uzyskanie wyobrażenia o tym, co dzieje się ogólnie 

w branży. Oczywiście branża, która podupada, będzie o wiele trudniejsza (jeśli nie niemożliwa) do 

odniesienia sukcesu niż branża, która bardzo szybko się rozwija. Wcześniej wspomniałem o upadku 

wypożyczalni wideo i DVD, a kiedy to zrobiłem, pomyślałem o sklepie wideo, który był kiedyś w mojej 

wiosce. Biznes był solidny, a sklep (jako jedno z niewielu miejsc otwartych po 18:00) był zawsze 

towarzyski i tętniący życiem. Z perspektywy czasu mogę spojrzeć wstecz i pomyśleć, że właściciel 

powinien był wcześniej przerzucić się na więcej płyt DVD i mniej wideo; mógł zmniejszyć i zmniejszyć 

o połowę czynsz; mógł zbadać niszowy rynek i rozwinąć swoją obecność w Internecie. W przypadku 

szczególnego tego biznesu  nie było nadziei. Najlepszą rzeczą, jaką mógł zrobić, było zamknięcie 

swojego biznesu, gdy był jeszcze przed nim. Jeśli Twoja branża znajduje się w poważnym upadku, 

najlepiej jest spróbować sprzedać swój biznes już teraz, zamknąć firmę, jeśli już jest nieopłacalna lub, 

jeśli wciąż jesteś na etapie planowania, odejść od pomysłu rozpoczęcia nowego biznes. Zamknięcie 

firmy może być szczególnie przerażające, ponieważ możesz zainwestować znaczne środki, których 

nigdy nie odzyskasz. Jeśli jednak już handlujesz ze stratą, sprzedaż firmy w kontekście upadającej 

branży może być niemożliwa. Im dłużej handlujesz nieopłacalnie, tym więcej możesz stracić finansowo. 

Na fali możliwości 

A co z innymi scenariuszami niż te, które omówiłem w poprzedniej sekcji, takimi jak ogromny rozwój 

branży? Ogólnie rzecz biorąc, rozwój branży to świetna rzecz dla wszystkich zaangażowanych osób, a 

jeśli jesteś we właściwym miejscu we właściwym czasie, możesz osiągnąć przyzwoite zyski. Dla firm 

rozpoczynających działalność, jeśli możesz znaleźć niszę, która działa, uważam, że możliwości są 

większe niż kiedykolwiek. Myślałem o tym przez ostatnie kilka dni i za każdym razem, gdy się 

rozglądam, dostrzegam inny genialny pomysł na biznes, który wydaje się kwitnąć - czy jest to queerowa 

siłownia, biznes online, który pomaga chińskim rodzicom wybrać „zachodnie” imiona dla dzieci, lub 

restauracja w Amsterdamie, która instaluje na swoim dziedzińcu kilkanaście szklarni, aby zarządzać 

dystansem społecznym. Odwrotna strona wskakiwania na modę dla każdej branży doświadczającej 

szybkich zmian może wiązać się z większym ryzykiem, ponieważ kierunek zmian i nowych technologii 

może być trudny do przewidzenia. Część tajemnicy łagodzenia tego ryzyka polega na dopasowaniu 

wewnętrznych mocnych stron Twojej firmy do potencjalnych możliwości branży. I zgadnij co? O tym 

jest w następnej części tego rozdziału. . . 

Ocena swoich możliwości 

Jestem pewien, że nie musisz się długo zastanawiać, aby pomyśleć o kimś, kto zawsze wybiera 

trudniejsze ścieżki w życiu. Może masz znajomego, który ma dysleksję, ale wybrał karierę 

językoznawcy, albo znasz kogoś na wózku inwalidzkim, który podróżuje po świecie. Pogoń za 

marzeniami i wytrwanie w obliczu przeciwności niewątpliwie buduje charakter i często daje ogromną 

satysfakcję. Jednak w świecie biznesu przekonasz się, że zazwyczaj opłaca się bardziej strategicznie 



podchodzić do tego, gdzie kierujesz swoją energię. Chcesz zidentyfikować możliwe możliwości i 

sprawdzić, czy możesz je dopasować do swoich naturalnych umiejętności i zdolności. 

Przechodzenie przez grilla 

Mam chorobliwą fascynację tymi quizami osobowości, które widzisz w czasopismach w poczekalniach 

lekarzy - tymi, w których odpowiadasz na głupie pytania wielokrotnego wyboru, a na końcu czytasz 

mrożący krew w żyłach werdykt. Mając na uwadze te grzeszne przyjemności. Kiedy odpowiadasz na 

pytania, odpowiadaj z perspektywy swojej firmy, a nie od siebie jako osoby. Pomyśl o wspólnych 

umiejętnościach, które ty, twoi pracownicy, członkowie rodziny, mentorzy biznesowi lub konsultanci 

zewnętrzni wnosicie na imprezę. Pamiętaj też o konkurencji, gdy oceniasz swoją firmę na podstawie 

takich rzeczy, jak obsługa klienta lub marketing. (Na przykład możesz być świadomy małych obszarów, 

w których możesz poprawić obsługę klienta, ale jeśli wiesz, że pokonałeś wszystkich konkurentów, 

prawdopodobnie możesz przyznać sobie ocenę „niesamowita”). funkcja jest dla Twojej firmy 

(sprzedaż, finanse, ludzie itd.), sugeruję zaznaczenie w kolumnie „Tak” dla wszystkich aspektów 

zarządzania finansami. Nawet jeśli Twoja firma dobrze sobie radzi i jesteś typem osoby, która ma 

wpływy, złe zarządzanie finansami prawie zawsze jest ograniczeniem sukcesu i rozwoju firmy. 

Ocena swoich możliwości 

Jestem pewien, że nie musisz się długo zastanawiać, aby pomyśleć o kimś, kto zawsze wybiera 

trudniejsze ścieżki w życiu. Może masz znajomego, który ma dysleksję, ale wybrał karierę 

językoznawcy, albo znasz kogoś na wózku inwalidzkim, który podróżuje po świecie. Pogoń za 

marzeniami i wytrwanie w obliczu przeciwności niewątpliwie buduje charakter i często daje ogromną 

satysfakcję. Jednak w świecie biznesu przekonasz się, że zazwyczaj opłaca się bardziej strategicznie 

podchodzić do tego, gdzie kierujesz swoją energię. Chcesz zidentyfikować możliwe możliwości i 

sprawdzić, czy możesz je dopasować do swoich naturalnych umiejętności i zdolności. 

Ustalanie priorytetów tam, gdzie musisz zrobić lepiej 

Jeśli jestem psychologiem prowadzącym firmę doradczą, są szanse, że umiejętności telefonowania na 

zimno lub umiejętności marketingu bezpośredniego nie będą takie wielkie. Z drugiej strony, jeśli 

sprzedam nowy produkt, o którym niewiele osób kiedykolwiek słyszało, umiejętność sprzedania 

czegokolwiek komukolwiek będzie niezbędną umiejętnością. Połączenie czegoś, co jest zarówno ważne 

dla Twojej firmy, jak i słabości w Twoich możliwościach, jest nieszczęśliwe. Czy potrafisz wskazać 

funkcje biznesowe, w których jesteś naprawdę słaby, ale które są kluczowe dla Twojego biznesu? 

Identyfikacja szans i zagrożeń 

Trendy w branży to nie jedyne rzeczy, które mogą mieć duży wpływ na Twój biznes, ale nad którymi 

masz niewielką kontrolę. A co ze zmianami w gospodarce lub pojawieniem się na scenie nowych 

konkurentów? Aby pozostać o krok do przodu, gra polega na próbie przewidzenia wpływu, jaki te 

czynniki zewnętrzne mogą mieć na Twój biznes. Dla każdej z poniższych kategorii zadaj sobie pytanie, 

jakie szanse i jakie zagrożenia czekają. Pamiętaj, że każda zmiana może być szansą lub zagrożeniem 

(lub nawet obydwoma), w zależności od tego, gdzie stoisz w schemacie rzeczy. Uporządkuj te szanse i 

zagrożenia w dwóch kolumnach. Rozważ następujące kwestie: 

 Nowa konkurencja: Jakie jest prawdopodobieństwo, że nowi konkurenci mogą wpłynąć na 

Twoją firmę? Czy masz specjalne umiejętności lub strategiczną przewagę, która chroni Cię 

przed konkurencją? A może to, co sprawia, że Twoja firma tak dobrze prosperuje, jest łatwa 

do skopiowania? Co jeśli konkurent ma większy kapitał, lepszą lokalizację lub lepsze zdolności 

marketingowe? 



  Nowe technologie: Jak zmiana technologiczna wpłynie na Twój biznes? Czy nowa technologia 

może skończyć się wypadnięciem z biznesu (pomyśl o przykładzie sklepu wideo na początku 

tego rozdziału)? A może jesteś biegły w kierunku, w którym zmierza nowa technologia, i czy 

może to być szansa? 

  Zmiany demograficzne: Zmiany demograficzne to kwestia długoterminowa, ale tak samo 

(miejmy nadzieję) dotyczy Twojej firmy. Jeśli Twoja firma obsługuje lokalną populację (w 

przeciwieństwie do dystrybucji krajowej lub bycia online), opłaca się obserwować trendy we 

wzorcach populacji. (Prowadzenie sklepu z zabawkami dla dzieci na przedmieściach z szybko 

rosnącą populacją emerytów i spadającym wskaźnikiem urodzeń może nie być najwspanialszą 

strategią. Chociaż marketing wysokiej jakości produktów zarobionym i pobłażliwym dziadkom 

może to zmienić w szansę). 

  Zmiany w przepisach państwowych: Jeśli Twoja firma jest w jakiś sposób zależna od przepisów 

państwowych (może jesteś taksówkarzem, pracujesz w służbie zdrowia lub Twoja firma opiera 

się na dotacjach rządowych w takiej czy innej formie), szczególnie podatne na zmiany w 

krajobrazie politycznym. Zadaj sobie pytanie, jaki wpływ na Twoją firmę mogą mieć 

zmieniające się przepisy i jak możesz na nie zareagować. 

  Zmiany w gospodarce: Czy Twój biznes jest bardzo uzależniony od przypływów i odpływów 

gospodarki? Niektóre firmy (na przykład firma sprzedająca podstawowe produkty spożywcze) 

są stosunkowo stabilne niezależnie od tego, co dzieje się w gospodarce; inne firmy (takie jak 

te sprzedające luksusowe dobra luksusowe, a nawet turystyka) mają tendencję do poruszania 

się w parze z boomami i upadkami. 

  Zmiany w Twoich sprawach domowych: Nie znajdziesz osobistych rzeczy wymienionych w 

innych książkach o planowaniu biznesowym, ale jeśli prowadzisz małą firmę, wiem (z 

doświadczenia!), jaki wpływ mogą mieć zmiany w Twoim życiu domowym. Rozwód może 

podzielić majątek firmy na dwie części i przekształcić rentowny biznes w ten, który ma 

trudności, lub konieczność przeprowadzki rodziny do innego miasta w celu podjęcia pracy 

przez współmałżonka może dramatycznie wpłynąć na Twój biznes. Jeśli więc uważasz, że taka 

zmiana jest możliwa, nie wstydź się uwzględnić tego w swoim planie. 

Kiedy myślisz o szansach i zagrożeniach dla swojej firmy, możesz również odwołać się do procesu 

analizy branży we wcześniejszej części tego rozdziału („Spojrzenie z lotu ptaka”). Należy jednak 

pamiętać, że szanse i zagrożenia w tym kontekście mają inny zakres niż tylko jedna konkretna branża. 

Na przykład globalna recesja lub zmiana rządu nie są związane z branżą. Na drugim końcu skali 

pojawienie się nowego konkurenta może być raczej odzwierciedleniem rosnącej liczby ludności w 

jednym regionie geograficznym niż ogólnym trendem w branży. 

Analiza dla firmy zajmującej się tworzeniem aplikacji na iPhone'a 

Szanse   

Stały wzrost popytu 

Otwarcie rynku pracy oznacza możliwość zatrudnienia zagranicznych programistów po niższych 

stawkach 

Niektórzy klienci, którzy chcą zapisać się na umowy dotyczące udziału w zyskach zamiast niższych opłat 

Dostępnych jest wiele kontraktów rządowych, gdy organy rządowe starają się tworzyć nowe aplikacje 

do informacji społeczności  

Zagrożenia 



Wzrost liczby konkurentów 

Rynek pracy offshore to nowa konkurencja często po bardzo niskich cenach 

Zmiany w językach programowania sprawiają, że trudno nadążyć, zwłaszcza przy małej bazie 

pracowników i wysokich kosztach szkoleń 

Silny trend w kierunku telefonów z Androidem i oczekiwanie od klientów, że aplikacje będą dostępne 

zarówno dla androidów, jak i iPhonów 

Analiza dla firmy instalującej panele słoneczne 

Szanse 

Ogromny wzrost popytu 

W zależności od zmian w rządzie, potencjalne dodatkowe dotacje dla konsumentów 

Szkoły i organy rządowe, zgodnie z własną polityką, zalecają trzymanie się lokalnych dostawców 

Zagrożenia 

Kilku poważnych nowych konkurentów z dużymi mięśniami 

Licencja na wyłączną dystrybucję kończy się za dwa lata 

Szybki wzrost wymaga wysokich kredytów i wywiera presję na przepływy pieniężne 

Gdyby nowy rząd, wszystkie dotacje mogły się skończyć  

Miej umysł otwarty na fakt, że niektóre rzeczy nie pasują do pudełek jako szansa lub zagrożenie. Bądź 

gotów do kreatywności. Chociaż Twoja analiza zagrożeń i szans zazwyczaj odzwierciedla Twoją obecną 

pozycję, pozostań otwarty na nowe możliwości. 

FAJNIE BYĆ ZIELONYM 

Jednym z nadrzędnych długoterminowych globalnych trendów, który prawdopodobnie nie zmieni się 

w najbliższym czasie, jest wzrost świadomości ekologicznej i wynikający z niej popyt na ekologiczne 

produkty i usługi. Połącz to z rosnącymi skutkami zmian klimatycznych, a otrzymasz doskonały przykład 

czegoś, co jest zarówno szansą biznesową, jak i zagrożeniem biznesowym. Dla osób z „zielonego” 

przemysłu (produkty ekologiczne, alternatywne źródła energii, doradztwo środowiskowe itd.) ten 

długoterminowy trend stanowi szansę. Dla firm z branż o wysokim zapotrzebowaniu na energię, 

zwłaszcza zależnych od paliw kopalnych, ten trend jest zagrożeniem. 

Przeprowadzanie analizy SWOT 

Jeśli czytałeś inne książki biznesowe lub pracowałeś w większych organizacjach, prawdopodobnie 

słyszałeś już o analizie SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia). Jako model, analiza SWOT 

pozostaje, podczas gdy inne koncepcje biznesowe pojawiają się i znikają, po prostu dlatego, że ten 

sposób patrzenia na rzeczy jest zarówno łatwy do zrozumienia, jak i zaskakująco potężny. 

Przełożenie teorii na praktykę 

Idea analizy SWOT jest prosta: 

  Staraj się budować na swoich mocnych stronach, ale minimalizuj swoje słabości. 

  Staraj się wykorzystywać szanse i przeciwdziałać zagrożeniom. 



Czy jesteś gotowy, aby wypróbować własną analizę SWOT? Potem idzie: 

1. Zrób listę mocnych i słabych stron swojej firmy. 

Wyjaśnię, jak to zrobić wcześniej w tym rozdziale w „Przedstawieniu się przez grilla”. 

2. Zrób listę możliwych szans i zagrożeń. 

3. Podziel swoje mocne strony na dwie kategorie: mocne strony, które pomogą Ci wykorzystać szanse 

oraz mocne strony, które pomogą Ci radzić sobie z zagrożeniami. 

4. Zapisz te mocne strony w pierwszym rzędzie swojej siatki SWOT, wraz z powiązanymi szansami lub 

zagrożeniami. Mocne strony, które pomagają realizować szanse, znajdują się w lewym górnym rogu. 

Mocne strony, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom, znajdują się w prawym górnym 

rogu. 

5. W ten sam sposób podziel swoje słabości na dwie kategorie: słabości, które mogą utrudniać ci 

wykorzystanie szans, oraz słabości, które mogą sprawić, że zagrożenia będą jeszcze większym 

zagrożeniem. 

6. Zapisz te słabości, a także zagrożenia w drugim rzędzie swojej siatki SWOT. Słabe strony, które 

ograniczają możliwości, trafiają do lewego dolnego rogu; słabości, które zwiększają zagrożenia, 

znajdują się w prawym dolnym rogu. 

Przełożenie analizy SWOT na działanie 

Po zakończeniu analizy SWOT, co dalej? Mówiąc prościej, ta siatka zawiera cztery różne strategie 

biznesowe: 

 Staraj się wykorzystywać wszystkie obszary, w których Twoja firma jest silna i dobrze nadaje 

się do wykorzystania. 

  Uważnie obserwuj wszystkie obszary, w których Twoja firma jest silna, ale zagrożenie może 

się pojawić. 

  Spróbuj ulepszyć wszystkie obszary, w których Twoja firma jest słaba, ale istnieją możliwości. 

(Na przykład możesz rozważyć dodatkowe szkolenie, zatrudnienie pracowników o różnych 

umiejętnościach lub zatrudnienie konsultantów). 

  Podejmij działania wyprzedzające i postaraj się pozbyć wszelkich obszarów, w których Twój 

biznes jest słaby, ale zbliża się zagrożenie 

 

Tworzenie planu zmian 

Pod pewnymi względami tworzenie biznesplanu może być bardzo „bite”. Masz misje i wizje, plany 

finansowe i marketingowe, a następnie analizy branżowe i nie tylko. (O wiele bardziej szczegółowo 

mówię o tworzeniu biznesplanu w następnym rozdziale). Każdy z nich wydaje się odrębnym tematem, 

a zajęcie się każdym obszarem może nawet wymagać użycia innego sposobu myślenia lub różnych 

umiejętności. Jednak, zagłębiaj się coraz głębiej w ten proces, miejmy nadzieję, że wszystko zacznie się 

łączyć. Zaraz na początku , w Części 2, mówię o określeniu Twojej strategicznej przewagi i 

przeanalizowaniu, jak Twój biznes wypada na tle konkurencji. Pod wieloma względami analiza 

branżowa i analiza SWOT w tym rozdziale przebiegają według podobnego procesu, ale zapewniają 

kolejną warstwę jasności w odniesieniu do obszarów w firmie, które należy wykorzystać, a także 

słabości, przed którymi należy się chronić. W swoim biznesplanie postaraj się uwzględnić następujące 

elementy: 



 Kwestie lub problemy, z którymi się borykasz 

 Szanse, które stoją przed nami 

 Plan działania, który określa, w jaki sposób zamierzasz złagodzić swoje problemy i wykorzystać 

te możliwości 

Opracowując plan działania, spróbuj wyrazić go w jasnych celach, które są bardzo konkretne i mają 

ramy czasowe. Na przykład: „Słabością naszej działalności jest nasze ograniczone doświadczenie w 

tworzeniu aplikacji na Androida. Postaramy się zatrudnić nowego pracownika z tymi umiejętnościami 

w ciągu najbliższych trzech miesięcy”. Albo inny przykład: „Wyraźną słabością mojej firmy jest brak 

umiejętności finansowych, a także ogólny brak dbałości o moje finanse. Planuję skoncentrować się na 

zarządzaniu finansami, aby móc co miesiąc tworzyć i analizować własne zyski i straty. Jeśli okaże się to 

zbyt trudne, zatrudnię przypadkowego księgowego”. Jesteś do połowy pełną szklanką, czy do połowy 

pustą? Jasne, zagrożenia mogą być na horyzoncie, ale czy w tych zagrożeniach kryją się szanse? Jak 

powszechnie (choć niesłusznie) przypisuje się Winstonowi Churchillowi: „Pesymista widzi trudności w 

każdej okazji; optymista widzi szansę w każdej trudności”. 



Tworzenie biznesplanu 

Podjęcie decyzji, gdzie powinien pojawić się a część, było trudne. Nie chciałem, aby pojawiła się zbyt 

późno, ponieważ tworzenie biznesplanu nigdy nie powinno być refleksją; raczej powinien to być 

proces, który zaczynasz wcześnie. Nie chciałem też, aby pojawiła się zbyt wcześnie - jeśli czytasz po 

kolei, chciałem, abyś zastanowił się nad większymi strategicznymi pytaniami z Części od 2 do 5, zanim 

zagłębisz się w drobne szczegóły pisemnego planu. Tak więc w tej Części łączę wiele powiązanych ze 

sobą wątków, przypominając, jak ważne jest dobre zrozumienie swojej branży i konkurencji. 

Powtarzam, że muszę zdefiniować, czym Twój biznes będzie się różnił od innych, i wracam do pytania, 

jaką przyszłość wyobrażasz sobie dla swojego biznesu. Te wielkie pytania są tak ważne, aby rozwiązać 

je na wczesnym etapie. 

Ta Część zapowiada również tematy, o których mówię w kolejnych, takie jak opracowywanie planów 

marketingowych i tworzenie prognoz finansowych. Prawie na pewno będziesz musiał przejść do tych 

części, zanim wrócisz tutaj, gotowy do ukończenia biznesplanu. Bez względu na to, jak skomplikowane 

to brzmi, nie pomijaj tej częśc8 ani nie zamykaj tekstu z westchnieniem. Czas ułożyć plan, a nie ma 

czasu takiego jak teraźniejszość . . . 

Rozpoczęcie pracy z planem 

Przyjmuję następujące podejście do konstruowania biznesplanu: 

  Opis działalności: Pod tym głównym nagłówkiem zamieszczam podtytuły określające Twoją 

misję, profil działalności oraz cele i zadania. Omówię te elementy najpierw w tym rozdziale, w 

części „Wytyczanie prawdziwego kursu”. 

  Środowisko biznesowe: Pod tym głównym nagłówkiem zamieszczam podtytuły dotyczące 

analizy czynników zewnętrznych i trendów, testowania popytu na Twoje usługi oraz analizy 

konkurencji. 

  Strategia biznesowa: Pod tym głównym nagłówkiem umieszczam podtytuły dla mocnych i 

słabych stron, przewagi konkurencyjnej, wyboru strategii oraz przeglądów planów 

marketingowych i planów kadrowych. 

  Plan marketingowy: W tym miejscu bardziej szczegółowo opisujesz swój plan marketingowy, 

opisujesz swoich klientów i wyjaśniasz swoją strategię online. 

  Twój zespół: Aby rozwijać firmę, nie możesz być wyspą. W tej części biznesplanu opiszesz, jak 

będziesz współpracować z innymi, aby osiągnąć sukces. 

  Finanse: Nagłówki, które proponuję w tej sekcji, zależą od tego, czy Twoja firma działa, czy już 

ma ugruntowaną pozycję.  

Sugeruję, abyś ułatwił sobie pracę, korzystając z jednego z szablonów Worda dostępnych bezpłatnie w 

Internecie i z tego zbudował swój plan (szczegóły znajdziesz w następnej sekcji). Alternatywnie, jeśli 

prowadzisz firmę o ugruntowanej pozycji, która chce opracować bardziej złożony plan, najlepszym 

rozwiązaniem może być zakup oprogramowania do planowania biznesowego (więcej informacji 

znajdziesz na pasku bocznym „Uzyskiwanie pomocy online”). Niezależnie od wybranego szablonu, 

nagłówki mogą się nieco różnić od tych, które proponuję w tym rozdziale. Jednak na ostatnim etapie 

ważne jest, abyś dostosował swój biznesplan tak, aby odzwierciedlał charakter i rozmiar Twojej firmy, 

a także uwzględnił wiele strategii, mnóstwo marketingu i kilka sensownych rzeczy finansowych. 

Sposób, w jaki przedstawiasz te informacje, nie ma większego znaczenia. 

Wytyczanie prawdziwego kursu 



W pierwszej części biznesplanu musisz opisać swoją firmę, wraz z deklaracją misji i krótkim zarysem 

celów i zadań. Brzmi łatwo, ale jeśli zaczynasz nowy biznes, możesz chcieć opuścić tę sekcję do czasu 

zakończenia analizy branżowej, analizy SWOT i wyboru strategii biznesowej. Następnie możesz wrócić 

do początku swojego planu i ukończyć tę sekcję. 

Wyrusz w swoją misję 

Twój biznesplan musi zaczynać się od prostego zdania lub kilku zdań, mówiących czytelnikom, czym 

naprawdę jest Twoja firma. Sztuką jest zawrzeć rację bytu w kilku dobrze dobranych słowach, 

jednocześnie pamiętając o szerszym obrazie. Nikt oprócz Ciebie nie może wymyślić misji, która 

naprawdę pasuje do Twojej firmy. Być może będziesz musiał się nad tym pocić przez kilka dni, 

przedyskutować opcje z kolegami i partnerami biznesowymi, lub rozmyślać nad możliwościami 

godzinami leżąc na plaży. Nie ulegaj pokusie, aby pisać za dużo - jeśli Twoja misja ma więcej niż dwa 

zdania długości, porzuć to i zacznij od nowa. I spróbuj stworzyć misję z potencjałem inspirowania i 

motywowania innych (w przeciwieństwie do pierwszego ciosu mojego brata w jego misję, która 

brzmiała „Zarabiaj kupę pieniędzy w jak najkrótszym czasie”). Jeśli brakuje Ci pomysłów, spróbuj 

sprawdzić misje innych firm podobnych do Twojej. Przejdź do swojej ulubionej wyszukiwarki i wpisz 

słowa „misja misji” oraz słowo, które będzie obejmować dowolną branżę, w której się znajdujesz (na 

przykład wpisz „deklaracja misji hydraulików”). Po wypełnieniu swojej misji nie wahaj się jej użyć, aby 

zainspirować siebie, swoich pracowników i klientów – wszystkich naraz. Umieść swoją misję na stronie 

głównej swojej witryny i włącz ją do swoich reklam i innych dokumentów biznesowych. Niektórzy 

konsultanci ds. planowania biznesowego mówią o tworzeniu deklaracji wizji, a także deklaracji misji. 

W tym kontekście deklaracja wizji zawiera długoterminowe cele i aspiracje wraz z ideałami, do których 

dąży firma. Deklaracja misji polega bardziej na określeniu tego, co robisz, dlaczego to robisz i dla kogo 

to robisz. Uważam, że zacierają się granice między tymi dwoma rodzajami stwierdzeń. Jeśli dopiero 

zaczynasz działalność w biznesie, wystarczy prosta deklaracja misji. 

Mówisz, o co Ci chodzi 

Po napisaniu swojej misji, zmapuj swój profil biznesowy: część, która opisuje, kim jesteś i co robisz. 

Chociaż ten opis musi mieć tylko trzy lub cztery akapity, powinien zawierać takie informacje, jak: 

  Jak długo działa Twoja firma: Jeśli Twoja firma działa już od dłuższego czasu, powiedz to. Bądź 

dumny ze swojego osiągnięcia. 

  Rodzaj usług świadczonych przez Twoją firmę: Bądź tu konkretny. Jeśli jesteś fizjoterapeutą, 

powiedz, w czym się specjalizujesz i kim są Twoi klienci. Jeśli jesteś konsultantem 

hydrogeologiem, wyjaśnij, czym się zajmujesz i na czym polega ta działalność. 

  Rodzaj branży, do której należy Twoja firma: Porozmawiaj o swojej konkretnej branży, jakie są 

trendy i jakie są jej specyficzne czynniki. 

  Twoje kluczowe mocne strony: Pomysły na ten temat znajdziesz w Rozdziale 5. 

 Twoja strategia biznesowa: Mam nadzieję, że wybrałeś już jakąś strategię biznesową - jeśli nie, 

zapoznaj się z częścią „Wybór strategii” w dalszej części tego rozdziału, aby uzyskać więcej 

informacji. 

Dopasowanie celów do Twojej misji 

Następna sekcja biznesplanu zawiera listę celów biznesowych i celów oraz ma na celu utworzenie kopii 

zapasowej deklaracji misji i profilu biznesowego. Jeśli uważasz, że rozróżnienie między celem a celem 

jest trochę niewyraźne, pomyśl o celu jako o nadrzędnym celu gry, a odpowiadający mu cel jako o 

środkach, dzięki którym się tam dostaniesz. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że najlepsze cele są 

zawsze SMART: konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. Cele i zadania są 



zupełnie inne od marzeń i nadziei. Dobrym przykładem tego wyróżnienia jest biznesplan, który 

natknąłem się na otwarcie sklepu z pamiątkami w miasteczku. Plan był w porządku, tyle że jednym z 

proponowanych przez właściciela celów było otwieranie co pół roku dodatkowego punktu sprzedaży, 

aż do powstania sieci 50 sklepów.  

Oto kilka pomysłów na cele i sposoby ich realizowania: 

 Cele zysku: Zdecyduj, ile chcesz zarobić i do kiedy. Twoim celem może być generowanie co 

miesiąc 4000 USD zysku netto, które pod koniec następnego roku finansowego może zwiększyć 

się do 5000 USD miesięcznie. 

  Cele sprzedażowe: Powiedz, o ile chcesz, aby sprzedaż wzrosła. Na przykład: „Zamierzamy 

zwiększyć sprzedaż o 20 procent w stosunku do ostatniego roku obrotowego”. Nie zapomnij 

dodać, jak masz nadzieję osiągnąć ten wynik i dlaczego – logicznie – uważasz, że taki wzrost 

jest możliwy. 

  Cele usługi: Ekspresowa obsługa klienta w sposób, który możesz zmierzyć. Możesz dążyć do 

„odpowiedzi na wszystkie zapytania e-mail lub wiadomości telefoniczne w ciągu dwóch 

godzin” lub „zapewnienia usługi odbioru i dostawy tego samego dnia, sześć dni w tygodniu”. 

  Cele produktu: Zdefiniuj cele produktu pod względem ceny, dostaw, asortymentu lub 

dostępności. Celem produktu może być „pozyskanie tańszych cen dla co najmniej 10 procent 

produktów” lub „poszerzenie asortymentu dostępnych produktów poprzez dodanie jednej 

nowej linii magazynowej co trzy miesiące”. 

  Cele marketingowe: powiedz, do jakiego rodzaju klientów chcesz dotrzeć i do ilu – na przykład 

„rozszerzyć naszą listę klientów ze 150 do 200 do końca czerwca”. Pamiętaj, aby podać, w jaki 

sposób planujesz osiągnąć ten wynik. 

Ocena środowiska 

Po sekcji „Opis działalności” w biznesplanie, następna sekcja to miejsce, w którym uzasadniasz – sobie, 

potencjalnym kredytodawcom lub potencjalnym inwestorom – dlaczego proponowana przez Ciebie 

firma jest tak świetnym pomysłem. Lub, jeśli Twoja firma już działa, wyjaśnij, dlaczego obecna firma 

jest takim zwycięzcą i, miejmy nadzieję, dlaczego zewnętrzne trendy sprawiają, że jest to pewny zakład 

w dłuższej perspektywie. Lubię umieszczać tę sekcję pod nagłówkiem „Otoczenie biznesowe” w moich 

planach biznesowych. Jeśli jeszcze nie rozpocząłeś swojej działalności, może się okazać, że ten etap 

procesu planowania biznesowego zmusza Cię do zmiany kursu. Ta zmiana może wiązać się z podjęciem 

decyzji o skupieniu się bardziej na sprzedaży internetowej lub otwarciu się w bardziej popularnej 

lokalizacji, zmianie struktur cenowych lub nawet całkowitym porzuceniu pomysłu. Nie przejmuj się, 

jeśli ta zmiana oznacza powrót do początku planu i rozpoczęcie od nowa. Ta gotowość do otwartości 

na obiektywne informacje zwrotne jest częścią procesu planowania biznesowego. 

Analiza wpływów zewnętrznych 

Dużo mówię o analizowaniu wpływów zewnętrznych w rozdziale 5, gdzie wyjaśniam, jak przeprowadzić 

analizę PESTEL dla Twojej branży oraz jak analizować szanse i zagrożenia. Wróć do rozdziału 5, aby 

zobaczyć przykład (choć bardzo prosty) tego, jak może wyglądać ta analiza. Nie musisz tutaj przesadzać, 

ale uważam, że świetnie byłoby poświęcić jedną pełną stronę A4 na ten proces analizy. Pamiętaj, że 

chcesz zapowiadać nie tylko trendy branżowe, które mogą mieć wpływ na Twój biznes, ale także ich 

prawdopodobne konsekwencje. 

Sprawdzanie konkurencji 



Wcześniej wyjaśniam, jak przeprowadzić analizę konkurencji. Stanowi to istotną część każdego 

biznesplanu. Ponownie, jedna pełna strona analizy konkurencji zwykle wystarcza na biznesplan, a 

najlepiej podsumować to w prostym formacie tabeli. Pamiętaj, aby uwzględnić nie tylko obecnych 

konkurentów, ale także tych, którzy mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości, szczególnie w 

odpowiedzi na zmiany technologiczne. Oceń siebie na tle tych konkurentów i wyjaśnij, dlaczego Twoja 

firma będzie miała przewagę konkurencyjną. 

Uzasadnianie popytu rynkowego 

W kolejnej części Twojego biznesplanu w sekcji Otoczenie biznesowe musi znaleźć się jakiś rodzaj 

analizy rynkowej. Jeśli zaczynasz nowy biznes, musisz pomyśleć o tym, kim będą Twoi klienci. Jeśli 

Twoja firma jest już istniejącą, musisz określić, kim są Twoi klienci. Czy liczba potencjalnych klientów 

rośnie czy spada? (Klienci pragnący posiłków z dostawą do domu są przykładem rozwijającego się 

rynku; ci, którzy chcą dostarczać do domu gazety, to rynek malejący). Jeśli dopiero zaczynasz, dobry 

sposób na zaprezentowanie tej części swojej działalności. Plan jest taki, aby (jeśli to możliwe) najpierw 

przetestować swój pomysł na biznes na małą skalę. Takie podejście pozwala wyczuć popyt na produkty 

lub usługi, które planujesz sprzedać. W końcu bez zapotrzebowania klientów Twoja firma nie ma szans. 

Mój przyjaciel wpadł na pomysł założenia firmy sprzedającej alternatywne środki czystości. 

Postanowiła przetestować ten pomysł, prowadząc raz w tygodniu stoisko przed lokalnym sklepem ze 

zdrową żywnością. Na początku reakcja wydawała się dobra, ale wkrótce przekonała się, że ludzie 

niechętnie płacą dodatkowe dolary za jej produkty, a niska sprzedaż ledwie wystarczała na opłacenie 

jej czasu, nie mówiąc już o kosztach wynajmu stoiska. W rezultacie postanowiła nie realizować tego 

pomysłu na biznes, ale zamiast tego zbadać inne sposoby zarabiania pieniędzy. W rozdziale 3 omówię 

zalety i wady kupowania firmy w porównaniu do zakładania firmy od zera. Z pewnością jedną z korzyści 

płynących z zakupu ugruntowanej firmy jest to, że popyt na produkt lub usługę jest już ustalony. 

Ogłaszanie swojego planu bitwy 

Trzecia część twojego biznesplanu znajduje się pod nagłówkiem „Strategia biznesowa” i szczegółowo 

opisuje, co ma do zaoferowania Twoja firma. Jakie są Twoje mocne strony i możliwości, jakie są Twoje 

słabości? Jakie masz przewagi nad konkurencją i jak zamierzasz je wykorzystać? Jak możesz dopasować 

swoje mocne strony do możliwości w branży i jak chronić się przed zagrożeniami branżowymi, 

zwłaszcza w obszarach, w których masz słabości? 

Budowanie analizy SWOT 

Wcześniej wyjaśniłem jak analizować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także znaczenie 

uwzględnienia tych elementów w swoim planie. Możesz przedstawić te informacje, używając prostej 

tabeli, w której Szanse i Zagrożenia wymienione w kolumnach i dopasowane do nagłówków wierszy 

Mocne strony i Szanse. Nie tylko wymieniaj te elementy, ale wykorzystaj swój plan do nakreślenia 

działań, które zamierzasz podjąć. Na przykład, jeśli zagrożenie istnieje w obszarze, w którym masz 

słabości (być może często jesteś narażony na wahania kursów walut i nie radzisz sobie z liczbami), użyj 

swojego planu, aby wyjaśnić, jak będziesz działać, aby wyeliminować to zagrożenie (na przykład , 

zatrudniając zewnętrznego konsultanta do pomocy w tym zakresie). 

Wybór strategii 

W Części 2 wyjaśniam, że każda firma, w tym Twoja, ma do czynienia z trzema możliwymi strategiami 

konkurencyjnymi: możesz dążyć do tego, aby być najtańszym, możesz wypracować wyraźną różnicę, 

która wykorzystuje swoje umiejętności, lub możesz skoncentrować się na konkretnym segment 

niszowy lub rynkowy. Ostrzegam przed próbą bycia wszystkim dla wszystkich. Nie chcesz utknąć w 



środku, gdzie ani Ty, ani Twoi klienci nie jesteście do końca pewni, o co chodzi w Waszym biznesie. 

Wybrana strategia musi mieć sens, gdy zostanie rozważona wraz z analizą SWOT. Na przykład, jeśli 

masz wyjątkowe umiejętności marketingowe i potrafisz również zidentyfikować konkretną niszę, która 

prawdopodobnie szybko się rozwinie, wybór strategii skupienia się na tym wąskim segmencie ma sens. 

Wyrażanie swojej przewagi konkurencyjnej 

Znowu konkurenci? Tak, wiem, że sugeruję, aby poprzednia sekcja twojego biznesplanu zawierała 

analizę twoich konkurentów, ale w tej sekcji chcesz wyjaśnić, jak zamierzasz przebić się do tłumu. Aby 

to zrobić, musisz zdefiniować swoją przewagę konkurencyjną. Co masz nad konkurencją? Skąd bierze 

się ta przewaga? Dlaczego klienci powinni wybierać Twoją firmę, skoro inni konkurenci w branży 

oferują podobne produkty? W szczególności pomyśl o możliwościach Twojej firmy, które są trudne do 

skopiowania dla innych. Te możliwości są zazwyczaj unikalną mieszanką zasobów, wiedzy, sieci ludzi, 

umiejętności lub technologii. 

Nakreślenie planu marketingowego 

Plany marketingowe różnią się znacznie w zależności od wielkości i charakteru Twojej firmy. Kiedy 

jednak piszesz plan marketingowy z zamiarem, aby stanowił tylko jedną część ogólnego biznesplanu, 

chcesz trzymać się dużego obrazu. Zwykle wystarczy kilka stron. 

Opracowywanie planu marketingowego 

Kluczowe nagłówki planu marketingowego obejmują strategię marki, cele marketingowe i strategie 

marketingowe. Nie zniechęcaj się tym, jak korporacyjne brzmią słowa „strategia brandingu”. Sam 

proces tworzenia marki dla Twojej firmy jest spoiwem, które łączy wszystkie elementy Twojego 

biznesplanu. Tworzenie logo, schematu kolorów i sloganów marketingowych wymaga bardzo jasnego 

i wyraźnego określenia swojego punktu widzenia, strategii konkurencji i rodzaju klientów, których 

szukasz. Po nakreśleniu strategii marki przejdź do celów i strategii marketingowych. Pamiętaj, aby 

bardzo dokładnie określić, w jaki sposób osiągniesz wzrost rynku i jaki jest to koszt, i trzymaj się ram 

czasowych na następne 12 miesięcy. Cele marketingowe są takie same jak inne cele biznesowe i 

ponownie muszą być SMART (patrz sekcja „Dopasowywanie celów do Twojej misji” we wcześniejszej 

części tego rozdziału). Wspomnij, w jaki sposób Twoje ceny wpisują się w ogólny obraz Twojej strategii 

marketingowej, a jeśli planujesz w jakikolwiek sposób zmodyfikować ceny, powiedz, jak zamierzasz to 

zrobić. 

Definiowanie swoich klientów 

Każdy plan marketingowy musi zawierać jakąś formę analizy klienta. Możesz analizować klientów i 

definiować rynki docelowe na wiele sposobów. Jednak jedną rzeczą, która często sprawdza się w 

biznesplanie, jest analiza wysokiego poziomu, w której opisujesz swój rynek docelowy według wieku, 

płci, zawodu, zainteresowań i tak dalej. Dla każdej z tych grup demograficznych opisujesz, jakie korzyści 

oferuje firma. (Pamiętaj: Pomyśl o korzyściach z perspektywy klienta, a nie z Twojej perspektywy!) 

Tabela przedstawia prostą analizę klienta dla firmy oferującej usługi treningu personalnego. Analiza ta 

koncentruje się na „przeciętnym” kliencie, ale bardziej szczegółowa analiza pozwoliłaby zidentyfikować 

inne kluczowe segmenty klientów i jakie korzyści są im oferowane. 

Opis : Analiza : Oferowane korzyści 

Wiek : Przede wszystkim 25-40  :Poczucie przynależności (trenerzy należą do tej samej grupy wiekowej 

co klienci) 

Płeć : Kobieta : Nacisk na budowanie zaufania i przyjaźni 



Zawód : Głównie profesjonaliści : Elastyczne godziny, połączenie usług internetowych i osobistych 

Dochód Zróżnicowany :  Zakres stawek dostosowanych do potrzeb, od sesji indywidualnych po sesje 

grupowe : Lokalizacja Miasto w CBD, z dostępem zarówno do siłowni, jak i miejsc parkowych 

Postawa :  Zabawna i beztroska : Humor i oferowanie miejsca do śmiechu to istotna część marki 

Wyartykułowanie strategii biznesowej online 

Twoja obecność w Internecie musi być integralną częścią Twojej firmy i istotną częścią Twojej marki. 

Jeśli Twoja firma działa wyłącznie online, możesz nie potrzebować osobnego nagłówka w planie 

marketingowym, który dotyczy strategii online. Jeśli jednak Twój plan dotyczy firmy „cegły i zaprawy” 

lub firmy, która świadczy usługi lokalnym klientom, prawie na pewno chcesz poświęcić część swoich 

aby zaplanować wyartykułowanie swojej strategii online. Jak możesz wykorzystać swoją obecność w 

Internecie, aby rozwijać unikalne rynki w imieniu swojej firmy lub stać się samodzielnym źródłem 

dochodów? Wyobraź sobie lokalnego elektryka, który właśnie rozpoczyna działalność. Być może 

trudno będzie Ci pomyśleć, jak elektryk mógłby uzasadnić tworzenie internetowej strategii biznesowej. 

Wyobraź sobie jednak, że elektryk postanawia specjalizować się w instalacjach solarnych i z myślą o 

tym buduje stronę internetową. Jego strona zawiera wiele informacji na temat wyboru paneli 

słonecznych, kosztów instalacji, rabatów rządowych i taryf gwarantowanych. Prowadzi serwis pytań i 

odpowiedzi za pośrednictwem swojego bloga i oferuje wyceny online za pomocą Google Earth, aby 

zobaczyć dachy domów potencjalnych klientów. Jego strona internetowa jest integralną częścią jego 

modelu biznesowego i wkrótce stał się uznanym lokalnie ekspertem w tej dziedzinie. Podobnie 

wyobraź sobie dentystę, który chce skupić się na rodzinach i młodych ludziach. Na swojej stronie na 

Facebooku zamieszcza wiele informacji na temat higieny jamy ustnej i profilaktyki, dodając linki do 

prostych gier i quizów na temat zdrowia zębów skierowanych specjalnie do dzieci. Oferuje również 

kalendarz spotkań na swojej stronie internetowej, dzięki czemu zajęci rodzice mogą przeglądać 

dostępność i wybierać najbardziej odpowiednie terminy spotkań. Twój biznesplan musi określać, jaką 

rolę w ogólnej strategii biznesowej odegra Twoja obecność w Internecie. Twoja obecność w Internecie 

może przybierać różne formy, takie jak tradycyjna witryna internetowa, strona na Facebooku lub 

wirtualna witryna sklepu w serwisie eBay. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do rozdziału 11, który 

szczegółowo omawia opracowywanie planu marketingowego. 

Opisując swój wymarzony zespół 

W Części 4 proponuję zbadać wizję swojej firmy. Być może masz nadzieję zarobić swój pierwszy milion 

w ciągu pięciu lat, a może jesteś zadowolony z prowadzenia skromnej firmy w domu, która pomaga 

utrzymać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Oczywiście każda z tych ścieżek, jak 

również wszystko pomiędzy, jest w porządku. Jeśli jednak planujesz skalować swój biznes, aby był 

czymś innym niż małym domowym przedsiębiorstwem, kluczem do twojego planu jest pytanie, w jaki 

sposób zbudujesz swój zespół. Rozważając ten aspekt swojego planu, pamiętaj, aby uwzględnić 

następujące elementy: 

  Pożądane umiejętności: Zastanów się, gdzie może brakować Twojego istniejącego zestawu 

umiejętności – szczególnie istotne, jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub 

dwuosobową – i jak zamierzasz zrekompensować tę lukę (na przykład poprzez dodatkowe 

szkolenie lub korzystanie z podwykonawców lub konsultantów). 

  Istniejące umiejętności: Opisz istniejące umiejętności swoje i swoich pracowników. 

  Zasady rekrutacji: Zastanów się nad swoją polityką rekrutacyjną - określ, na jakiej podstawie 

zamierzasz wybierać swoich pracowników i co możesz zrobić, aby proces selekcji przebiegał 

tak pomyślnie, jak to tylko możliwe. 



  Role i obowiązki: Opisz role, obowiązki i umiejętności istniejącego personelu i kluczowych 

podwykonawców. 

Prezentacja finansów 

Prezentacja tej części planu zależy od tego, czy dopiero zaczynasz nowy biznes, czy Twoja firma już 

działa. 

Równoważenie marzeń z rzeczywistością 

Więc zakładasz nowy biznes? Twoim zadaniem jest równoważenie marzeń z rzeczywistością, twardo 

stąpając po ziemi. Jako minimum zalecam, aby Twój biznesplan zawierał następujące elementy: 

  Zestawienie wydatków na rozpoczęcie działalności: Przejdź do rozdziału 15, aby zapoznać się 

z listą kontrolną wydatków na rozpoczęcie działalności, aby upewnić się, że wszystko zostało 

pokryte. 

 Prognozy sprzedaży na pierwsze 12 miesięcy: Postaraj się podać jak najwięcej szczegółów w 

tych prognozach, demonstrując logikę, której używasz, aby uzyskać sumy. Więcej o prognozach 

sprzedaży mówię w rozdziale 9. 

  Obliczanie progu rentowności: Przejdź do rozdziału 10, aby uzyskać więcej informacji na temat 

obliczania progu rentowności. 

  Przewidywane wydatki na najbliższe 12 miesięcy: Pamiętaj, że rzeczy zawsze kosztują znacznie 

więcej niż się spodziewasz! Skorzystaj z jednego z szablonów, do których odwołuję się 

wcześniej w tym rozdziale (w sekcji „Pierwsze kroki z Twoim planem”), aby przedstawić te 

informacje. 

  Przewidywana rentowność: Połącz przewidywaną sprzedaż i wydatki, aby uzyskać prognozę 

zysku netto z miesiąca na miesiąc na kolejne 12 miesięcy 

  Szczegóły finansowania: Dołącz szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób zamierzasz 

sfinansować koszty założenia tej firmy. Jeśli przewidujesz poniesienie straty w ciągu pierwszych 

12 miesięcy, wskaż, w jaki sposób zamierzasz ją sfinansować. 

Chociaż lubię rozdzielać wydatki biznesowe i osobiste, nadal potrzebujesz jakiegoś planu dotyczącego 

tego, jak przetrwasz, gdy firma się założy. Z tego powodu proponuję również stworzyć budżet osobisty. 

(Oczywiście możesz zachować ten budżet tylko dla swoich informacji i nie udostępniać go żadnym 

potencjalnym inwestorom). 

Opierając się na historii, aby stworzyć obraz przyszłości 

Jeśli Twoja firma już działa, informacje finansowe zawarte w biznesplanie muszą zawierać kombinację 

historycznych informacji finansowych oraz prognoz na nadchodzące lata. Oto, co polecam: 

  Raporty zysków i strat z ostatnich trzech lat: Lub, jeśli nie prowadzisz działalności tak długo, 

dołącz raporty zysków i strat z jak najdawniejszego okresu. 

  Twój najnowszy Bilans: Rozdział 17 przygląda się aktualnemu znaczeniu Twojego raportu 

Bilansu pod względem tego, co posiadasz i co jesteś winien. 

  Wykres trendów sprzedaży: Zakładam, że Twoje trendy są pozytywne. Jeśli tak nie jest, a 

korzystasz z tego planu, aby uzyskać pożyczkę bankową, możesz pominąć ten fragment! 

  Obliczanie progu rentowności: Przejdź do rozdziału 8, aby uzyskać więcej informacji na temat 

obliczania progu rentowności. 

  Budżet dochodów i wydatków na najbliższe 12 miesięcy 



 Prognoza przepływów pieniężnych, jeśli masz znaczne zapasy, dłużników lub wierzycieli: Na 

przykład, jeśli importujesz towary z zagranicy i płacisz za nie kilka miesięcy później, Twoja 

sytuacja gotówkowa będzie się znacznie różnić od Twojej sytuacji budżetowej. Przejdź do 

rozdziału 17, aby dowiedzieć się więcej o przepływach pieniężnych. 

 Jeśli zamierzasz skorzystać z tego biznesplanu, aby ubiegać się o pożyczkę, poproś księgowego, aby 

przejrzał Twoje finanse, zanim przedstawisz je bankowi. 

Pobyt prawdziwy z benchmarkami 

Aby pozostać uczciwym w prognozach finansowych, zwłaszcza jeśli jeszcze nie rozpocząłeś swojej 

działalności, dobrą strategią jest sprawdzenie, jak radzą sobie podobne firmy. Na przykład, jeśli chcesz 

założyć kawiarnię, dowiedz się, ile przeciętna kawiarnia wydaje na zarobki jako procent obrotów lub 

ile przeciętnego zysku osiąga każdego roku. Możesz dowiedzieć się, jak radzą sobie inne firmy z Twojej 

branży, korzystając z czegoś, co nazywa się benchmarkingiem biznesowym. Mój klient przez wiele lat 

zmagał się ze swoim sklepem wielobranżowym, zarabiając na życie i pracując długie, ciężkie godziny. 

Za moją sugestią kupił zestaw benchmarków „Corner Store/Mixed Business” i zdał sobie sprawę, że 

jego zysk brutto był o wiele za niski w porównaniu z odnoszącymi sukcesy sklepami wielobranżowymi, 

a jego zarobki były zbyt wysokie. Zainstalował system punktów sprzedaży, poprawił ceny i 

zrestrukturyzował płace (zgodnie z prawem) i wkrótce jego firma wyglądała znacznie, znacznie 

zdrowiej. 



Właściwe przepisy prawne 

W głębi duszy jestem trochę anarchistą. Czasami żałuję, że nie możesz założyć nowego biznesu, po 

prostu wywieszając znak i chowając gotówkę każdego dnia. Prawo pracy? Stawka dzienna uzgodniona 

za pomocą prostego uścisku dłoni. Zdrowie i higiena? Dobry mop z podłogi na koniec każdego dnia. 

Jednak kiedy przestaję być tak kłótliwy, przyznaję, że prawo ma do odegrania kluczową rolę. Prawo 

wpływa na wiele decyzji podejmowanych podczas pierwszego założenia firmy, takich jak wybór 

najlepszej struktury prawnej, pod jaką nazwą handlować, jak budować i chronić swoją markę, za jakie 

podatki jesteś odpowiedzialny i wiele więcej. Chociaż te legalności mogą wydawać się uciążliwe i 

czasochłonne, sugeruję, abyś zmienił sposób myślenia i pomyślał o nich jako o swojej zbroi, 

zapewniającej ci niezbędną ochronę, której potrzebujesz przed wyruszeniem w bitwę. 

Wybór struktury biznesowej 

Wybór struktury prawnej, która najlepiej służy Twojej firmie, to złożona, ale bardzo ważna decyzja. W 

zależności od charakteru i wielkości Twojej firmy, wybór jednej struktury zamiast innej może 

zminimalizować odpowiedzialność prawną, zaoszczędzić znaczne pieniądze z podatków, zapewnić 

elastyczność w przypadku zmian własności, a nawet zmaksymalizować ostateczną cenę sprzedaży 

Twojej firmy. Trzy główne struktury do wyboru to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka 

osobowa lub spółka prywatna. (Inne mniej powszechne struktury obejmują spółdzielnie, spółki 

komandytowe i trusty.) Najlepiej porozmawiać ze swoim księgowym lub prawnikiem o tym, jaka 

struktura będzie dla Ciebie najlepsza. 

Niezależny i samotny 

Najprostszą strukturą biznesową jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Kiedy prowadzisz 

jednoosobową działalność gospodarczą, biznes staje się przedłużeniem samego siebie. Możesz 

zarejestrować nazwę firmy, jeśli chcesz; w przeciwnym razie możesz zachować wszystko proste i po 

prostu handlować pod własnym nazwiskiem. Fajną rzeczą w byciu jednoosobowym przedsiębiorcą, 

zwłaszcza jeśli prowadzisz działalność z domu i nikogo nie zatrudniasz, jest to, że spełnienie wymagań 

rządowych jest na szczęście łatwe. Jedynym niezbędnym krokiem przed rozpoczęciem działalności jako 

jednoosobowy przedsiębiorca jest zarejestrowanie się w celu uzyskania numeru NIP - unikalnego 

numeru identyfikacyjnego, którego używasz w kontaktach z innymi firmami. Oczywiście może być 

konieczne zarejestrowanie się również w celu uzyskania innych podatków lub zezwoleń, w zależności 

od charakteru i wielkości Twojej firmy. Jeśli chcesz handlować pod inną nazwą firmy niż twoja, musisz 

najpierw odrobić pracę domową. Przejdź do „Upewniam się, że nie jesteś na czyjejś łatce”, w dalszej 

części tego rozdziału, aby dowiedzieć się więcej. 

Herbata dla dwojga 

Inną możliwą strukturą dla Twojej firmy jest stanie się spółką partnerską. Możesz nawiązać współpracę 

z kimkolwiek chcesz, bez względu na to, czy twój współmałżonek, de facto, najlepsza przyjaciółka, 

matka, kolega biznesowy lub drugi kuzyn, który został dwukrotnie usunięty. Możesz nawet nawiązać 

współpracę z więcej niż jedną osobą. Duże firmy prawnicze mogą mieć 20 lub 30 partnerów 

współpracujących ze sobą. Spółki osobowe sprawdzają się jako struktura prawna dla wielu tysięcy 

australijskich firm. Jednak sugeruję, aby przed przejściem dalej zanotować następujące uwagi na temat 

partnerstw: 

 Spółka osobowa jest samodzielną strukturą prawną i wymaga własnego NIP. 

  Umowy partnerskie są niezbędne, nawet jeśli partnerstwo składa się z Ciebie i Twojej jedynej 

prawdziwej miłości. (Wiem, że możesz czuć, że prawdziwa miłość trwa wiecznie, ale statystyki 



rzucają okrutne światło na to założenie). Standardowa umowa o partnerstwie obejmuje wiele 

istotnych kwestii, takich jak podział zysków, role i obowiązki każdego partnera, sposób należy 

rozwiązać, a co się stanie, jeśli jeden z partnerów zechce odejść lub umrze. 

  Jeśli chodzi o partnerstwo biznesowe między małżeństwami lub parami de facto, pamiętaj, że 

sposób podziału zysków powinien być dokładnym odzwierciedleniem tego, kto wykonał pracę. 

Na przykład, jeśli spędzasz większość dni na farmie, podczas gdy twój partner pływa na łodzi 

na Tahiti, nie możesz zminimalizować podatku, przeznaczając 50% zysku na swojego partnera. 

  Jeśli masz już problemy z komunikacją z potencjalnym partnerem biznesowym, sugeruję, abyś 

się zawahał przed rozpoczęciem współpracy. Partnerstwa biznesowe zwykle nasilają wszelkie 

szczątkowe konflikty lub konflikty osobowości, które istnieją między ludźmi, a gdy partnerstwo 

się nie powiedzie, skutki uboczne mogą sprawić, że ostry rozwód będzie wyglądał jak piknik. 

Mamy towarzystwo 

Prywatna firma jest jedną z najczęstszych struktur biznesowych. Kiedy mówię o spółkach prywatnych, 

mam na myśli takie, w których ludzie mają własną firmę z własnymi udziałowcami i dyrektorami, 

zamiast być notowanymi na giełdzie. Prawdopodobnie najważniejszą korzyścią firmy jest to, że ma 

ograniczoną odpowiedzialność. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, a klient pozwie 

Twoją firmę o odszkodowanie z powodu zawalenia się ściany w jednym z wybudowanych przez Ciebie 

domów, odpowiedzialność ponosi tylko firma, a nie Ty. Jedyny wyjątek od tej ograniczonej 

odpowiedzialności powstaje, gdy udzielasz osobistej gwarancji na cokolwiek (banki często proszą o 

osobiste gwarancje od dyrektorów ds. pożyczek), jeśli można wyraźnie udowodnić, że dopuściłeś się 

osobistego zaniedbania w swoich działaniach, że w inny sposób dopuściłeś się naruszenia prawa lub 

jeśli prowadzisz działalność, będąc świadomie niewypłacalnym. To, czy struktura firmy może pomóc Ci 

zminimalizować podatek, zależy od aktualnych stawek podatkowych firmy, stawek podatku od osób 

fizycznych, tego, czy firma prawdopodobnie poniesie straty, które mogą zostać przeniesione na 

przyszłe lata, oraz ile pieniędzy zarobisz. Najlepiej zapytać księgowego o wpływ, jaki struktura firmy 

może mieć na Twój rachunek podatkowy. Należy pamiętać, że struktura prawna firmy jest bardziej 

złożona niż struktura spółki osobowej lub jednoosobowej i prawie zawsze jest droższa pod względem 

bieżących opłat księgowych. 

Dopasowanie nazwy do gry 

Pamiętam, jak spędziłam tygodnie, męcząc się nad imionami mojego pierwszego syna. Niedawno 

znalazłem naszą krótką listę, napisaną na odwrocie szpitalnego worka chorobowego, i roześmiałem się 

głośno z niektórych imion, które rozważaliśmy. Wybieranie imion nie jest łatwe, a wybór nazwy bez 

wątpienia wpływa na postrzeganie innych. W ten sam sposób nazwa Twojej firmy tworzy własną 

osobowość i jest pierwszym punktem kontaktu między Tobą a Twoimi klientami. Oto podsumowanie 

różnych rodzajów nazw firm: 

  Nazwy domen: Jeśli chcesz, aby nazwa Twojej firmy była częścią adresu strony internetowej, 

musisz sprawdzić dostępność i zarejestrować nazwę domeny. Na przykład, jeśli proponowana 

nazwa firmy to Red Rubies, prawdopodobną nazwą domeny jest www.redrubies.com. 

 Nazwy firm: Wszystkie firmy, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą lub spółki osobowe, które nie prowadzą działalności pod własnym nazwiskiem 

(nazwami), muszą zarejestrować swoją nazwę firmy w Krajowym Rejestrze Spółek. W 

przypadku firm, jeśli zamierzasz handlować z użyciem innej nazwy niż nazwa Twojej firmy (na 

przykład, być może chcesz handlować z nazwą swojej firmy, ale bez słów „z .o.o” na końcu), 

musisz również zarejestrować tę nazwę jako nazwa firmy. 

http://www.redrubies.com/


 Znaki towarowe: Jeśli chcesz kupić wyłączne prawa do nazwy firmy, musisz zarejestrować znak 

towarowy w IP Australia. 

Używając własnego imienia 

Jeśli nie chcesz nowej nazwy firmy i jesteś całkiem zadowolony z handlu pod własnym nazwiskiem - 

wiesz, tym, które dali ci rodzice - jako jednoosobowy przedsiębiorca możesz to robić całkiem legalnie. 

Na przykład, jeśli zdecyduję się założyć firmę zajmującą się koszeniem trawników i generować faktury 

z napisem „Jan Kowalski” z moim adresem u góry, nie muszę rejestrować „Jan Kowalski” jako nazwy 

firmy. Z drugiej strony, jeśli chcę nazywać swoją firmę „Jan Kowalski Mowing Services”, muszę 

zarejestrować nazwę firmy. Jedynym momentem, w którym musisz zarejestrować swoje imię jako 

nazwę firmy, jest to, że wchodzisz w biznes z partnerem i nie zamierzasz używać zarówno imienia, jak 

i nazwiska. Na przykład, jeśli Hamish McTavish i Fergus McSween wchodzą razem w spółkę i chcą 

nazwać swoją firmę „McTavish & McSween”, muszą zarejestrować tę nazwę. 

Myślenie o tym, jak inni Cię znajdą 

Zanim posuniesz się za daleko z wyborem nazwy firmy, zastanów się, jak Twoi klienci Cię znajdą i czy 

chcesz odzwierciedlić kluczowe wyszukiwane hasła w samej nazwie firmy. Wyobraź sobie, że masz dom 

wakacyjny w Narooma o nazwie „Beach Daze”. Oczywiście, możesz zarejestrować 

www.beachdaze.com.au jako nazwę domeny. Jednak jak często ludzie szukają terminu „oszołomienie 

plaży” podczas szukania wakacyjnego zakwaterowania? Prawdopodobnie nigdy. Znacznie lepiej jest 

mieć nazwę domeny, a prawdopodobnie także nazwę firmy, taką jak www.beachhouse-

narooma.com.au lub www.narooma-wakacje.com.au. Pomocny może być inny przykład. Wyobraź 

sobie, że nazywasz się Rick Dark i jesteś dentystą w Sydney. Czy uważasz, że www.rickdark.com.au to 

dobra nazwa domeny? Nie. Zamiast tego poszukaj nazw domen, takich jak www.sydney-

dentist.com.au lub www. dental.com.au lub www.affordable-dentist.com.au. W zależności od tego, 

jakie nazwy domen są dostępne i które najlepiej pasują do Twojej firmy, możesz rozważyć 

zarejestrowanie zgodnej nazwy firmy. 

Badanie dostępności nazwy domeny jest proste: po prostu przejdź do strony internetowej firmy, która 

oferuje rejestrację nazw domen, aby sprawdzić, czy żądana nazwa jest dostępna. (Crazy Domains na 

www.crazydomains.com.au to dobry zakład, uważam.) Rejestracja nazwy domeny kosztuje grosze, a 

jeśli nie masz pewności, w jakim kierunku zmierza twoja nowa firma, idź na całość i zarejestruj kilka . 

Upewnij się, że nie jesteś na czyjejś łatce 

Aby sprawdzić dostępność nazwy firmy lub firmy, przejdź na stronę www.domeny.tv i wprowadź 

proponowaną nazwę firmy do rejestru nazw firm. (Zakładam, że odrobiłeś już swoją pracę domową i 

sprawdziłeś, jakie nazwy domen są dostępne, aby uzyskać witrynę firmową o nazwie zbliżonej do 

nazwy Twojej firmy). Pamiętaj, że krajowe nazwy firm są rejestrowane nie rozróżnia już nazw firm i 

firm jednoosobowych; wszystkie nazwy firm mają teraz równy status. 

Sprawdzanie znaków towarowych 

Czy uważasz, że nazwa, której szukasz, jest dostępna? Twoja praca jeszcze się nie skończyła. 

Następnym krokiem jest ponowne sprawdzenie, czy ta nazwa lub dowolna jej część nie jest 

zarejestrowanym znakiem towarowym. Na przykład, odnosząc się do mojej proponowanej nazwy firmy 

„Jedwabny Szlak” z wcześniejszej części tego rozdziału, mogę przyjrzeć się, jakie znaki towarowe są 

zarejestrowane w odniesieniu do słów „Jedwabny Szlak”. Przejdź do IP Australia pod adresem 

www.ipaustralia.gov.au, przejdź do opcji Wyszukaj znaki towarowe w zakładce Znaki towarowe i 



wyszukaj słowa, które rozważasz jako część nazwy firmy. Pamiętaj, aby zapoznać się z różnymi wersjami 

i pisownią nazwy firmy, którą rozważasz. 

Na szczęście ta fraza mająca kilka zarejestrowanych znaków towarowych nie musi oznaczać, że nie 

mogę używać „Jedwabnych tkanin drogowych” jako nazwy firmy. Kliknij na szczegóły dowolnego znaku 

towarowego, a zobaczysz, że każdy znak towarowy dotyczy tylko określonej klasy – na przykład 

„automaty do gier”, „mrożone i suche posiłki” i inne zaskakująco mało znane kategorie. Jeśli żaden 

znak towarowy nie jest zarejestrowany w klasie, w której zamierzam handlować, nadal mogę 

zarejestrować proponowaną nazwę firmy. Chociaż wyszukiwanie potencjalnej nazwy firmy w 

wyszukiwarce znaków towarowych IP Australia może zapewnić wstępne zapewnienie, że 

proponowana nazwa jest dostępna, jedynym sposobem zagwarantowania przyszłego posiadania tej 

nazwy jest zarejestrowanie własnego znaku towarowego. 

Unikanie kłopotów 

Kiedy idziesz do rejestracji nazwy firmy, kilka nazw jest obszarami, do których nie możesz się udać: 

  Nazwy zawierające słowa zastrzeżone 

  Nazwy, które są zbyt podobne do innej nazwy: Nie możesz zarejestrować nazwy, która jest 

zbyt podobna do innej nazwy firmy. 

 Nazwy, które są obraźliwe: czteroliterowe słowa, niegrzeczne słowa, obelgi, rasistowskie 

imiona lub słowa promujące narkotyki nie są fajne. Tak więc nazywanie swojej nowej 

restauracji „Jesz, srasz, umierasz” prawdopodobnie nie jest w porządku. 

Ochrona Twojej marki 

Twoja marka prawdopodobnie będzie jednym z największych aktywów w Twojej firmie, dlatego chcesz 

mieć pewność, że nikt inny nie może jej uszkodzić, zagrozić ani ukraść jej. Pamiętaj, że Twoja marka to 

znacznie więcej niż nazwa Twojej firmy i może również zawierać Twoje logo, slogan, nazwy 

sprzedawanych produktów lub usług, schemat kolorów lub marketing i wiele innych rzeczy. 

Rejestracja znaków towarowych 

W minionych latach rejestracja znaków towarowych dla nazw firm lub produktów była zwykle domeną 

większych przedsiębiorstw. Jednak rozwój mediów społecznościowych i globalnej komunikacji 

oznacza, że ochrona znaków towarowych jest coraz ważniejsza również dla mniejszych firm. Jedynym 

pewnym sposobem ochrony nazwy firmy, logo, a nawet nazw produktów i usług, które sprzedajesz, 

jest zarejestrowanie znaków towarowych dla każdego z nich. (Uwaga: znak towarowy nie może być 

znakiem towarowym produktu lub procesu; można raczej znak towarowy tylko nazwać produktu lub 

procesu. Więcej informacji na temat ochrony produktów i procesów można znaleźć w sekcji „Ochrona 

innych rodzajów własności intelektualnej”.) Na początku , rejestracja znaku towarowego wydaje się 

prostym procesem. Znajomi mogą nawet powiedzieć, że udało im się zarejestrować znak towarowy w 

ciągu kilku minut i za symboliczną opłatą. Jeśli jednak zagłębisz się nieco głębiej, zauważysz, że 

rejestracja znaków towarowych to proces, który wymaga pewnego poziomu doświadczenia - 

niezależnie od tego, czy chodzi o zrozumienie różnych klas, pod którymi znak towarowy może być 

zarejestrowany, czy też wiedza, jak wyszukiwać różne kombinacje nazw lub jak poruszanie się po 

międzynarodowych implikacjach rejestracji znaków towarowych. (Znaki towarowe są zazwyczaj 

zarejestrowane tylko dla jednego kraju na raz.) Nawet najbardziej doświadczone firmy mogą popełniać 

błędy przy rejestracji znaków towarowych, jak słynna amerykańska franczyza Burger King odkryła, gdy 

poszła rozszerzyć swoją sieć o Australię i odkryła, że nazwa już jest zajęty. (Wyjaśniając w ten sposób 

pochodzenie sieci Hungry Jacks.) Podsumowując, sugeruję, aby jeśli masz unikalną nazwę firmy lub 



produktu, która jest centralna dla Twojej marki, zasięgnij porady prawnej, jak najlepiej zarejestrować 

znak towarowy. 

JEJ! BUTY AMERYKAŃSKIE WYPRODUKOWANE W CHINACH 

Jeden z ciekawszych przypadków znaków towarowych w Australii dotyczy ukochanego buta z owczej 

skóry, buta ugg. Już w 1971 roku australijski producent butów ugg zarejestrował termin „ugh-boot” 

jako znak towarowy, a następnie znacznie później sprzedał ten znak towarowy amerykańskiej firmie. 

W 2003 roku ta amerykańska firma rozpoczęła kampanię prawną przeciwko wszelkim australijskim 

producentom, którzy używali terminów „ugg boots”, „ugh-boots” lub „ugh boots” do opisywania 

swoich towarów. Jak na ironię, buciki tej amerykańskiej firmy zostały wyprodukowane w Chinach, 

mimo że były sprzedawane jako „australijskie UGG”, a australijscy producenci zagrożeni sprzedawali 

produkty, które były naprawdę australijskie. Możesz zapoznać się z całą historią w Internecie, 

mrożącym przykładem tego, jak ważna jest ochrona Twojej marki i własności intelektualnej. 

Ochrona innych rodzajów własności intelektualnej 

Słowa, frazy, dźwięki, kształty, logo, obrazy lub kombinacje tych rzeczy mogą być chronione znakami 

towarowymi. Jednak te elementy to nie jedyne przykłady własności intelektualnej. Własność 

intelektualna może również obejmować: 

  Uprawnienia do projektowania układów do konfiguracji 3D układów elektronicznych 

  Poufność i tajemnice handlowe, takie jak tajny przepis na kurczaka KFC 

  Prawa autorskie do oryginalnych materiałów w utworach literackich, artystycznych, 

dramatycznych lub muzycznych, filmach, audycjach, multimediach i programach 

komputerowych 

  Projekty kształtu lub wyglądu wytwarzanych towarów, np. innowacyjny projekt pudełka do 

pizzy 

  Patenty na nowe lub ulepszone produkty lub procesy, które są zarówno pomysłowe, jak i 

użyteczne (zarejestrowanie patentu oznacza, że możesz chronić swój wynalazek, dzięki czemu 

tylko Ty masz prawo zarabiać na nim) 

  Prawa hodowców roślin dla nowych odmian roślin 

W wielu przypadkach tworzenie własności intelektualnej nie oznacza, że posiadasz do niej prawa. Z 

wyjątkiem praw autorskich i praw do układu obwodów, które są automatyczne, aby posiadać prawa 

do własności intelektualnej, musisz je zarejestrować. Ponadto możesz chcieć zasięgnąć porady prawnej 

w sprawie klauzul poufności zawartych w umowach pracowniczych. 

Rejestracja w Powers That Be 

Każda firma działa w określonym środowisku prawnym. Najistotniejszym aktem prawnym w zakresie 

ochrony konkurencji i konsumentów jest ustawa o konkurencji i konsumentach , która obejmuje 

nieuczciwe ceny rynkowe, bezpieczeństwo produktów, etykietowanie produktów i monitorowanie 

cen. Ponadto każdy stan i terytorium ma własne prawa dotyczące uczciwego handlu lub prawa 

konsumenckie, które zapewniają dodatkowe zabezpieczenia konsumenta . Inne przepisy specyficzne 

dla małych firm obejmują ustawy stanowe dotyczące licencjonowania działalności gospodarczej i opłat 

skarbowych, oraz niezliczone przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy, zatrudnienia i ochrony 

środowiska. Na szczęście nie potrzebujesz dyplomu prawniczego, aby wejść do biznesu. W tej sekcji 

wyjaśniam, jak zapisać się do podatków, zweryfikować, jakich licencji potrzebujesz i w razie potrzeby 

ubiegać się o pozwolenie na budowę. 

Zdobycie numeru tego dziecka 



Każda firma musi mieć swój własny NIP. Nawet jeśli Twoja firma jest stosunkowo niewielka - może 

oferujesz usługi ogrodnicze, krawiectwo lub rozrywkę na żywo – aby działać jako firma, potrzebujesz 

ABN. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest robienie czegoś jako hobby. Najłatwiejszym sposobem 

ubiegania się o ABN jest wejście na stronę register.business.gov.au i postępowanie zgodnie z 

instrukcjami, aby się zarejestrować. 

Zapisanie się do podatków (nieuniknione, obawiam się) 

W zależności od Twojej sytuacji może być również konieczne rozważenie kilku innych podatków.  Rząd 

bardzo ułatwia zapisanie się do podatku, który potrącasz z pensji pracowników.  

Sprawdzam, czego jeszcze potrzebujesz 

Czasami czuję ukłucie zazdrości o te kraje, w których zezwoleń i licencji jest niewiele, a te, które istnieją, 

można kupić za ładną łapówkę. Typowe kontrole biznesowe obejmują licencje, zezwolenia, 

zatwierdzenia, rejestracje, kodeksy postępowania, normy, wytyczne i wiele innych. Niektóre licencje 

są oczywiste, niektóre są mniej: Czy wiesz, że potrzebujesz specjalnego zezwolenia, jeśli rozpoczynasz 

działalność związaną z fotografią ślubną i chcesz robić zdjęcia młodej parze w parku narodowym? Albo 

że będziesz potrzebować licencji na muzykę w tle, jeśli planujesz słuchać radia w swojej kawiarni? 

Kolejnym ważnym punktem do rozważenia jest prawo planowania. Na przykład, jeśli zawierasz umowę 

najmu powierzchni handlowej w pasażu handlowym, tylko dlatego, że podobny sklep był tam 

wcześniej, nie oznacza, że nie musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Niezbędne jest nawiązanie 

kontaktu z wydziałem planowania w lokalnej radzie i wypełnienie wszelkich wymaganych formularzy. 

Innym częstym pytaniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest to, czy wolno im 

prowadzić firmę z domu. Odpowiedź na to pytanie zależy od postawy rady gminy. Niektóre rady są 

całkiem rozsądne; inni zachowują się tak, jakby byli władcami galaktyki w filmie science fiction. To, czy 

wolno ci prowadzić działalność z domu, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca, w którym 

znajduje się Twój dom, oraz szczególnych przepisów Twojej rady - pomyśl o przepisach dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego. Firma, która ma mnóstwo dużych dostaw przychodzących i 

odchodzących, generuje dużo hałasu (och, co za wstyd z powodu twojej firmy testowania fajerwerków) 

lub ma więcej niż jednego pracownika, zdecydowanie musi ubiegać się o pozwolenie rady. Jeśli jednak 

zamierzasz tylko siedzieć przy komputerze i wykonywać dziwny telefon, złożenie wniosku do rady 

miejskiej o pozwolenie prawdopodobnie nie jest wymagane. 

Praca z umowami 

Kiedy jesteś w biznesie, prawdopodobnie uczestniczysz w kontraktach częściej, niż Ci się wydaje. 

Umowa nie zawsze wiąże się z formalnym dokumentem, takim jak umowa najmu detalicznego lub 

umowa partnerska, ale może być tak prosta, jak faktura od dostawcy, prosty formularz wniosku 

kredytowego lub ustne zamówienie na towary złożone u dostawcy. 

Podstawy pracy z umowami obejmują zrozumienie, kiedy jesteś prawnie związany, radzenie sobie ze 

standardowymi umowami, mądre korzystanie z umów, aby chronić się przed ryzykiem oraz wiedza, 

czego szukać w umowie. Zgadnij co?  

Zrozumienie, kiedy jesteś prawnie związany 

Aby umowa została uznana za umowę, musi zawierać cztery niezbędne składniki: 

  Należy złożyć ofertę o pewnym opisie. 

  Należy wyrazić zgodę. (Uwaga: umowa nie musi mieć formy pisemnej, aby była umową. 

Umowa może być również ustna lub może być kombinacją elementów pisemnych i ustnych). 



  Uzasadnione oczekiwanie, że w przypadku naruszenia umowy mogą wystąpić konsekwencje 

prawne. 

  Pewne wynagrodzenie (na przykład wypłata pieniędzy) musi zmienić właściciela lub być 

należne w ramach umowy. W codziennej działalności biznesowej zawierasz umowy z 

pracownikami, partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami. Aby zminimalizować ryzyko 

w Twojej firmie, zalecam, aby te umowy były aktualizowane. W szczególności zadbaj o 

zabezpieczenie pisemnych umów wszędzie tam, gdzie może pojawić się możliwość 

odpowiedzialności, słabego wykonania lub nawet nieporozumienia. Na przykład: 

  Firma przygodowa prosi swoich klientów o podpisanie standardowego formularza, w którym 

każdy z klientów potwierdza, że podejmuje ryzykowne działania i że nie będzie pociągał firmy 

przygodowej do odpowiedzialności w razie wypadku (o ile firma przygodowa dokłada 

wszelkich starań). 

  Projektant strony internetowej zachęca wszystkich klientów do zaakceptowania ofert przed 

kontynuowaniem. 

  Sklep z artykułami żelaznymi oferujący kredyty klientom dba o to, aby za każdym razem, gdy 

klienci na koncie dokonali zakupu towaru, otrzymali autoryzowany podpis. 

  Sklep detaliczny wysyła zamówienia zakupu do dostawców z określoną datą dostawy, mówiąc, 

że jeśli towar nie zostanie dostarczony w tym terminie, zamówienie jest anulowane. 

Pomyśl o swojej firmie i rodzaju umów, w których uczestniczysz na co dzień. Na przykład: 

  Czy musisz przejrzeć warunki ofert lub faktur, które wysyłasz do klientów? 

  Czy naliczasz odsetki od opóźnionych płatności, a jeśli tak, czy Twoje warunki są zgodne z 

prawem? 

 Czy znasz warunki, jakie nakładają u nich twoi dostawcy, kiedy składasz u nich zamówienia? 

  Czy posiadasz umowy o zachowaniu poufności i odpowiednie ograniczenia umów handlowych 

ze swoimi pracownikami? 

  Czy Twoja firma posiada pożyczki dla dyrektorów, pożyczki od dyrektorów lub pożyczki od 

innych inwestorów? Jeśli tak, czy masz formalne umowy kredytowe? 

Radzenie sobie ze standardowymi formami umów 

Standardowe umowy to wstępnie przygotowane umowy, których wszystkie warunki zostały już 

ustalone, takie jak standardowe dokumenty finansowe, umowy ubezpieczeniowe, umowy najmu 

detalicznego lub formularze wniosków kredytowych. Zwykle masz niewielką lub żadną możliwość 

negocjowania któregokolwiek z warunków w tego rodzaju umowie, a pozostaje ci tylko kilka pustych 

miejsc na wpisanie swojego imienia i podpisu. Wszystkie standardowe formularze są pisane z myślą o 

interesie osoby, dla której formularz został napisany. Jesteś na samym dole łańcucha pokarmowego i 

zazwyczaj masz niewielkie możliwości negocjowania warunków. Jednak zawsze możesz odejść od 

umowy. Na przykład, jeśli przeczytasz drobny druk umowy ubezpieczeniowej i odkryjesz, że chociaż 

twój dom jest objęty ubezpieczeniem od pożaru, to nie jest objęty ubezpieczeniem od podpaleń ani 

pożarów lasu, to chociaż nie możesz negocjować z firmą ubezpieczeniową, możesz iść gdzie indziej i 

znaleźć lepszą ofertę. Czasami jednak możesz mieć do czynienia ze standardową umową między Tobą 

a inną osobą, a nie między Tobą a dużą organizacją finansową. Dobrym przykładem jest najem 

detaliczny. Tak, jest to standardowa forma, która zazwyczaj jest ohydnie faworyzowana przez 

właściciela, ale ponieważ właściciel jest często żywą, ciepłą i oddychającą osobą, często masz pole do 

negocjacji. 

Wiedza na co zwrócić uwagę w umowie 



Podstawowe pytania, które należy sobie zadać przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy, to „Co się 

zgadzam?”, „Jakie opłaty zgadzam się zapłacić?” i, co najważniejsze, „Co się stanie, jeśli sprawy nie 

potoczą się gładko?”. Uważam, że pytanie „Co się stanie, jeśli sprawy nie idą gładko?”, jest jednym z 

najtrudniejszych. Oczywiście, kiedy zawierasz umowę, zwykle zawierasz ją w dobrej wierze, z pewnym 

niezbędnym zaufaniem między tobą a drugą stroną. Czasami zadawanie pytań typu „A co, jeśli 

wszystko pójdzie nie tak?” lub „A co, jeśli zrobisz na mnie brudne rzeczy?”, czasem jest sprzeczne z 

naturą? kluczowe - jest ochrona obu stron, gdyby sprawy potoczyły się nie tak. Wyobraźmy sobie 

sytuację, w której producent okien aluminiowych zawiera umowę z wykonawcą na dostawę okien do 

dużego projektu w określonym terminie. Ten producent zamawia następnie u swojego dostawcy dużą 

dostawę aluminium. Wyobraź sobie, że ten dostawca spóźnia się z dostawą aluminium. Jak myślisz, kto 

ponosi konsekwencje (i ewentualnie kary) za niedostarczenie okien do projektu budowlanego na czas? 

Producent, dostawca, a może nawet budowniczy? Inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę przed 

podpisaniem jakiejkolwiek umowy to: 

  Zmiany: Czy jakiekolwiek zmiany są odpowiednio udokumentowane w ramach umowy? 

  Poufność: Czy Ty lub druga osoba jest w jakikolwiek sposób związana poufnością? 

  Konflikt interesów: Czy możesz zidentyfikować potencjalne konflikty interesów, zarówno dla 

siebie, jak i dla drugiej strony? (Na przykład agent nieruchomości rzekomo działa w Twoim 

interesie, ale im większa wartość sprzedaży, tym większą prowizję otrzymuje agent). 

  Delegowanie: Czy możesz delegować którekolwiek z zadań określonych w niniejszej umowie 

innym osobom? 

  Rozstrzyganie sporów: Jak podejść do rozwiązywania sporów, jeśli się pojawią? 

  Data wejścia w życie: Od kiedy ta umowa wchodzi w życie? 

  Kurs wymiany: Jeśli zawierasz umowę na eksport lub import towarów, w jakiej walucie należy 

dokonywać płatności i czy obowiązują umowy dotyczące kursów walut? 

  Podatek: Czy podatek ma zastosowanie do którejkolwiek z kwot, o których mowa w niniejszej 

umowie? 

  Odszkodowanie: Czy musisz być chroniony przed roszczeniami ze strony osób trzecich wobec 

Ciebie? 

  Niezależna porada prawna: Czy Ty i druga strona szukaliście niezależnej porady prawnej? 

  Prawa własności intelektualnej: kto jest ich właścicielem? Czym oni są? 

  Ustawy: Jakie prawa lub przepisy mają zastosowanie do tej umowy? 

  Wydajność: Czy niniejsza umowa wymaga określonego poziomu wydajności lub jakości? 

  Prywatność: Jeśli podpisanie tej umowy umożliwia drugiej stronie dostęp do Twoich 

prywatnych danych (na przykład w celu sprawdzenia zdolności kredytowej), czy Twoja 

prywatność jest gwarantowana? 

 Rozwiązanie: Jak długo trwa ta umowa i kiedy wygasa? 

Czy i w jaki sposób umowa może zostać przedłużona? Czy umowa zawiera okres wypowiedzenia, 

którego należy przestrzegać? 

Niezależnie od umowy, nie daj się zwieść myśleniu, że wystarczy zaufanie i upewnij się, że umowa 

określa, co się stanie, jeśli coś pójdzie nie tak. Podobnie jak małżeństwo, nawet najlepsze relacje 

biznesowe mogą się zepsuć, a umowa jest niezbędna do poruszania się po burzliwych wodach każdego 

sporu. 

Podpisywanie na linii przerywanej 

Kilka ostatnich nakazów i zakazów przed wypisaniem się z życia? Tak, wiem, że jesteś na to gotowy: 



  Pamiętaj, że to poważna sprawa: podpisaną pisemną umowę bardzo trudno jest zepsuć. 

Upewnij się, że to, co zostało zgłoszone ustnie lub pisemnie i na które się powołano, zostało 

wyraźnie uwzględnione w pisemnej umowie. 

  Przeczytaj wszystko drobnym drukiem, zanim podpiszesz: Umowy są tak śmiertelnie nudne, 

że zaczynam pomijać słowa po przeczytaniu około trzech akapitów. Jeśli jesteś tak niecierpliwy 

jak ja, spróbuj usiąść i przeczytać na głos każdą sekcję, wiersz po wierszu. Jeśli czegoś nie 

rozumiesz, czytaj to w kółko, aż to zrobisz. 

  Zachowaj podpisaną kopię umowy, a także wszelkie zmiany: Jeśli coś podpisujesz, zachowaj 

kopię. Jeśli coś się zmieni, zachowaj również podpisaną kopię zmian. W przypadku umów 

podpisywanych cyfrowo pamiętaj, aby zapisać podpisaną umowę offline w formacie, do 

którego będziesz mieć dostęp w przyszłości. (Przechowywanie kopii umów może wydawać się 

oczywiste, ale przyznaję, że nauczyłem się tego na własnej skórze. Pewnego razu klient 

zakwestionował prawa autorskie do niektórych prac pisarskich, które wykonałem dla niego 

wiele lat wcześniej. Byłem przerażony, gdy odkryłem, że straciłem oryginalną umowę dla tego 

utworu, w którym wyraźnie stwierdził, że prawa autorskie do utworu należą do mnie). 

  Nie polegaj na słownych rzeczach: chociaż umowy ustne mogą być prawnie wiążące, znacznie 

trudniej jest je udowodnić w sądzie. Jeśli ktoś ci powie: „Nie ma tego w umowie, ale obiecuję 

to a to i to a takie”, sugeruję, abyś się uśmiechnął słodko i poprosił prawnika, aby zmienił 

umowę w celu uwzględnienia obietnicy na piśmie. 

  Nie żałuj porady prawnej: Pracując z umowami, nie żałuj porady prawnej. Pomimo swojej 

reputacji - a pokusa, by żartować z prawnikiem jest prawie przytłaczająca – prawnicy 

niekoniecznie kosztują rękę i nogę. Jeśli masz zamiar podpisać umowę wartą dziesiątki tysięcy 

dolarów, w porównaniu z nią powiązany ustawa prawna będzie prawdopodobnie dotyczyć 

karmy dla kurczaków. 

Kolega  powiedział mi kiedyś, że zwykłe zaakceptowanie warunków oferowanej mu umowy byłoby jak 

nieodpowiadanie, gdy ktoś zadaje mu pytanie. Powiedział, że negocjacje są ważnym elementem 

budowania relacji biznesowych i w wielu sytuacjach oczekuje ich druga strona. Pamiętaj więc: dbaj o 

własne potrzeby i bądź pewny siebie, negocjując warunki umowy. Spróbuj myśleć o tych negocjacjach 

jako o zdrowym dialogu, a nie o konflikcie. Nawet umowa kontraktowa, która wygląda na utrwaloną w 

kamieniu, zwykle podlega negocjacjom. 

Negocjowanie umów najmu 

Umowa najmu komercyjnego jest często wykorzystywana jako przykład potencjalnej nierówności 

stron, a wiele warunków jest opracowywanych na korzyść wynajmującego, a nie najemcy. (Jeśli jednak 

przedmiotowa umowa najmu jest najmem detalicznym, jako najemca masz znacznie więcej praw) aby 

targować się o następujące rzeczy w celu osiągnięcia bardziej sprawiedliwego interesu dla obu stron: 

  Roczne podwyżki czynszów: Przyjrzyj się uważnie proponowanym podwyżkom czynszów. 

Większość leasingów jest powiązana z CPI, ale niektóre leasingi wymagają podwyżki 

powiązanej z CPI plus dodatkowy procent. W większości przypadków trzymaj się swoich 

„działań” i powiedz, że jesteś gotów zapłacić podwyżki tylko zgodnie z CPI. 

  Kaucja: Umowa najmu musi określać wartość kaucji, gdzie ta kaucja ma być wniesiona i czy 

otrzymasz odsetki po odzyskaniu kaucji na koniec okresu najmu. 

  Dodatki: Gdy tylko zbliżasz się do uzgodnienia ceny, poproś o dodatki. Na przykład, jeśli 

zaoferujesz 2400 USD miesięcznie, a właściciel mówi, że mogą spaść tylko do 2600 USD, 

zaoferuj 2500 USD pod warunkiem, że właściciel naprawi lakier i położy nową podłogę (lub 

cokolwiek, co musi zrobić). 



  Przerwa w użytkowaniu: upewnij się, że umowa najmu określa, co się stanie, jeśli przestrzeń 

stanie się bezużyteczna lub Twoje korzystanie z powierzchni zostanie przerwane. Podobnie, 

czy masz jakieś prawa, jeśli inny sprzedawca tego samego rodzaju chce wynająć w tym samym 

centrum handlowym lub na terenie? 

  Wydatki: Masz prawo poprosić o szczegóły wszystkich wydatków, które masz zapłacić. 

Wydatki nie powinny obejmować żadnych ulepszeń kapitałowych, znaczących napraw ani 

nadmiernych wydatków (takich jak moje doświadczenie, w którym odkryłem, że właściciel 

płaci swojej córce skandaliczną opłatę godzinową za sprzątanie terenu zewnętrznego i 

oczekuje, że pokryję koszty). Kolejna wskazówka: poproś właściciela, aby osobno pobierał 

opłaty za czynsz i wydatki. W ten sposób, nawet jeśli czynsz wzrośnie o znaczny procent 

każdego roku, wydatki prawdopodobnie nie będą. 

  Własność ulepszeń i nowych wykończeń: Ustal, kto jest odpowiedzialny za ulepszenia 

nieruchomości i kto jest właścicielem tych ulepszeń po ich zakończeniu. 

  Klauzule relokacji: Niektóre umowy najmu w centrach handlowych zawierają klauzule 

określające, że mogą wymagać zmiany miejsca w centrum handlowym. Ta klauzula może 

oznaczać śmierć dla firmy, zwłaszcza jeśli musisz zapłacić za świeże wyposażenie w ramach 

obowiązkowej relokacji. 

  Czynsz wzrasta w przypadku skorzystania z opcji przedłużenia: W przypadku skorzystania z 

opcji przedłużenia najmu czynsz zwykle podlega weryfikacji. Upewnij się, że umowa najmu 

obejmuje opcję uzyskania wyceny rynkowej w przypadku sporu dotyczącego czynszu przy 

odnowieniu oraz że w razie potrzeby istnieje możliwość obniżenia czynszu. 

  Daty rozpoczęcia: Jeśli wynajmujący obiecał wprowadzić znaczące ulepszenia w lokalu, 

możesz chcieć zawrzeć formalną umowę przed podpisaniem umowy najmu, zgadzając się, że 

najem ma rozpocząć się od daty zakończenia tych ulepszeń. 

  Okres najmu i opcje przedłużenia: Zazwyczaj najmu 3 × 3 × 3 lub 5 × 5. Oznacza to, że na koniec 

co trzy lub pięć lat masz możliwość przedłużenia umowy najmu na kolejne trzy lub pięć lat, a 

właściciel musi zaoferować Ci tę opcję. Zazwyczaj czynsz jest negocjowany przy każdym 

odnowieniu. Po upływie dziewięciu lat (przy leasingu 3×3×3) lub po dziesięciu latach przy 

leasingu 5×5) umowa najmu ulega rozwiązaniu. Zarówno Ty, jak i wynajmujący macie prawo 

do rozwiązania umowy najmu lub negocjowania całkowicie nowej umowy. 

  Użytkowanie lokalu: Upewnij się, że umowa najmu jest wystarczająco elastyczna w definicji 

użytkowania, abyś w razie potrzeby mógł zmienić charakter swojej działalności. Na przykład, 

jeśli wynajmujesz lokal dla swojej firmy zajmującej się naturopatią, ale masz w głowie pomysł, 

że możesz korzystać z tego lokalu do prowadzenia zajęć jogi, upewnij się, że wykorzystanie w 

najmie nie ogranicza się do praktyki naturopatycznej. 

 

KIEDY COŚ IDZIE NIE TAK 

Wielu właścicieli firm w obliczu groźby podjęcia kroków prawnych wpada w stan odmowy, zachowując 

się jak strusie i nie szukając porady prawnej do ostatniej chwili. Jeśli sprawa jest już przed sędzią 

pokoju, zanim zwrócisz się o pomoc, nie będziesz potrzebować prawnika - będziesz potrzebował 

magika. Dlatego w przypadku sporu nie czekaj zbyt długo, zanim zwrócisz się o poradę. 



Ustalanie cen i przewidywanie sprzedaży 

Jeśli jesteś jak większość osób rozpoczynających działalność gospodarczą, możesz ulec pokusie 

zaniżania cen za swoje produkty lub usługi. Może nie masz pewności, ile klienci są skłonni zapłacić, lub 

obawiasz się, że klienci nie docenią Twoich usług. Może martwisz się, że nie zabezpieczysz 

wystarczająco dużo biznesu, aby pokryć swoje wydatki. Przez zaniżanie opłat mówię o pobieraniu mniej 

niż Twoi klienci są w stanie zapłacić. Dokładne określenie tej kwoty może być trudne do osądzenia, 

zwłaszcza jeśli wyceniasz usługę, a nie produkt. Obliczanie wartości Twoich umiejętności i wiedzy 

oczami klienta jest procesem bardzo subiektywnym. W tym rozdziale omówię strategie cenowe i jak 

najlepiej ustawić cenę swoich produktów lub usług. Wyjaśniam również, jak stworzyć prognozę 

sprzedaży na najbliższe 12 miesięcy, jeden z podstawowych elementów budulcowych każdego biznesu. 

Wybór strategii cenowej 

Nauczyciele biznesu używają mnóstwa różnych terminologii do strategii cenowych, ale zasadniczo 

każda strategia cenowa sprowadza się do jednej z trzech rzeczy: wycena oparta na kosztach, wycena 

oparta na konkurencji lub wycena oparta na wartości. W kolejnych sekcjach zgłębiam po kolei każdą 

strategię. 

Ustalanie cen na podstawie kosztów 

Wycena oparta na kosztach zaczyna się od ustalenia, ile kosztuje wykonanie produktu lub świadczenie 

usługi, a następnie dodajesz dodatkową kwotę, aby uzyskać zysk, którego szukasz. Na przykład wyobraź 

sobie, że decyduję się założyć firmę sprzedającą kapelusze przeciwsłoneczne na lokalnych rynkach. 

Czapki kosztują po 8 dolarów za sztukę, stragan kosztuje 100 dolarów czynszu za dzień i wydaje mi się, 

że mogę sprzedać 50 kapeluszy dziennie. Chcę zarobić 250 dolarów, żeby pokryć swój czas, więc 

postanawiam pobrać 15 dolarów za kapelusz. (Sprzedaż 15 USD × 50 USD = 750 USD; pomniejszona o 

400 USD za koszt kapeluszy, pomniejszona o czynsz w wysokości 100 USD, a w mojej gorącej, lepkiej 

dłoni zostaje 250 USD). Ten model wyceny może brzmieć jak całkowicie logiczny, dobry praktyka 

biznesowa, ale tak nie jest, ponieważ ten sposób pracy nie zatrzymuje się, aby zastanowić się, ile klienci 

są faktycznie gotowi zapłacić za te kapelusze. Może inny stragan naprzeciwko sprzedaje te same 

kapelusze za jedyne 12 USD. Może czapki to prawdziwa okazja, a ja powinienem płacić 20 dolarów. Ze 

strategicznego punktu widzenia wycena oparta na kosztach jest najsłabszym ze wszystkich modeli 

biznesowych. Z jednej strony, jeśli uzyskane ceny będą zbyt wysokie w stosunku do konkurencji, biznes 

pogrąży się w gruzach; z drugiej strony, jeśli uzyskane ceny są niższe niż ludzie są gotowi zapłacić, 

stracisz możliwość uzyskania ponadprzeciętnych zysków. 

Ustalanie cen na podstawie konkurencji 

Ceny oparte na konkurencji to miejsce, w którym sprawdzasz, ile konkurenci pobierają za podobne 

produkty lub usługi, a następnie ustalasz odpowiednio ceny. Ta strategia cenowa jest najczęstszą 

strategią stosowaną przez biznes. Jak wspomniałem we wstępie, jeśli dopiero zaczynasz biznes, możesz 

ulec pokusie, by być tańszym niż wszyscy inni. Jeśli jednak wszyscy w branży jeżdżą sportowymi 

samochodami z pieniędzmi do spalenia, są szanse, że ceny konkurencji są na poziomie, na którym są z 

bardzo dobrego powodu. O ile nie masz przewagi konkurencyjnej, która umożliwia wytwarzanie 

produktów lub świadczenie usług taniej niż konkurencja, ustalanie cen niższych niż wszyscy inni 

prawdopodobnie doprowadzi do niskiej rentowności, a także do ryzykownego modelu biznesowego. 

Zamiast próbować podcinać konkurencję, spójrz na ceny, które pobierają Twoi konkurenci i 

wykorzystaj tę analizę jako odzwierciedlenie tego, co rynek jest gotów zapłacić. Następnie 

odpowiednio dostosuj swoją cenę. Konkurowanie wyłącznie ceną jest zawsze niebezpieczną strategią. 

Oczywiście, musisz być świadomy cen konkurencji i uwzględnić te informacje w swoich decyzjach 



cenowych. Jednak sposób, w jaki pozycjonujesz i sprzedajesz swoje produkty i usługi, powinien prawie 

zawsze opierać się na kombinacji wielu różnych czynników, takich jak jakość produktu lub jakość usług, 

czas dostawy, lokalizacja, dostępność i atmosfera, a nigdy tylko sama cena. 

Ustalanie cen na podstawie postrzeganej wartości 

Wycena oparta na wartości polega na tym, że zastanawiasz się nad dostarczanymi produktami lub 

usługami, patrzysz na zapotrzebowanie klientów, a następnie ustalasz cenę zgodnie z tym, ile Twoim 

zdaniem klienci będą gotowi zapłacić. 

Oto kilka przykładów wyceny opartej na wartości: 

  Apple stosuje ceny oparte na wartości dla wielu swoich produktów (poszukiwane produkty, 

takie jak iPady i iPhone'y), gdzie nie istnieje bezpośrednia konkurencja, a klienci są gotowi 

płacić wyższe ceny za markę, na której umieszczają wysoka wartość. 

  Straganie sprzedający parasole przed stacją kolejową w pobliżu mojego miejsca zamieszkania 

podnoszą ceny parasoli o 3 lub 4 dolary za każdym razem, gdy pada deszcz. Czemu? Ponieważ 

klienci przywiązują znacznie większą wagę do zachowania suchości, gdy leje deszcz. 

  Znam bardzo utalentowanego inżyniera sieci, który zdobył niemal boski status wśród 

lokalnych firm za to, że potrafi rozwiązywać problemy z siecią, gdy wszyscy inni zawiedli. 

Pobiera najwyższe pieniądze – znacznie więcej niż jego konkurenci – ale ludzie zapłacą, 

ponieważ przywiązują tak dużą wagę do posiadania niezawodnych systemów biznesowych i 

przywracania ich działania. 

Pod wieloma względami wycena oparta na wartości stanowi esencję dobrego wyczucia biznesu i 

marketingu. W końcu, jak lepiej ustalać ceny, niż oceniać maksymalną kwotę, jaką klienci są skłonni 

zapłacić? Jedyną trudną rzeczą dotyczącą wyceny opartej na wartości jest to, że każdy osąd jest 

subiektywny. Na przykład uwielbiam design i modny wygląd sprzętu Apple i z radością zapłacę dolary 

premium za nowego Mac-Booka Air lub najnowszego iPhone'a. Mój syn Daniel nie przywiązuje jednak 

dużej wagi do projektu Apple i preferuje produkty generyczne. Dlatego wartość, jaką Daniel przypisuje 

iPhone'owi, jest znacznie mniejsza niż wartość, którą przypisuję temu samemu przedmiotowi. 

Budowanie planu cen hybrydowych 

Do tej pory mówiłem o teorii cen i różnych strategiach cenowych. Jednak najbardziej udane firmy nie 

stosują jednej strategii cenowej; zamiast tego stosują kombinację strategii. Przykładem jest luksusowy 

hotel w centrum miasta. W większości przypadków stosują ceny oparte na konkurencji, ustalając stawki 

z dużą świadomością cen konkurencji. Jednak w przypadku pokoi premium stosują ceny oparte na 

wartości, często improwizując stawki na miejscu zgodnie z popytem i tym, co ich zdaniem klienci będą 

gotowi zapłacić. Wreszcie, w przypadku stawek last minute, w których mają kilka pustych pokoi i 

wiedzą, że nie będą w stanie wypełnić ich wszystkich, stosują ceny oparte na kosztach, naliczając opłatę 

na tyle powyżej kosztów, aby wypełnienie ich było warte czasu pokój. Stosowanie kombinacji strategii 

cenowych nazywa się cenami hybrydowymi i jest kluczowym elementem każdego udanego biznesu. W 

kolejnej części tego rozdziału omówimy sposoby wprowadzenia cen hybrydowych do Twojej firmy, w 

tym produktów premium, produktów bez dodatków, cen pakietów i cen różnicowych. 

Oferowanie produktu lub usługi premium 

W przypadku cen hybrydowych oferowanie produktu lub usługi premium to tylko część obrazu. Chodzi 

o to, że oprócz oferowania produktu lub usługi premium, oferujesz również zwykły produkt lub usługę. 

Innymi słowy, kierujesz reklamy do więcej niż jednego typu klientów. Oto kilka przykładów: 



  Amazon oferuje różne ceny za fracht, w zależności od tego, jak szybko chcesz dostarczyć swoje 

zamówienie. 

  Mój rzeźnik sprzedaje dwa rodzaje mielonej wołowiny: o niskiej zawartości tłuszczu i o niskiej 

zawartości tłuszczu. 

  Facet, który kosi nasze trawniki, oferuje dwie usługi: Regularne koszenie za pomocą kosiarki 

do trawy oraz koszenie najwyższej jakości wszystkich krawędzi trawy przyciętej w ciągu życia. 

Oferowanie produktu premium niekoniecznie oznacza kompromis w zakresie jakości innych 

produktów (strategia, która może zagrozić reputacji Twojej marki). Możesz tworzyć składki na wiele 

różnych sposobów, takich jak szybsza obsługa, gwarantowany czas reakcji, dodatkowe usługi i 

bezpłatne dodatki. 

WYCENA TOWARÓW, KTÓRE WYKONUJESZ SAMODZIELNIE 

Jeśli sam produkujesz towary, musisz rozróżnić między ceną hurtową a ceną detaliczną. Nawet jeśli 

obecnie nie sprzedajesz swoich towarów hurtowo - być może sprzedajesz je na straganach lub 

bezpośrednio w punktach sprzedaży detalicznej - aby Twój model biznesowy był zrównoważony, 

prawie na pewno musisz w pewnym momencie rozważyć ceny hurtowe. Czemu? Większość 

producentów, którzy pracują na małą skalę (a zakładam, że tak, ponieważ jeśli jesteś dyrektorem 

generalnym Ford Motors, prawdopodobnie nie czytasz tej książki) nie ma wystarczającego zakresu lub 

wystarczająco szeroki zespół sprzedaży, aby obsługiwać szeroką gamę sklepów detalicznych. 

Asortyment jest zawsze problemem dla mniejszych firm, ponieważ większość dużych detalistów nie 

chce zawracać sobie głowy kontaktami z dostawcami, którzy oferują tylko dwa lub trzy produkty. 

Ponadto, chociaż możesz osobiście obsługiwać sprzedawców detalicznych w swojej okolicy, 

prawdopodobnie nie będziesz w stanie odwiedzać sprzedawców międzystanowych lub regionalnych. 

Obsługa tych sprzedawców prawie zawsze wiąże się ze sprzedażą wytwarzanych produktów 

dystrybutorowi lub hurtownikowi. Kryzys w odniesieniu do cen będzie polegał na tym, że cena hurtowa 

będzie stanowić stosunkowo niewielki procent ceny detalicznej. Na przykład sklepikarz sprzedający 

przedmiot za 20 USD prawdopodobnie nie chce płacić za ten przedmiot znacznie więcej niż 10 USD. 

Hurtownik, który otrzyma 10 dolarów, prawdopodobnie nie będzie chciał płacić znacznie więcej niż 7 

dolarów. Tak więc z możliwego przychodu w wysokości 20 USD otrzymujesz tylko 7 USD, a z tych 7 USD 

musisz pokryć wszystkie koszty produkcji. Jest to uczciwe i odzwierciedla realia prowadzenia biznesu 

oraz koszty dystrybucji, ale czasami może utrudnić to, co myślisz, że jest świetnym pomysłem na biznes. 

Odcinanie fanaberii 

Drugą stroną cen premium są ceny bez dodatków. Ceny bez zbędnych dodatków niekoniecznie 

oznaczają niższą jakość, ale mogą obejmować takie rzeczy, jak ceny poza szczytem, niższe standardy 

usług, dłuższy czas reakcji lub czas wysyłki lub ograniczona dostępność. Oto kilka przykładów: 

  Programy Frequent Flyer nakładają ograniczenia na to, jakie loty są dostępne dla punktów 

Frequent Flyer. 

  Wiele siłowni oferuje tanie członkostwo, jeśli uczęszczasz na zajęcia poza okresami szczytu. 

  Operatorzy turystyczni stosują proste ceny na okresy poza szczytem. 

  Supermarkety oferują marki generyczne z podstawowymi opakowaniami produktów. 

Studio nagrań oferuje produkt bez dodatków w poniedziałki i wtorki (tradycyjnie najspokojniejsze dni 

tygodnia na rezerwacje). Muzycy mogą odwiedzać studio przez ustalony czas ośmiu godzin, aby nagrać 

i zmiksować do czterech utworów. John nie oferuje żadnej elastyczności w tym modelu (możesz 

zarezerwować tylko w poniedziałek lub wtorek, nie możesz zarezerwować mniej niż osiem godzin i nie 

możesz wybierać swojego inżyniera), ale mimo wszystko te dni są prawie zawsze zarezerwowane, 



ponieważ zawsze są muzycy, którzy szukają dobrego interesu. Dzięki tej bezużytecznej umowie udaje 

mu  się przyciągnąć klientów, których normalnie przegapiłby dzięki swoim regularnym cenom. 

Kreatywność z pakietami 

Wycena pakietowa, w której jeden produkt lub usługa jest połączona z czymś innym, to kolejny 

przykład wyceny hybrydowej. Ceny pakietów mogą obejmować łączenie dwóch lub więcej produktów 

lub usług, oferowanie produktów premiowych i rozszerzonych gwarancji. Przykładowe ceny pakietów 

obejmują 

 Dzienne spa oferujące pedicure, depilację woskiem i masaż w pakiecie. 

  Operator turystyczny oferujący przeloty, noclegi i wyżywienie w pakiecie. 

  Klub oferujący darmowe gratisy za każde odnowienie członkostwa. 

Jeśli dopiero zaczynasz nowy biznes, możesz być zmuszony do zastanowienia się, jak zaoferować ceny 

pakietów. Myśl kreatywnie. Pamiętaj, że Twoja firma nie musi dostarczać wszystkich elementów 

pakietu i często najlepszym podejściem jest współpraca z inną firmą. 

STAWKA STAŁA CZY NA GODZINĘ? 

W przypadku wielu rodzajów usług pojawia się konflikt między klientami, którzy chcą stałej opłaty, a 

właścicielami firm, którzy chcą pobierać opłaty za godzinę. Na przykład, stolarz remontujący dom 

prawdopodobnie chciałby pracować za ustaloną stawkę godzinową, ponieważ może być pewien, że 

otrzyma odpowiednią zapłatę za swój czas i nie będzie ryzykował braku pieniędzy, jeśli zaniży cenę. 

Jednak właściciele domów prawie na pewno chcą mieć stałą wycenę tej pracy, ponieważ muszą 

zaplanować budżet i nie mogą sobie pozwolić na to, aby koszty się wyniosły. Dla Ciebie, jako 

przedsiębiorcy, nie ma dobrej lub złej odpowiedzi na pytanie, czy pobierać stałą opłatę, czy pobierać 

opłaty godzinowe. Pamiętaj jednak, że często znajdziesz naturalne napięcie między preferencjami 

klientów a preferencjami właścicieli firm. Jeśli działasz w branży, w której czujesz, że jesteś w stanie 

zaoferować konkretną usługę za stałą opłatą, może to być doskonała przewaga marketingowa, 

zwłaszcza jeśli konkurenci napierają godzinami. 

Pobieranie różnych cen za to samo 

Jeszcze inna strategia cenowa - i na pierwszy rzut oka trochę podejrzana - polega na pobieraniu różnych 

cen za tę samą rzecz (jest to również znane jako ceny różnicowe). Nie martw się - nie proponuję ci 

naruszenia wytycznych praktyki handlowej. Zamiast tego mówię o naliczaniu różnych cen w zależności 

od zamówionej ilości, całkowitej wielkości zamówienia, kosztów wysyłki do klientów, jak szybko klienci 

płacą, ile klient zamawia w ciągu roku i tak dalej . Ceny różnicowe sprawdzają się naprawdę dobrze w 

prawie każdej firmie, ponieważ pozwalają utrzymać marże przy regularnej sprzedaży, ale generować 

dodatkowy dochód poprzez sprzedaż innym klientom z rabatem. Masz tak wiele sposobów na 

zaimplementowanie cen różnicowych, że przedstawię kilka przykładów: 

  Ceny na podstawie lokalizacji klienta: Pobieranie różnych stawek (za wysyłkę lub za usługę na 

miejscu) w zależności od lokalizacji klienta ma sens, chociaż nadal chcesz zachować dość prostą 

strukturę cen. 

  Ceny oparte na lojalności: Oferowanie specjalnych cen klientom, którzy są członkami Twojego 

programu lojalnościowego lub członkami organizacji stowarzyszonej, jest dobrą strategią 

marketingową i nagradza lojalność klientów. 

  Wycena oparta na wielkości zamówienia lub zamówionych ilościach: Ten rodzaj wyceny ma 

intuicyjny sens od samego początku. Prawie każda firma naliczy inną cenę dla kogoś, kto kupuje 

1000 jednostek zamiast 10. 



  Wycena oparta na terminach płatności: Oferowanie warunków kredytowych jest drogie, nie 

tylko ze względu na wykorzystanie kapitału obrotowego, ale także ze względu na ryzyko 

powstania nieściągalnych długów. Rozważ oferowanie wyższych rabatów za płatność z góry 

lub płatność w ciągu 7 dni. 

  Ceny oparte na całkowitych wydatkach: zapewnianie nagród za całkowite wydatki często jest 

częścią programów lojalnościowych i ma sens biznesowy. Na przykład, jeśli klienci wydadzą w 

ciągu roku więcej niż 500 USD, otrzymają coś za darmo. 

  Ceny oparte na zaangażowaniu klientów: Inną sprytną strategią jest oferowanie cen ze zniżką, 

ale zmuszanie klientów do przeskakiwania przez przeszkody, aby je uzyskać. Kupony zwrotu 

pieniędzy, w których musisz przesłać dowód zakupu do dostawcy lub gwarancje dopasowania 

ceny, to przykłady tego rodzaju cen. 

Formowanie ostatecznego planu ataku 

Wcześniej omówiłem całą masę strategii cenowych. Myślenie w ten sposób o możliwych strategiach 

cenowych może pomóc w zapoczątkowaniu nowych pomysłów i kreatywnego myślenia w podejściu 

do wyceny produktów lub usług. Jednak możesz również czuć się trochę przytłoczony i zastanawiać się, 

od czego zacząć. Oto moja konkretna rekomendacja dotycząca tego procesu: 

1. Sprawdź, ile według Ciebie klienci będą gotowi zapłacić. Badania te będą obejmować przyjrzenie się, 

jakie opłaty konkurenci pobierają, a także zastanowienie się, czym różni się Twój produkt lub usługa i 

jaką wartość klienci mogą przywiązywać do tej różnicy. 

2. Zastanów się, jak możesz zróżnicować swój produkt lub usługę, aby zapewnić dwa lub trzy „poziomy” 

cen (bez zbędnych dodatków, zwykły i premium). Nie każda firma może oferować wielopoziomowe 

ceny (na przykład nie wiem, czy szukałbym chirurga oferującego usługi bez zbędnych dodatków), ale 

zdziwiłbyś się, jak wiele rodzajów firm może. (Więcej informacji na temat poziomów cen można znaleźć 

w sekcji „Budowanie planu cen hybrydowych” we wcześniejszej części tego rozdziału). 

3. Zbadaj co najmniej dwa sposoby łączenia lub łączenia swojej oferty z innymi produktami lub 

usługami. „Kreatywność z pakietami” we wcześniejszej części tego rozdziału zawiera kilka pomysłów 

na ten temat. 

4. Znajdź dwa lub trzy sposoby na naliczanie klientom różnych cen za te same rzeczy. Ta strategia 

cenowa (cena różnicowa) jest prawdopodobnie najważniejsza ze wszystkich. Nawet jeśli nie możesz 

wymyślić, jak mieć więcej niż jeden poziom cen lub nie możesz wymyślić metody tworzenia pakietu, 

powinieneś być w stanie uwzględnić w swojej strategii jakąś formę różnicowania cen. „Pobieranie 

różnych cen za tę samą rzecz” we wcześniejszej części tego rozdziału zawiera wskazówki, jak to zrobić. 

Chociaż zaletą hybrydowej strategii cenowej jest to, że maksymalizujesz liczbę klientów, do których 

możesz dotrzeć, i miejmy nadzieję, że osiągasz dodatkowe zyski z przynajmniej części sprzedaży, 

możesz ryzykować mylenie klientów, jeśli oferujesz zbyt wiele opcji. W miarę rozwoju i zmian Twojej 

firmy eksperymentuj z różnymi kombinacjami cen, aby zobaczyć, co działa najlepiej i uzyskuje najlepszą 

reakcję klientów . 

Monitorowanie i zmiana ceny 

Jeśli jesteś już w biznesie od jakiegoś czasu, możesz czuć, że twoje strategie cenowe są całkiem dobrze 

ustalone i działają dobrze. To dobrze, ale niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz działalność 

gospodarczą, czy prowadzisz 50-letnią rodzinną spuściznę, nadal chcesz mieć oko na swoje ceny. 

Największą wskazówką, że Twoje ceny mogą wymagać zmiany, są słabe wyniki finansowe. (Oczywiście 

słabe wyniki mogą być spowodowane wieloma czynnikami, nie tylko cenami). Jeśli jednak wiesz, że 



Twoi konkurenci właśnie podnieśli ceny, Twoi klienci komentują Twoją wartość lub nie podniosłeś ceny 

za ponad rok lub dwa prawdopodobnie nadszedł czas na przegląd cen. Zmiana cen to nie tylko 

podnoszenie cen. Zawsze bądź otwarty na nowe plany cenowe, oferty specjalne, ceny pakietów i tak 

dalej. Jeśli zdecydujesz się podnieść ceny, staraj się to robić stopniowo i unikaj dużych podwyżek cen, 

które mogą przestraszyć Twoich klientów. Alternatywnie, znajdź sposoby na przemycenie podwyżek 

cen tylnymi drzwiami, na przykład podniesienie cen tylko niektórych produktów lub usług o niskim 

profilu lub pozbycie się rabatów. 

ZNIŻKI NA DRAMATY 

Jeśli wbudujesz rabaty w swoje strategie cenowe, pamiętaj, że kiedy oferujesz rabaty, Twoja firma 

otrzymuje w zamian coś namacalnego. Na przykład oferowanie rabatu w przypadku płatności 

gotówkowych zamiast płatności kartą kredytową ma sens, ponieważ zwykle płacisz opłaty handlowe 

za transakcje kartą kredytową. Podobnie, oferowanie rabatu za szybką płatność prawdopodobnie ma 

sens (w zależności od tego, ile rabatu oferujesz), jeśli jesteś obecnie zadłużony w banku i płacisz 

odsetki. Innym przykładem jest dyskontowanie przeładowanych towarów lub produktów z końca 

sezonu. Ma to sens, ponieważ te wolno rotujące przedmioty zajmują cenną przestrzeń sklepową lub 

magazynową, którą można lepiej wykorzystać na produkt, który faktycznie się sprzedaje. Jeśli jednak 

rutynowo oferujesz zniżki, nie otrzymując w zamian czegoś, co przyniesie korzyści Twojej firmie, 

ryzykujesz erozję swojego modelu rentowności. Ponadto stali klienci mogą przyzwyczaić się do tych 

rabatów i oczekiwać ich. 

Budowanie prognozy sprzedaży 

Po ustaleniu swojej strategii cenowej (co zamierzasz pobierać za godzinę, za jednostkę lub za 

świadczoną usługę), następnym krokiem w tworzeniu prognoz finansowych jest stworzenie prognozy 

sprzedaży na następne 12 miesięcy (lub, jeśli Twoja firma nie jeszcze się nie rozpoczęto, utwórz 

prognozę sprzedaży na pierwsze 12 miesięcy działania). Tworzenie prognoz sprzedaży podsuwa 

wszelkiego rodzaju pytania. Jeśli ładujesz przez godzinę, jaka jest rozsądna liczba godzin do rozliczenia 

za każdy tydzień? Jeśli sprzedajesz przedmioty, skąd wiesz, ile sprzedasz? Co się stanie, jeśli sprzedasz 

wiele różnych przedmiotów w różnych cenach? W kolejnych sekcjach omówię szczegóły tworzenia 

tego rodzaju projekcji. 

Naliczanie godzin w tygodniu pracy 

Jeśli Twoja firma pobiera opłaty za godzinę (może jesteś księgowym, konsultantem, elektrykiem, 

ogrodnikiem, korepetytorem muzycznym, korepetytorem z matematyki, hydraulikiem lub podobną 

firmą), jednym z pierwszych pytań, na które należy odpowiedzieć, jest to, za ile godzin możesz 

rozsądnie pobierać opłaty za tygodniowo, miesięcznie lub rocznie. Wyobraź sobie, że niedawno 

absolwentka muzyki (nazwę ją Maddie) chce założyć firmę jako korepetytor muzyczny. Maddie uważa, 

że może uczyć około 48 uczniów tygodniowo (a jeśli każda lekcja trwa 30 minut, to oznacza to 24 

godziny nauczania) i że będzie pobierać 60 dolarów za godzinę. Mając to na uwadze, liczy, że zarobi 74 

880 USD rocznie. (To 24 pomnożone przez 52 tygodnie pomnożone przez 60 USD.) Czy Maddie 

prawidłowo oszacowała dochód na następne 12 miesięcy? Przetestuję jej obliczenia, stosując 

następującą metodę krok po kroku, z której również możesz skorzystać: 

1. Oszacuj, ile dni będziesz pracować w tygodniu i ile godzin możesz realistycznie naliczyć za każdy 

dzień, aby uzyskać średnią liczbę godzin podlegających rozliczeniu w tygodniu. Podczas wykonywania 

tych obliczeń pamiętaj, aby uwzględnić tylko rozliczane godziny. Nie uwzględniaj czasu podróży między 

lokalizacjami, czasu niepodlegającego rozliczeniu ze względu na administrację/papierkową robotę lub 



czasu spędzonego na prowadzeniu firmy (księgowość, rozmowy telefoniczne z klientami, marketing 

itp.). 

2. Oszacuj, ile urlopu zamierzasz wziąć (lub będziesz zmuszony) każdego roku. Tutaj nie myśl tylko w 

kategoriach leżenia na plaży i oglądania surfingu, ale uwzględnij zarówno wakacje, w których 

wyjeżdżasz, jak i przerwy, w których możesz być dostępny do pracy, ale nie możesz. (Na przykład 

nauczyciel szkolny prawdopodobnie nie będzie miał dużo pracy podczas wakacji szkolnych, ogrodnik 

może mieć trudności z pracą w ulewnym deszczu lub śniegu, a konsultant biznesowy może uznać, że 

praca utrudnia pracę miesiąc przed i po Bożym Narodzeniu.)  

Obliczanie maksymalnej liczby godzin rozliczanych rocznie 

Liczba dni w tygodniu :  5 

Średnia liczba rozliczanych godzin dziennie : 4,8 

Całkowite rozliczane godziny tygodniowo : 24 

Liczba tygodni urlopowych w roku : 12 

Liczba dni ustawowo wolnych od pracy w roku wyrażona w tygodniach : 1 

Liczba dni chorobowych w roku wyrażona w tygodniach  : 1 

Całkowita liczba tygodni pracy w roku : 38 

Maksymalna możliwa liczba godzin rozliczanych rocznie : 912 

Stawka godzinowa : $60 

Maksymalny możliwy dochód rocznie :  54 720 

3. Uwzględnij święta państwowe. Większość ludzi nie pracuje w święta. Jeśli nie planujesz (a może nie 

możesz, ponieważ Twoi klienci będą niedostępni), musisz zezwolić na publiczne wakacje również. 

Święta państwowe trwające dziesięć dni w roku odpowiadają dwóm tygodniom w roku. W przypadku 

Maddie wiele świąt państwowych zbiega się również z wakacjami szkolnymi, więc dopuszczam tylko 

jeden tydzień świąt państwowych w roku. 

4. Pomyśl, co się stanie, jeśli zachorujesz. Z moich obserwacji wynika, że bycie freelancerem (lub 

jednoosobowym przedsiębiorcą) jest jednym z najlepszych możliwych sposobów zapewnienia dobrego 

zdrowia. Świadomość, że nie otrzymasz zapłaty, jeśli się nie pojawisz, jest prawdziwą zachętą do 

wyjścia za drzwi, niezależnie od tego, jak się czujesz. Jednak większość ludzi od czasu do czasu choruje 

i realistyczne jest uwzględnienie tego. W przypadku Maddie pozwoliłem na kolejny tydzień zwolnień 

chorobowych rocznie. 

5. Oblicz, za ile tygodni w roku będziesz mógł pobierać opłatę. 

W przypadku Maddie, po wzięciu urlopów, dni ustawowo wolnych od pracy i zwolnień chorobowych, 

prawdopodobnie może pracować przez cały tydzień (czyli 24 godziny płatne) tylko przez 38 tygodni w 

roku. (Większość firm, które nie są zależne od warunków szkolnych, prawdopodobnie może jednak 

pracować więcej tygodni w roku niż to). 

6. Pomnóż liczbę tygodni roboczych w roku przez liczbę godzin rozliczanych tygodniowo, aby uzyskać 

maksymalną liczbę godzin rozliczanych w ciągu roku. Jak pokazano w tabeli 8-1, dla Maddie równa się 

to 38 tygodniom w roku pomnożonym przez 24 godziny tygodniowo, co daje w sumie 912 godzin. 



7. Pomnóż maksymalną liczbę godzin rozliczanych rocznie przez stawkę godzinową. Wynik Melody 

wynosi 54 720 USD rocznie, co jest zupełnie inne niż początkowe szacunki 74 880 USD. 

Zwiększenie sprzedaży przy dodatkowej pracy 

Jeśli Twoja firma opiera się głównie na pracy, nie zapomnij pomyśleć poza własną pracą, ile godzin 

możesz spakować w tydzień i ile możesz pobrać za swój czas. Zamiast tego poszerz swoje myślenie o 

delegowanie części prac na pracowników lub podwykonawców. Budowanie planu, który obejmuje 

pracowników obsługujących klientów (a nie tylko obsługę klientów) jest istotną częścią każdej 

koncepcji przedsiębiorczej. Na przykład nie myśl tylko o tym, ile trawników możesz skosić, dzieciach, 

których możesz uczyć, czy firmach, z którymi możesz się konsultować. Zamiast tego wyobraź sobie 

zespół ludzi koszących trawniki, całą szkołę korepetytorów lub całą grupę konsultantów. Jeśli Twoja 

firma opiera się na sile roboczej, wykorzystanie w ten sposób swojej wiedzy jest jedyną możliwą 

metodą, dzięki której możesz mieć nadzieję, że zarobisz więcej niż średnia w branży. Na przykład, jeśli 

zakładasz firmę jako ogrodnik, korepetytor muzyczny lub fizjoterapeuta,  możesz pracować tylko tyle 

godzin w tygodniu. Jednak z zespołem pracowników pracujących dla Ciebie, którzy świadczą tę usługę, 

możesz być w stanie zarobić przyzwoity zysk.  

Przewidywanie sprzedaży dla nowego biznesu 

Jeśli firma wciąż się rozwija, oszacowanie sprzedaży przez pierwsze 12 miesięcy może być naprawdę 

trudne. Może ludzie będą zalewać się przez drzwi, może będziesz dziesięciotygodniowym cudem, a 

może z czasem Twoja firma będzie rosła stabilnie i organicznie. Aby jednak prognozować sprzedaż dla 

swojej firmy, będziesz musiał dokonać pewnego rodzaju oszacowania. Aby Twoja prognoza sprzedaży 

była jak najbardziej realistyczna, im więcej szczegółów, tym lepiej. spróbuj podzielić cele sprzedażowe 

według segmentu rynku, produktu lub regionu: 

  Cele segmentu rynku: Segment rynku to fantazyjne słowo, które naprawdę oznacza rodzaj 

klienta lub rodzaj pracy. Na przykład wykonawca budowlany może podzielić swój rynek na 

nowe domy i remonty, muzyk może podzielić swój rynek na wesela, imprezy prywatne i 

występy w pubach, a złota rączka może podzielić swój rynek na klientów prywatnych i 

pośredników w obrocie nieruchomościami. 

  Cele oparte na produktach: Cele oparte na produktach działają najlepiej, jeśli sprzedajesz 

produkty, a nie usługi. Możesz ustawić cele sprzedaży według sprzedanych jednostek lub 

sprzedanych dolarów każdego produktu. Na przykład, stocznia samochodowa może dążyć do 

sprzedaży co najmniej 20 samochodów miesięcznie, agent nieruchomości może próbować 

sprzedawać pięć domów każdego miesiąca, a firma zajmująca się koszeniem trawników może 

ustalić cele sprzedaży 80 trawników miesięcznie. 

  Cele regionalne: W przypadku regionów ustalasz cele sprzedażowe według regionów 

geograficznych. Działa to najlepiej w przypadku nieco większych firm, które zazwyczaj mają 

dedykowanego sprzedawcę lub zespół sprzedaży w każdym regionie. 

Jeśli weźmiesz pod uwagę którąkolwiek ze strategii cenowych, o której mówiłem wcześniej w tym 

rozdziale (więcej informacji w sekcji „Budowanie planu cen hybrydowych”), są szanse, że będziesz mieć 

kilka różnych cen lub pakietów na w drogę. To sprawia, że Twoja prognoza sprzedaży jest jeszcze 

bardziej skomplikowana. Ideą każdej szczegółowej prognozy sprzedaży jest to, że zaczynasz od 

wyszczególnienia różnych sprzedawanych przedmiotów lub różnych cen, a następnie próbujesz 

oszacować tygodniową sprzedaż dla każdego z tych przedmiotów. Postaraj się uwzględnić przyzwoity 

poziom szczegółowości we wstępnych szacunkach sprzedaży , w tym wszystkich sprzedawanych przez 

Ciebie przedmiotów lub świadczonych usług. 



 

Przewidywanie sprzedaży dla ugruntowanej firmy 

Jeśli prowadzisz firmę od jakiegoś czasu, jednym z najdokładniejszych sposobów przewidywania 

sprzedaży jest analiza, jaka była sprzedaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a następnie budowanie na tej 

podstawie. Jasne, mogłeś coś zmienić – może przeniosłeś się do nowej lokalizacji, wprowadziłeś nowe 

produkty lub podniosłeś ceny – ale mimo to Twoje historyczne wyniki sprzedaży zawsze będą 

najlepszym wskaźnikiem przyszłej sprzedaży. Opierając prognozy sprzedaży na danych historycznych, 

weź pod uwagę następujące kwestie: 

  Patrząc na dane dotyczące sprzedaży za poprzednie miesiące, sprawdź, czy dane te są podane 

z uwzględnieniem czy bez podatku GST. (Większość sprzedawców myśli w kategoriach 

końcowej wartości każdej sprzedaży, ale pracując z prognozami finansowymi i budżetami, 

należy spojrzeć na dane dotyczące sprzedaży z wyłączeniem podatku GST.) 

  Czy Twoja firma charakteryzuje się znacznymi wahaniami sezonowymi? Jeśli tak, czy 

uwzględniłeś to w swoich miesięcznych prognozach? 

 Jeśli przyjrzysz się trendom, czy biznes rośnie, czy spada? Najlepiej byłoby, gdybyś analizował 

trendy na przestrzeni dwóch lub więcej lat, aby naprawdę zorientować się, co się dzieje. 

 Czy w okresie od zeszłego do bieżącego roku nastąpiły jakieś zmiany w cenach lub 

asortymencie? 

Patrząc na prognozy sprzedaży, uwzględnij również osobowości. Sprzedawcy są często bardzo 

optymistyczni w swoich przewidywaniach (ten optymizm bywa częścią ich pracy), podczas gdy księgowi 

są zazwyczaj przygnębieni i zgubieni. Miejmy nadzieję, że twoje prognozy finansowe dotrą do 

szczęśliwego środka. 

Tworzenie prognozy z miesiąca na miesiąc 

Na najprostszym poziomie tworzenie prognozy sprzedaży na następne 12 miesięcy może być tak 

proste, jak umieszczenie nazw miesięcy w jednym dużym wierszu na kartce papieru i zapisanie pod 

każdym z nich oszacowania. Jednak ta metoda jest nieco niewyszukana, delikatnie mówiąc.  

Przygotowując miesięczne prognozy sprzedaży dla swojej firmy, weź pod uwagę następujące kwestie: 

  Jeśli myślisz o sprzedaży w kategoriach tygodni, pamiętaj, że niektóre miesiące mają cztery 

tygodnie, a inne pięć. 

  Musisz wziąć pod uwagę święta i inne aspekty sezonowe. O ile nie prowadzisz działalności 

Świętego Mikołaja na wynajem, Boże Narodzenie i początek stycznia to spokojne miesiące dla 

większości firm. 

Czy widzisz, jak oddzielam usługi, które właściciel planuje świadczyć sam, od usług, do których planuje 

wykorzystać siłę roboczą pracownika lub podwykonawcę? Robię to, ponieważ koszty pracy są tak 

różne. Na przykład właścicielka firmy imprezowej sama zajmuje się rozrywką na wielu imprezach dla 

dzieci, a na każdej z tych imprez zarabia co najmniej 170 USD. Jeśli jednak zapłaci komuś innemu, aby 

poszedł na imprezę, zarabia tylko 50 dolarów. Wyodrębnienie usług w ten sposób, analiza, jakie usługi 

będziesz świadczyć i do jakich usług planujesz skorzystać z podwykonawców, ma sens, gdy przejdziesz 

do przewidywania kosztów w kolejnym etapie budowania szczegółowych prognoz finansowych dla 

Twojej firmy 

MARZYSZ? 



Mam przyjaciółkę, która trenowała jako naturopatka, spędzając lata studiów w nadziei, że w ten 

sposób będzie zarabiać na życie w nadchodzących latach. Jednak po ukończeniu studiów i rozpoczęciu 

samodzielnej pracy bardzo trudno było jej zarobić dużo pieniędzy na swojej praktyce. Po roku lub 

dwóch zaczęła uczęszczać na comiesięczne spotkania sieci z innymi naturopatami. Dzięki tym 

spotkaniom dowiedziała się, że nie tylko ona miała trudności z budowaniem swojej praktyki i że 

naturopaci, z których zwykle żyją, są naprawdę skąpe. Jeśli zaczynasz nowy biznes, jak możesz 

zapewnić, że Twoje prognozy sprzedaży są realistyczne? Jeśli Twoja firma jest czymś, co zostało 

zrobione wcześniej, proponuję najpierw przeprowadzić pewne badania. Badaj benchmarki branżowe, 

rozmawiaj z księgowym, rozmawiaj z osobami już pracującymi w branży lub chodź na konferencje 

branżowe i spotkania sieciowe. Dopóki jakość Twojego produktu lub usługi jest do zera i masz 

przyzwoite materiały marketingowe, prawdopodobnie możesz spodziewać się podobnych wyników do 

tych, którzy już pracują w branży. Sprawy są trudniejsze, jeśli wymyśliłeś nowy produkt lub uruchamiasz 

jakąś specjalistyczną usługę. W tej sytuacji bardzo trudno jest zmierzyć akceptację klientów lub 

zainteresowanie Twoim produktem bez uprzedniego przetestowania w jakiś sposób rynku. Sposoby 

testowania rynku mogą obejmować sprzedaż na rynkach, uruchomienie usługi lub produktu na małą 

skalę lokalnie lub ewentualnie (w zależności od produktu) udostępnienie produktu online. 



Budowanie Prognozy Zysków  

Ostatnie lato rozciągnęło się na długie, słoneczne dni. Dzieci z sąsiedztwa, Callum i Rhys, uknuły spisek, 

aby zrobić domowej roboty lemoniadę i sprzedać ją spragnionym przechodniom. Przez większość dni 

zatrzymywałem się i kupowałem szklankę, a dzieciaki z radością ogłaszały, ile do tej pory zarobiły. 

Święta prawie dobiegły końca, gdy po południu wpadłem na ich matkę w supermarkecie. Miała wózek 

pełen cytryn. „Ten zysk, który osiągają chłopcy, kosztował mnie fortunę - zaśmiała się. Są szanse, że 

takie spokojne dni należą tylko do dzieciństwa i że w twoim biznesie będziesz musiał poważnie podejść 

do tego, ile wszystko kosztuje. Nigdy więcej cytryn za darmo. Każda mała firma potrzebuje prognoz 

finansowych, aby wytyczyć kierunek rozwoju. Jeśli rozpoczynasz nowe przedsięwzięcie, prognozy 

finansowe pomagają obliczyć, ile potrzebujesz kapitału i ocenić opłacalność proponowanego modelu 

biznesowego. Jeśli masz ugruntowaną firmę, prognozy finansowe kierują decyzjami dotyczącymi 

rozwoju i zmian. Ten rozdział pomoże Ci rozwinąć wiedzę finansową, wyjaśniając, jak połączyć ze sobą 

elementy dochodu, kosztów i wydatków, aby przewidzieć rentowność na rok, trzy, a nawet pięć lat 

naprzód. Również w przypadku nowych firm ta część dotyczy znaczenie zarządzania osobistymi 

wydatkami. W końcu, przy braku życzliwych wróżek lub spadków po bogatych ciotecznych babciach, 

założenie firmy, która wymaga wkładu w pełnym wymiarze godzin, ale nie generuje wystarczających 

zysków, aby przetrwać, nigdy nie będzie latać. 

Zrozumienie kosztów sprzedaży 

Aby efektywnie zarządzać finansami swojej małej firmy, najpierw musisz zrozumieć różnicę między 

kosztami zmiennymi a wydatkami stałymi. Koszty zmienne (nazywane też czasami kosztami 

bezpośrednimi lub kosztami sprzedanych towarów) to koszty, które rosną i maleją w bezpośrednim 

związku ze sprzedażą. Rozważając koszty zmienne a koszty bezpośrednie, należy pamiętać o 

następujących kwestiach: 

 Jeśli prowadzisz działalność usługową, możesz nie mieć żadnych kosztów zmiennych, ale 

możliwe koszty zmienne obejmują prowizje od sprzedaży, opłaty rezerwacyjne, wynajem 

sprzętu, materiały eksploatacyjne dla gości lub robociznę pracowników/podwykonawców. 

  Jeśli jesteś sprzedawcą, Twoim głównym kosztem zmiennym są koszty towarów, które 

kupujesz, aby odsprzedać je klientom. Inne koszty zmienne, szczególnie dla sprzedawców 

internetowych, mogą obejmować opakowanie i opłatę pocztową. 

  Jeśli jesteś producentem, koszty zmienne to materiały, których używasz do wytwarzania 

rzeczy, takich jak surowce i robocizna produkcyjna. (Dla chłopców z sąsiedztwa robiących 

lemoniadę ich kosztami zmiennymi były cytryny i cukier.) 

Wydatki stałe (nazywane też czasami kosztami pośrednimi lub kosztami ogólnymi) to wydatki, które 

pozostają stałe, niezależnie od tego, czy sprzedaż rośnie, czy spada. Typowe stałe wydatki dla Twojej 

firmy mogą obejmować opłaty księgowe, opłaty bankowe, energię elektryczną, ubezpieczenia, pojazdy 

silnikowe, wynajem, subskrypcje oprogramowania i płace. Więcej o kosztach stałych powiem w dalszej 

części tego rozdziału, w „Prognozowaniu wydatków służbowych”. 

Wycena Twojej usługi 

Na powyższej liście wspominam, że jeśli świadczysz usługę, możesz nie mieć żadnych kosztów 

zmiennych związanych z Twoją firmą. Jednak możesz ponieść drobne koszty związane ze świadczeniem 

usług, a gdy tylko Twoja firma się rozwinie, będziesz ponosić koszty zatrudniania pracowników lub 

wykonawców do świadczenia usługi w imieniu Twojej firmy. 

Tabela pokazuje kilka przykładów, w których koszty zmienne mają zastosowanie do firm usługowych. 



Przykłady kosztów zmiennych dla firm usługowych 

Rodzaj działalności: Prawdopodobne koszty zmienne 

Sprzątanie kontraktowe : Płace personelu sprzątającego, materiały czyszczące 

Dom wakacyjny : Materiały eksploatacyjne dla gości, prowizje rezerwacyjne 

Masażysta : Codzienny wynajem pokoju 

Usługi utrzymania domu  : Materiały budowlane, koszt podwykonawców 

Lekarz :  Zaopatrzenie medyczne, patologia 

Jeśli nie masz pewności, czy coś jest kosztem zmiennym, czy stałym, zadaj sobie pytanie: Czy wydajesz 

na ten przedmiot więcej w miarę wzrostu sprzedaży? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, są szanse, że 

ten przedmiot jest kosztem zmiennym. 

Kosztorysowanie przedmiotów, które kupujesz i sprzedajesz 

Przy obliczaniu kosztów przedmiotów, które kupujesz, a następnie sprzedajesz, musisz wziąć pod 

uwagę dwa rodzaje kosztów: 

  Koszty przychodzące: Są to koszty związane z dostarczeniem towaru do Twoich drzwi. Koszty 

przychodzące zwykle obejmują fracht, a w przypadku importerów mogą również obejmować 

opłaty celne, cła i podatki. Koszty przychodzące mogą się również znacznie różnić w zależności 

od zamówionej ilości. 

  Koszty wysyłki: Są to koszty związane ze sprzedażą i dostarczeniem towaru do klienta. Koszty 

rozchodu obejmują prowizje od sprzedaży, rabaty, fracht wychodzący, pakowanie i 

magazynowanie. 

Jeśli zdecydujesz się sprowadzać towary z zagranicy, szczególnie ważne jest dokładne rozliczenie 

kosztów produktów. Nawet jeśli obecne kursy walut sprawiają, że Twoje ceny wyglądają na tanie jak 

żetony, ten optymistyczny obraz może wkrótce zniknąć, gdy dodasz do tego koszty frachtu, cła, 

dystrybucji i podatków, które z łatwością mogą zwiększyć koszt produktu o kolejne 40-50% . Jeśli 

ograniczasz się do kupowania i sprzedawania w różnych walutach - może kupujesz w dolarach 

amerykańskich, ale sprzedajesz w euro - poświęć trochę czasu na wygenerowanie wielu modeli 

cenowych i upewnij się, że nadal możesz być rentowny, nawet jeśli kurs wymiany znacząco się zmieni. 

NIEBEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI NIESTANDARDOWEJ 

Przez lata zauważyłem, że prawie każda firma zajmująca się produkcją na zamówienie ma trudności z 

osiągnięciem zysku. Czemu? Sama natura tworzenia niepowtarzalnych dzieł - czy są to oryginalne 

rzeźby, ręcznie robione meble, niestandardowe spiralne schody czy ręcznie robione gitary - oznacza, 

że angażujesz się w nieznane. Nieznanym czynnikiem mogą być materiały, które kosztują więcej niż się 

spodziewasz, klient niezadowolony z pierwszego prototypu, niedoszacowanie kosztów robocizny lub 

wiele innych czynników. Czas poświęcony na omawianie pracy z klientem, opracowywanie projektów, 

komunikowanie zmian i opracowywanie, jak coś zrobić, to prawie zawsze więcej niż się spodziewasz. 

Tworząc jednorazowe przedmioty, nie masz takiej samej możliwości kontrolowania kosztów, jak w 

przypadku ciągłego tworzenia tego samego przedmiotu. Czy ostrzegam, żebyś nigdy nie angażował się 

w tego rodzaju biznes? Nie, nie do końca. Przecież bez wytwórców niestandardowych nasze 

społeczeństwo byłoby bez garncarzy i artystów, rzeźbiarzy i rzemieślników, meblarzy i rzemieślników. 

Jeśli jednak planujesz tego rodzaju biznes i chcesz zarobić, musisz szczególnie brutalnie podchodzić do 

ofert i kosztów, a także musisz być przygotowany na odrzucenie zleceń, w których marże są zbyt niskie. 



 

Kosztorysowanie przedmiotów, które tworzysz 

Jeśli produkujesz produkty, jednym z najważniejszych etapów tworzenia prognoz finansowych jest 

utworzenie dokładnego arkusza kalkulacyjnego kalkulacji kosztów dla każdego sprzedawanego 

produktu. Ten proces może być dość żmudny, ale nie wiedząc dokładnie, ile wszystko kosztuje, nie 

możesz iść naprzód i planować. Tabela 2 przedstawia możliwą wycenę produktu i rodzaj informacji, 

które należy uwzględnić. Czy widzisz, jak przykład w tabeli 2 nadaje wartość pracy? Możesz myśleć, że 

to nie dotyczy Ciebie, ponieważ są szanse, że jeśli dopiero zaczynasz w biznesie, wpłacasz swoją własną 

pracę za darmo. Jednak przy tworzeniu kosztorysu produktu najlepiej uwzględnić realistyczną 

poprawkę na to, ile kosztowałoby robocizna, gdybyś zapłacił za stworzenie produktu przez kogoś 

innego. W ten sposób możesz zobaczyć „prawdziwą” rentowność każdego produktu i lepiej wyczuć 

długoterminowy potencjał swojego przedsiębiorstwa. 

Koszt wyprodukowania jednej butelki marynaty 

Pozycja: $: Uwagi! 

100 g świeżych pomidorów : 0,80 USD : Na podstawie średniej sezonowej 

30 g cebuli  : $0,05 

20 g cukru : 0,03 USD : W oparciu o kupowanie luzem worków 50 kg 

5 g soli : 0,01 USD : W oparciu o kupowanie luzem worków 10 kg 

Koszt robocizny : 0,88 USD : Średnio 400 butelek dziennie, przy robociźnie 350 USD dziennie 

Wynajem kuchni :  0,38 USD :  Średnio 400 butelek dziennie, z wypożyczeniem 150 USD dziennie 

Butelka plus wieczko :  $0.45 

Etykieta : 0,35 USD 

Opakowanie:  0,40 USD : 3,20 USD za niestandardowe pudełko,:8 butelek w pudełku 

Razem : 3,34 USD 

OBLICZANIE ZYSKÓW BRUTTO 

Prawie na pewno słyszałeś o terminach zysk brutto lub marża zysku brutto, ale czy całkowicie wiesz, co 

te terminy oznaczają? Mówiąc prościej, zysk brutto jest równy sprzedaży pomniejszonej o koszty 

zmienne oraz . . . 

• Zysk brutto jest zawsze większy niż zysk netto. 

• Im więcej sprzedajesz, tym większy zysk brutto. 

Mając to za pasem, jak obliczyć marże zysku brutto? Następująco: 

Marża zysku brutto = zysk brutto podzielony przez sprzedaż pomnożony przez 100. 

Kilka przykładów może pomóc wprowadzić tę koncepcję w życie: 

• Sprzedawca mody kupuje spódnicę od hurtownika za 20 USD i sprzedaje za 50 USD. Jego zysk brutto 

wynosi 30 USD, a zatem jego marża zysku brutto wynosi 60 procent. 



• Masażysta pobiera 80 USD za masaż, ale centrum terapii pobiera 25 USD za rezerwację i opłatę za 

pokój. Jego zysk brutto wynosi 55 dolarów, a marża zysku brutto wynosi 71 procent. 

• Stolarz pobiera opłatę w wysokości 800 USD za naprawę werandy. Materiały kosztują 200 dolarów, 

a praca jej ucznia kosztuje 100 dolarów. Jej zysk brutto wynosi 500 USD, a marża zysku brutto to 63 

procent. 

Inną interesującą rzeczą do rozważenia są rabaty ilościowe. Na przykład w produkcie pokazanym w 

tabeli 2 koszt cukru opiera się na zakupie 50 kilogramów na raz. Ile jednak zaoszczędziłby ten biznes, 

gdyby właściciel mógł jednorazowo kupić 100 kilogramów? (Nawet jeśli Twoja firma nie może sobie 

jeszcze pozwolić na kupowanie dużych ilości, sama świadomość, że Twoje koszty mogą drastycznie 

spaść wraz z rozwojem firmy, jest ważną częścią zrozumienia Twojego potencjału zarobkowego). 

Prognozowanie wydatków 

Planując wydatki biznesowe, zawsze oddzielaj wydatki na rozpoczęcie działalności od kosztów 

operacyjnych: 

 Koszty rozpoczęcia działalności to jednorazowe wydatki, które napotykasz, gdy po raz pierwszy 

rozpoczynasz działalność gospodarczą, takie jak nowy sprzęt, koszty założenia firmy, koszty 

prawne i oznakowanie. Dużo mówię o wydatkach na rozpoczęcie działalności w rozdziale 15. 

 Koszty operacyjne to rodzaj wydatków, które pojawiają się z roku na rok i stanowią regularną 

część codziennego handlu. W kolejnej części rozdziału skupimy się na kosztach operacyjnych. 

Prognozowanie miesięcznych wydatków 

Jeśli prowadzisz firmę od jakiegoś czasu, już wiesz, jakie będą Twoje wydatki. Jeśli jednak dopiero 

zaczynasz swoją działalność, myślenie o rodzajach wydatków, które możesz napotkać, może być 

trudne. Czy zamierzasz wykupić ubezpieczenie? A co z opłatami księgowymi? Czy będziesz musiał płacić 

za członkostwo zawodowe? Jakie wydatki możesz ponieść, o których nawet nie pomyślałeś? Oto kilka 

wskazówek, jak utworzyć podobny arkusz kalkulacyjny do prognozowania wydatków dla własnej firmy: 

  Większość prognoz biznesowych jest obliczana co miesiąc i dlatego należy zachować 

ostrożność przy przeliczaniu tygodniowych wydatków na miesięczne. Aby obliczyć miesięczny 

budżet za coś, co płacisz co tydzień, musisz najpierw pomnożyć tygodniową kwotę przez 52, a 

następnie podzielić ją przez 12 (zamiast pomnożyć tygodniową kwotę przez 4). W tym 

przykładzie 300 dolarów tygodniowego czynszu pomnożone przez 52 daje 15 600 dolarów. 

Podziel to przez 12, a otrzymasz 1300 dolarów miesięcznie (nie 1200 dolarów). 

  Jeśli Twoja firma już handluje, najlepszym sposobem na oszacowanie jest przyjrzenie się 

wydatkom w przeszłości. Stare faktury od dostawców, dzienniki transakcji oprogramowania 

księgowego oraz miesięczne zestawienia zysków i strat są dobrym źródłem tych informacji. 

  Zawsze oddziel od wydatków koszty zmienne (koszty zakupu towarów do odsprzedaży lub 

koszty produkcji). (W dalszej części tego rozdziału zobacz, jak tworzyć prognozy finansowe i 

gdzie przynależą różne elementy dochodu, koszty zmienne i wydatki). 

Prognozowanie wydatków na nadchodzący rok 

Jeśli już stworzyłeś oszacowanie miesięcznych wydatków , masz przewagę nad budowaniem prognozy 

na 12 miesięcy do przodu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tym: 

 Uważaj na pięciotygodniowe miesiące wypłaty: Jeśli płacisz pensje co tydzień, pamiętaj, że co 

trzeci miesiąc otrzymasz miesiąc z pięcioma dniami wypłaty, a nie czterema. 



 Pokaż wydatki w miesiącu, w którym występują: Przekonasz się, że niektóre wydatki występują 

tylko raz na kwartał lub raz w roku (takie jak opłaty księgowe lub składki członkowskie). W 

przypadku tych wydatków możesz po prostu wprowadzić cały budżet na dany rok w miesiącu 

(miesiącach), w którym płatność będzie wymagalna. 

  Podziel duże wydatki na bardziej szczegółowe: Jeśli prognoza wydatków obejmuje jeden 

wydatek, który przekracza 10 procent całkowitych wydatków, sprawdź, czy możesz podzielić 

ten wydatek bardziej szczegółowo. 

  Pomyśl o sezonowych wahaniach. W zależności od Twojej firmy wydatki mogą drastycznie 

wzrosnąć lub spaść w różnych porach roku. 

 Zastanów się, kiedy możesz wziąć urlop: Firmy prowadzone przez właścicieli mogą w tym czasie 

wymagać zwiększenia wydatków na wynagrodzenia. 

  Użyj formuł do obliczania powiązanych wydatków: Jeśli korzystasz z arkusza kalkulacyjnego, 

skonfiguruj formuły dla dowolnych kategorii wydatków, które są bezpośrednio powiązane. Na 

przykład, jeśli wiesz, że nakłady na płace wynoszą średnio 10 procent płac, utwórz formułę, 

dzięki której po zmianie wartości wynagrodzeń w arkuszu kalkulacyjnym automatycznie 

zmienią się również kwoty kosztów na wynagrodzenia. 

Umożliwienie spłaty kredytu i odsetek 

Jeśli Twoja firma pożyczyła pieniądze, a Ty spłacasz kredyt biznesowy, podjęcie decyzji, jak pokazać 

spłaty kredytu w budżecie wydatków, może być dość trudne. Wyobraź sobie, że masz kredyt w banku, 

a Twoje spłaty wynoszą 1000 USD tygodniowo. Prawie spłaciłeś tę pożyczkę, a obecnie do spłaty 

pozostało tylko 15 000 USD. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi tylko około 15 dolarów tygodniowo. 

Każdy księgowy chętnie wyjaśni, że jeśli chodzi o zysk Twojej firmy, jedynym wydatkiem, o który 

możesz się ubiegać, są odsetki. Jednak kiedy robisz prognozy finansowe, tego rodzaju analiza jest zbyt 

uproszczona. Odsetki mogą być nieistotne, ale budżetowanie 1000 USD tygodniowo na spłaty już nie. 

Najlepszy sposób na pokazanie spłat kredytu w prognozach finansowych zależy od okoliczności: 

  Jeśli zdecydujesz się na uwzględnienie w swoich działaniach zarówno Prognozy zysków i strat, 

jak i Prognozy przepływów pieniężnych, powinieneś wykazać wartość kosztów odsetek w 

Prognozie zysków i strat oraz wartość spłaty pożyczki w Prognozie przepływów pieniężnych. 

  Jeśli w tym momencie wykonujesz tylko prognozę zysków i strat, zachowaj ostrożność i pokaż 

pełną wartość spłaty pożyczki w arkuszu wydatków. W ten sposób ostateczny zysk netto, który 

osiągniesz w swoich prognozach, będzie jak najbardziej zbliżony do prawdopodobnej nadwyżki 

w gotówce. 

Uwzględnienie podatku od osób fizycznych i firm 

Jednym z często zadawanych pytań jest to, czy w arkuszu kalkulacyjnym uwzględnić podatek od osób 

fizycznych czy firmowych. Odpowiedź zależy od tego, czy Twoja firma jest zorganizowana jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa czy spółka. Jeśli Twoja firma działa jako 

jednoosobowa firma lub spółka osobowa, jesteś odpowiedzialny za płacenie podatku od wszelkich 

zysków osiąganych przez firmę. Wysokość płaconego podatku zależy od wielu czynników, w tym od 

tego, czy masz inne źródła dochodu niż firma. Generalnie nie wliczam podatku dochodowego od osób 

fizycznych jako wydatków na dowolny biznesplan. Jeśli Twoja firma ma strukturę firmy, musisz 

uwzględnić podatek od firmy w arkuszu wydatków. Zazwyczaj najlepszym podejściem jest dodanie 

dwóch dodatkowych linii pod wierszem pokazującym zysk netto. Pierwszy wiersz to Wydatki na 

podatek od osób prawnych, a drugi wiersz to Zysk netto po podatku od osób prawnych. 

BUDŻET, PROJEKCJA CZY PRZEPŁYW PIENIĘDZY? 



Ludzie zwykle używają słów „budżet”, „projekcja” i „przepływ gotówki”, ale istnieją subtelne różnice. 

Budżet polega na ustalaniu celów sprzedażowych i limitów wydatków. Na przykład w większych 

firmach częścią odpowiedzialności każdego menedżera jest wypełnianie uzgodnionych budżetów 

sprzedaży i zapewnienie, że wydatki nie przekraczają przydzielonych budżetów wydatków. Z drugiej 

strony projekcja często wybiega w przyszłość niż budżet. Zamiast być dokumentem, który określa 

oczekiwania i obowiązki, projekcja jest raczej stwierdzeniem tego, co może być możliwe. Często 

używam prognoz do eksperymentowania ze scenariuszami „co by było, gdyby?”, obserwując, co by się 

stało z moimi zyskami, gdyby sprzedaż spadła o 10 procent lub wydatki wzrosły o podobną kwotę. (W 

tym rozdziale, kiedy mówię o tworzeniu arkusza wydatków, nadal jestem naprawdę na etapie 

prognozy. Później, jeśli mam pewność, że mój model biznesowy jest opłacalny, mogę wziąć te prognozy 

i wykorzystać je do stworzenia budżetów .) Przepływy pieniężne to znowu inny raport, który analizuje 

faktyczne przepływy pieniężne do i z firmy. Na przykład, jeśli otrzymujesz od banku pożyczkę w 

wysokości 20 000 USD, pojawia się ona w raporcie prognoz przepływów pieniężnych, ale nie jest 

widoczna w Twoim budżecie ani w prognozie zysków i strat.  

Prognozy zysków budowlanych 

Do tej pory wyjaśniłem, jak obliczyć koszt sprzedaży i jak stworzyć 12-miesięczną prognozę wydatków.  

Krok pierwszy: Zacznij od sprzedaży 

W Części 8 wyjaśniam, jak stworzyć 12-miesięczną prognozę sprzedaży. Pomysł polega na tym, że 

wymieniasz nazwy miesięcy u góry, a następnie, zaczynając od bieżącego miesiąca lub miesiąca, w 

którym zamierzasz rozpocząć handel, w każdej kolumnie wymieniasz przewidywaną sprzedaż. Jeśli to 

możliwe, spróbuj podzielić sprzedaż na różne kategorie, takie jak rodzaj produktu, świadczona usługa, 

typ klienta, lokalizacja lub metoda dystrybucji, z ostatnim wierszem pokazującym całkowitą sprzedaż 

dla każdego miesiąca. Ogólnie uważam, że dodatkowy poziom szczegółowości pomaga utrzymać 

bardziej realistyczne prognozy sprzedaży. 

Krok drugi: dodanie kosztów zmiennych 

Wcześniej mówiłem o obliczaniu kosztów sprzedaży. Następnym krokiem w tworzeniu prognozy 

zysków jest przewidzenie, ile będzie kosztować Twoja sprzedaż w każdym miesiącu, na podstawie już 

sporządzonych prognoz sprzedaży. Sposób, w jaki to robisz, zależy od rodzaju firmy. 

Jeśli prowadzisz firmę usługową bez pracowników i bez kosztów zmiennych 

Ten rodzaj działalności ma najprostsze prognozy finansowe. Wystarczy wpisać nagłówek „Koszty 

zmienne” i pozostawić liczby w tym wierszu puste. (Należy jednak pamiętać, że jeśli prognozujesz 

znaczny wzrost swojej firmy, możesz nie być w stanie wykonać całej pracy samodzielnie i być może 

będziesz musiał zatrudnić podwykonawców lub wykorzystać siłę roboczą pracowników - tworząc 

koszty zmienne.) 

Jeśli prowadzisz działalność usługową i korzystasz z pracy pracownika lub podwykonawcy 

Przykładami tego rodzaju działalności może być hydraulik, który zleca wykonanie pewnych prac, firma 

imprezowa, która płaci pracownikom dorywczą stawkę za chodzenie na imprezy, budowniczy, który 

korzysta z robotników lub konsultant ds. księgowości, który zatrudnia wielu księgowych. Aby dokładnie 

przedstawić koszt robocizny, upewnij się, że Twoje prognozy sprzedaży na następne 12 miesięcy 

oddzielają sprzedaż, w której zamierzasz wykonać pracę, i sprzedaż, w której zlecasz pracę 

pracownikom lub podwykonawcom. Pokaż koszty zmienne poniżej sprzedaży. W tym przykładzie 

wiem, że za prace, których sam nie wykonuję, wydam 60 centów w każdym dolarze zarobionym na 



pracy i używam wzoru do obliczenia tych kosztów. W ten sposób za każdym razem, gdy zmieniam 

prognozy sprzedaży, automatycznie zmieniają się moje koszty pracy. Nie zapomnij dodać tutaj innych 

kosztów zmiennych w oddzielnych wierszach, takich jak prowizje, materiały eksploatacyjne, materiały 

lub wynajem sali. 

Jeśli kupujesz i sprzedajesz produkty 

Czasami idea z kosztami zmiennymi polega na tym, że stanowią one stały procent dochodu. Na 

przykład, jeśli jesteś sprzedawcą, koszt kupowanych towarów jest prawdopodobnie podobnym 

procentem sprzedaży za każdym razem, gdy dokonujesz sprzedaży. 

Jeśli koszty zmienne są zawsze dość stabilnym procentem sprzedaży, sztuczka polega na 

skonfigurowaniu prognozy zysku brutto tak, aby koszty zmienne były obliczane automatycznie. Innymi 

słowy, skonfiguruj arkusz roboczy tak, aby w przypadku zwiększenia sprzedaży automatycznie rosły 

również koszty zmienne.  

Krok trzeci: Pokazywanie zysku brutto 

Jak już zapewne wiesz, zysk brutto to sprzedaż pomniejszona o koszty zmienne. Do tej pory stworzyłeś 

prognozę pokazującą sprzedaż z miesiąca na miesiąc w 12 kolumnach, a następnie koszty zmienne dla 

każdego z tych miesięcy 

Krok czwarty: Dodawanie wydatków i ujawnianie wyników 

Wcześniej wyjaśniłem, jak stworzyć 12-miesięczną prognozę wydatków biznesowych. Teraz nadszedł 

czas, aby uchwycić tę projekcję, skopiować i wkleić informacje do pracy, którą wykonałeś do tej pory. 

Jesteś prawie na miejscu! Oto podsumowanie tego, co zrobiłeś do tej pory i jak połączyć ostatnią 

sekcję: 

1. Zacznij od miesięcznej prognozy sprzedaży na kolejne 12 miesięcy. Idealnie byłoby mieć kilka wierszy 

wyszczególniających różne rodzaje sprzedaży, z wierszem Total Sales na dole. 

2. Dodaj miesięczny koszt prognozy sprzedaży na kolejne 12 miesięcy. Wymagane tutaj szczegóły zależą 

wyłącznie od rodzaju działalności. 

3. Oblicz miesięczną prognozę zysku brutto na kolejne 12 miesięcy. Całkowita sprzedaż pomniejszona 

o całkowity koszt sprzedaży równa się zysk brutto. Skonfiguruj te obliczenia, aby odbywały się 

automatycznie. 

4. Dodaj szczegóły miesięcznych wydatków na kolejne 12 miesięcy. Prawdopodobnie masz tutaj co 

najmniej kilkanaście wierszy, jeśli nie wiele więcej, aby pokazać dobry poziom szczegółowości. (Mój 

przykład na rysunku 9-5 jest pod tym względem dość prosty, ale znowu jestem pewien, że rozumiesz!) 

5. Oblicz miesięczną prognozę zysku netto na kolejne 12 miesięcy. Całkowity zysk brutto pomniejszony 

o całkowite wydatki równa się zyskowi netto. Skonfiguruj te obliczenia, aby odbywały się 

automatycznie i gotowe! Prognoza zysków z miesiąca na miesiąc. 

Zrozumienie całej transakcji 

Chociaż wiele osób dość szybko uczy się tworzyć prognozy finansowe, uważam, że dane, które tworzą, 

często mają niewielki związek z rzeczywistością. Prawdopodobnie największym obszarem błędu jest 

przewidywanie sprzedaży, szczególnie w przypadku nowych firm bez historii handlu. Nie mogę 

wystarczająco podkreślić, jak ważne jest zachowanie ostrożności w odniesieniu do wzrostu sprzedaży 

i tego, co można osiągnąć w pierwszym roku handlu. Dodanie losowego 10-procentowego wzrostu 



sprzedaży miesięcznie bez zastanowienia się, jak planujesz osiągnąć ten wzrost, jest receptą na 

porażkę. Drugi największy obszar błędu dotyczy obliczania kosztów każdej sprzedaży. Uważam, że 

producenci konsekwentnie nie doceniają prawdziwych kosztów budowy lub tworzenia produktów. 

Podobnie firmy usługowe często przeceniają liczbę godzin, za które właściciel może realistycznie 

wystawić rachunek, a w konsekwencji nie doceniają kosztów pracy podwykonawców. Pozytywnie, 

większość ludzi biznesu jest dość dokładna, jeśli chodzi o przewidywanie wydatków. Jednak jednym z 

problemów jest zrozumienie wpływu wyboru struktury biznesowej na prognozy rentowności. Oto 

problem: jeśli masz strukturę firmy, twoje zarobki i emerytura są widoczne w twoich prognozach 

finansowych jako wydatek. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę 

osobową, zarobki nie są pokazywane jako wydatek; Twój przewidywany zysk netto reprezentuje raczej 

zarobki, które zarabiasz. Wreszcie, jedynym sposobem na poprawę w tworzeniu prognoz finansowych 

jest porównywanie swoich prognoz z rzeczywistymi co miesiąc, ucząc się na własnych błędach. 

Uwzględnianie wydatków osobistych w równaniu 

Jeśli rozpoczynasz nowy biznes i masz bardzo mało oszczędności lub kapitału na rozpoczęcie 

działalności, może się okazać, że masz bardzo mało środków do życia podczas budowania firmy. W tym 

scenariuszu zdecydowanie zalecam utworzenie budżetu nie tylko na wydatki biznesowe, ale także na 

wydatki osobiste. Oto rodzaje pułapek, których chcesz uniknąć: 

  Znałem parę, która założyła firmę na początku sezonu świątecznego i miała kilka rekordowych 

miesięcy handlu. Wyciągnęli z firmy całą dostępną gotówkę, aby przetrwać, ale potem nie mieli 

dostępnej gotówki, gdy firma musiała przejść przez chude czasy. 

 Moi byli klienci założyli biznes, który od samego początku dobrze sobie radził. Jednak nie 

stworzyli realistycznego budżetu na wydatki osobiste i pomimo kwitnącego biznesu, nie 

wygenerowali wystarczającego zysku w pierwszym roku, aby pokryć spłaty kredytów 

hipotecznych i czesne. Mimo, że w końcu się pomylili, ten pierwszy rok handlu był bardzo 

stresujący i pozostawił spuściznę ogromnego zadłużenia na kartach kredytowych. 

 Mój przyjaciel założył firmę, aby generować stały, ale skromny dochód. Będąc szczęśliwą 

osobowością, wydał pieniądze ze swojej firmy prawie natychmiast po jej pojawieniu się. 

Jednak 18 miesięcy po tym, jak otworzył drzwi do handlu, złożył swoje pierwsze zeznanie 

podatkowe. Nie odłożył żadnych pieniędzy na podatek i musiał wziąć osobistą pożyczkę, aby 

pokryć dług. 

Analiza własnych wydatków musi być jednym z bardziej przygnębiających sposobów na spędzenie 

deszczowego popołudnia. Alternatywnie, prostym i gotowym sposobem na ustalenie, ile potrzebujesz 

na życie, jest zapisanie, ile zarobiłeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy, sprawdzenie, ile zaoszczędziłeś lub 

ile oszczędności wykorzystałeś i oblicz różnicę. O ile twoje osobiste okoliczności nie uległy zmianie, ta 

różnica będzie mniej więcej taka sama, jak to, ile potrzebujesz do życia. Jeśli jednak zakładasz lub 

rozwijasz firmę i chcesz żyć trochę szczuplej, gdy wszystko zaczyna się rozwijać, ta metoda nie jest 

wystarczająco dobra. Jedynym sposobem, aby naprawdę zapanować nad swoimi finansami, jest 

sporządzenie budżetu i próba żyć zgodnie z nim. To jedyny sposób, aby sprawdzić, czy wydajesz więcej, 

czy mniej, niż możesz sobie pozwolić. Możesz znaleźć mnóstwo świetnych aplikacji online, które 

pomogą Ci zarządzać finansami osobistymi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, polecam zacząć już dziś! 

Prosta czynność rejestrowania każdego wydanego dolara jest jednym z najpotężniejszych sposobów 

przejęcia kontroli nad tym aspektem swojego życia. 

 



Obliczanie progu rentowności 

Zrozumienie progu rentowności jest tak samo ważne dla zestawu narzędzi biznesowych, jak jedzenie 

dla nastoletniego chłopca. Obliczenia progu rentowności pomagają decydować o cenach, ustalać 

budżety sprzedaży i oceniać kondycję modelu biznesowego. Możesz dowiedzieć się, jak bardzo może 

spaść sprzedaż, zanim zaczniesz przynosić straty, ile dodatkowego musisz sprzedać, zanim osiągniesz 

zysk, jak zmiana sprzedaży wpływa na zyski lub jak bardzo musisz podnieść sprzedaż, aby 

zrekompensować wzrost w kosztach. Brzmi pożytecznie? W tym rozdziale wyjaśnię, jak obliczyć próg 

rentowności dla własnego biznesu. Więc chwyć kalkulator, zawieś na szyi napis „nie przeszkadzać” i 

przygotuj się do wyjścia . . . 

Identyfikacja punktu krytycznego 

Twój próg rentowności to liczba dolarów, które musisz zarobić w danym okresie, aby pokryć swoje 

koszty. Lub, ujmując to inaczej, całkowitą sprzedaż, którą musisz dokonać, aby nie ponieść ani straty, 

ani zysku. Większość podręczników biznesowych mówi o progu rentowności tylko w kategoriach progu 

rentowności biznesu. Innymi słowy, próg rentowności to punkt, w którym sprzedaż jest wystarczająco 

wysoka, aby pokryć koszty Twojej firmy. Możesz jednak również pomyśl o swoim progu rentowności 

pod kątem pokrycia nie tylko kosztów firmy, ale także wydatków osobistych. Uważam, że w 

prawdziwym życiu ludzie używają słowa break-even w odniesieniu do trzech zupełnie różnych rzeczy: 

  Próg rentowności firmy: Obliczając próg rentowności firmy, obliczasz sprzedaż, którą firma 

musi osiągnąć, aby pokryć wydatki biznesowe. Innymi słowy, jeśli biznes wychodzi na zero, nie 

przynosi ani zysków, ani strat. To obliczenie jest najbardziej odpowiednie dla firm o strukturze 

firmy, w której pensje dyrektorów (pensje właścicieli) są uwzględniane na czynniki w stałe 

wydatki firmy. 

  Biznesowy/osobisty próg rentowności: Kiedy obliczasz swój biznesowy/osobisty próg 

rentowności, obliczasz sprzedaż, którą firma musi osiągnąć, aby pokryć wydatki biznesowe i 

zapłacić Tobie – jako właścicielowi firmy – wystarczającą ilość, aby pokryć Twoje wydatki 

osobiste. Większość przewodników biznesowych nie zawiera odniesienia do wydatków 

osobistych podczas obliczania progu rentowności, ale myślę, że jest to ważne dla małych firm 

z jednym właścicielem-operatorem. W końcu, nawet jeśli Twoja firma osiąga zysk, ten zysk 

może nie wystarczyć, jeśli firma jest Twoim jedynym źródłem dochodu, a wygenerowany zysk 

nie wystarczy, aby pokryć podstawowe wydatki na życie. 

 Próg rentowności gotówki: Kiedy obliczasz próg rentowności gotówki, obliczasz sprzedaż, którą 

musisz dokonać, aby wypłata zrównała się z gotówką w określonym czasie (zwykle 12 

miesięcy). W tym scenariuszu wypłata może obejmować takie rzeczy, jak nowy sprzęt lub 

koszty założenia firmy, a wypłata może obejmować pożyczki biznesowe lub pieniądze, które 

odłożyłeś na oszczędności. 

Obliczanie progu rentowności gotówki zapewnia prostsze podejście do prawidłowego przepływu 

środków pieniężnych (temat, który szczegółowo omawiam w rozdziale 17). Jednak przepływ środków 

pieniężnych jest bardziej dokładnym i szczegółowym podejściem i jest preferowany, jeśli Twoja firma 

oferuje kredyty klientom lub ma zapasy. 

W pierwszej części omówię sposób obliczania rentowności biznesowej i rentowności 

biznesowej/osobistej. Na koniec tego rozdziału patrzę na progi rentowności z perspektywy 

gotówkowej (patrz sekcja „Patrząc na rzeczy z perspektywy gotówkowej”). 

Zrozumienie pojęcia progu rentowności 



Podstawowa formuła obliczania progu rentowności firmy jest prosta: 

Punkt progu rentowności = Koszty stałe podzielone przez marżę zysku brutto 

Wyobraź sobie, że mam przyjaciółkę (nazwę ją Anna), która ma kawiarnię na głównej ulicy. Jej stałe 

wydatki wynoszą 4500 dolarów tygodniowo (jedna kelnerka, jedna pomoc kuchenna, ubezpieczenie, 

czynsz i tak dalej). Ogólnie rzecz biorąc, średnio osiąga marżę zysku brutto w wysokości około 60 

procent. (Innymi słowy, jeśli sprzedaje focaccię za 10 dolarów, składniki kosztują ją 4 dolary; jeśli 

sprzedaje kawę za 4 dolary, składniki kosztują 1,60 dolara). Próg rentowności biznesowej Ani będzie 

równy wydatkom stałym (czyli 4500 dolarów tygodniowo). ) podzielone przez jej marżę zysku brutto 

(60 procent), która wynosi 7500 USD. Innymi słowy, musi wygenerować 7500 dolarów ze sprzedaży 

tylko po to, by wyjść na zero i pokryć swoje podstawowe wydatki. Przemyśl to, aby zobaczyć, jak to 

działa. Jeśli Annie wygeneruje 7500 dolarów dochodu, będzie musiała zapłacić 3000 dolarów w 

zapasach (jest to koszt żywności na 40 centów na dolar). To pozostawia 4500 dolarów zysku brutto, 

czyli dokładnie tyle, ile potrzebuje na pokrycie stałych wydatków. Ta liczba to biznesowy próg 

rentowności Annie. 

Uwzględnianie wydatków osobistych w równaniu 

Czat dotyczący progu rentowności w poprzedniej sekcji jest bardzo dobry, ale jeśli Twoja firma ma 

strukturę jednoosobową lub partnerską, prawdopodobnie będziesz musiał zrobić coś więcej niż tylko 

pokryć wydatki biznesowe, ponieważ będziesz musiał wygenerować wystarczający dochód, aby pokryć 

wydatki osobiste również. (Zakładam, że jeśli Twoja firma ma strukturę firmy, już płacisz sobie pensję, 

a więc Twoje wynagrodzenie stanowi część Twoich stałych wydatków). Aby uwzględnić wydatki 

osobiste, musisz powtórzyć rentowność firmy kalkulację, ale tym razem uwzględnij kwotę gotówki, 

którą musisz wygenerować, aby pokryć wydatki osobiste. Opierając się na przykładzie wcześniej w tym 

rozdziale, oto jak obliczyć próg rentowności w takiej sytuacji. Wyobraź sobie, że: 

  Anna ma kawiarnię ze stałymi kosztami 4500 dolarów tygodniowo. Wydatki te nie obejmują 

wynagrodzenia dla niej samej. 

  Musi generować minimum 500 dolarów tygodniowo, aby pokryć swoje osobiste wydatki na 

życie. 

 Ma średnią marżę zysku brutto na poziomie 60 procent. 

Formuła jest taka sama; Jednak tym razem wydatki stałe muszą obejmować nie tylko wydatki 

biznesowe, ale także osobiste. 

Punkt progu rentowności = Koszty stałe (w tym wydatki osobiste) podzielone przez marżę zysku brutto. 

Annie musi zarabiać dodatkowe 833 dolary tygodniowo (to łącznie 8333 dolary), aby jej biznes osiągnął 

próg rentowności i wygenerował wystarczająco dużo, by przeżyć. 

Przełożenie teorii na praktykę 

Czy jesteś gotowy obliczyć próg rentowności dla własnego biznesu? Tuż przed przejściem do 

wyjaśnienia krok po kroku, szybko przypomnę różnicę między kosztami zmiennymi a wydatkami 

stałymi.  

 Koszty zmienne (czasami nazywane kosztami bezpośrednimi lub kosztami sprzedanych 

towarów) to koszty, które rosną i maleją w bezpośredniej relacji do Twojej sprzedaży i 

zazwyczaj obejmują prowizje, koszt towarów, które kupujesz w celu odsprzedania klientom, 

surowce i podwykonawstwo pracy. 

   



 Wydatki stałe to wydatki, które pozostają stałe, niezależnie od tego, czy Twoja sprzedaż rośnie, 

czy spada. Typowe stałe wydatki dla Twojej firmy mogą obejmować opłaty księgowe, opłaty 

bankowe, wydatki na komputery, elektryczność, ubezpieczenie, pojazdy silnikowe, wynajem, 

artykuły papiernicze i płace. Masz wszystko jasne? Potem idzie: 

1. Otwórz nowy arkusz kalkulacyjny w programie Excel (lub innym oprogramowaniu do obsługi arkuszy 

kalkulacyjnych). 

2. Wprowadź marżę zysku brutto w pierwszym wierszu. Aby obliczyć marżę zysku brutto, weź średni 

zysk brutto (na jednostkę, produkt, świadczoną usługę, miesiąc lub rok), podziel go przez sprzedaż 

(ponownie, na jednostkę, produkt, świadczoną usługę, miesiąc lub rok) i pomnóż przez 100. Przy okazji, 

jeśli prowadzisz firmę usługową prowadzoną przez właściciela, bez pracowników i bez kosztów 

zmiennych, Twoja marża zysku brutto wyniesie 100%. Sformatuj marżę zysku brutto jako wartość 

procentową. Aby to zrobić, po prostu kliknij przycisk % na głównym pasku narzędzi. 

3. Dodaj stałe wydatki dla swojej firmy do następnej linii arkusza. Jeśli nie masz pewności, ile wynoszą 

Twoje wydatki stałe, rozdział 9 koncentruje się na obliczaniu wydatków stałych dla Twojej firmy. Zwykle 

lubię obliczać próg rentowności i myśleć o stałych wydatkach co miesiąc, ale możesz wybrać dowolny 

okres, który ma dla Ciebie sens. 

4. Jeśli twoje stałe wydatki nie obejmują żadnych zarobków dla ciebie, dodaj wszystko, czego 

potrzebujesz na wydatki na życie, do następnej linii arkusza roboczego. Ponownie rozdział 9 zawiera 

wskazówki dotyczące budowania osobistego budżetu, dzięki czemu możesz realistycznie ocenić, ile 

potrzebujesz, aby przetrwać. 

5. Zsumuj swoje stałe wydatki biznesowe i osobiste. Rysunek 10-2 przedstawia ogólną ideę. 

6. Dodaj wiersz, który oblicza próg rentowności, dzieląc łączne koszty stałe przez średnią marżę zysku 

brutto. Na rysunku 10-2 wzór na próg rentowności to =B6/B2. Prosty. Wiesz już, co musisz osiągnąć w 

sprzedaży, aby wyjść naprzeciw swojemu biznesowi wydatki. 

7. Jeśli to odpowiada, określ próg rentowności w innym przedziale czasowym. W kroku 3, jeśli wyrażasz 

swoje wydatki stałe jako łączne wydatki na miesiąc, w konsekwencji Twój próg rentowności oblicza, co 

musisz osiągnąć w sprzedaży miesięcznie. Być może jednak bardziej sensowne będzie spojrzenie na 

próg rentowności na dzień, tydzień lub rok. 

8. Jeśli ma to znaczenie dla Twojej firmy, określ próg rentowności w sprzedanych jednostkach lub 

liczbie świadczonych usług, a nie w dolarach. Na przykład, jeśli Twój próg rentowności wynosi 10 000 

USD tygodniowo i sprzedajesz ręcznie robione gitary na zamówienie po 5000 USD za sztukę, wiesz, że 

musisz sprzedawać dwie gitary tygodniowo, aby osiągnąć próg rentowności. Lub jeśli Twój próg 

rentowności wynosi 4000 USD miesięcznie i koszysz trawniki za średnio 50 USD za trawnik, wiesz, że 

musisz skosić 80 trawników miesięcznie, aby osiągnąć próg rentowności. 

Obliczenie progu rentowności za pomocą metody przedstawionej w poprzednich krokach daje ogólne 

wskazanie, jaki dochód musi wygenerować Twoja firma, aby nie osiągać ani zysków, ani strat w 

dłuższym okresie czasu. Jednak to obliczenie nie uwzględnia wymagań gotówkowych dla firmy. Firma 

może osiągać zyski, ale nadal mieć ujemne przepływy pieniężne (i odwrotnie), z powodu takich 

czynników, jak koszty założenia, przedłużanie kredytu klienta lub inwentaryzacja budynku. Bardziej 

szczegółowe wyjaśnienie zarządzania przepływami pieniężnymi znajduje się w rozdziale 17. 

POZWALAJĄC NA PODATEK OSOBISTY I FIRMOWY 



Zastanawiasz się, czy w obliczeniach progu rentowności uwzględnić podatek dochodowy od osób 

fizycznych czy podatek dochodowy od firm? Odpowiedź zależy od tego, czy Twoja firma jest 

zorganizowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa czy spółka. Jeśli 

prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, jesteś odpowiedzialny za 

płacenie podatku od wszelkich zysków osiąganych przez firmę. Wysokość płaconego podatku zależy od 

wielu czynników, w tym od tego, czy masz inne źródła dochodu niż firma. W zależności od okoliczności 

możesz chcieć uwzględnić podatek dochodowy od osób fizycznych przy obliczaniu, ile musisz czerpać 

ze swojej firmy, aby pokryć pensję na życie. Jeśli Twoja firma ma strukturę firmy, Twoje własne zarobki 

są prawie na pewno uwzględnione w wydatkach firmy. Z tego powodu przy obliczaniu progu 

rentowności nie trzeba uwzględniać kosztów podatkowych firmy: jeśli firma nie przynosi ani zysków, 

ani strat, podatek od firmy nie stanowi problemu. 

Zmiana progu rentowności 

Jeśli okaże się, że Twoja firma nie przynosi zysków i pomimo najlepszych wysiłków nie możesz osiągnąć 

wystarczająco wysokiej sprzedaży, aby osiągnąć próg rentowności, jedyną opcją może być zmiana 

progu rentowności. Korzystając z zasad obliczeń progu rentowności, masz trzy możliwe rozwiązania: 

  Podnieś ceny (co często nie wchodzi w grę, jeśli masz trudności z uzyskaniem wystarczającej 

sprzedaży). 

 Obniż swoje koszty zmienne (czyli koszty produkcji lub świadczenia usługi). 

  Obniż koszty stałe. 

Na przykład, jeśli wrócę do właściciela kawiarni, , widzę, że Anna musi generować 8 333 USD 

tygodniowo tylko na pokrycie wydatków. Wyobraź sobie, że lokalna rada planuje duże roboty drogowe 

i Annie wie, że wpłynie to na jej obroty. Uważa, że podczas prac będzie prawdopodobnie generować 

tylko około 6000 dolarów tygodniowo. Annie przechodzi do arkusza roboczego, w którym obliczyła 

próg rentowności i eksperymentuje z różnymi scenariuszami: 

  W Strategii 1 Anna widzi, że musiałaby zwiększyć swoją marżę zysku brutto do 83,5 procent, 

aby wyjść z równowagi, gdyby sprzedaż spadła do 6000 USD tygodniowo. Wie, że nie może tak 

bardzo obniżyć kosztów żywności ani podnieść cen, więc ta strategia wydaje się niepraktyczna. 

 W strategii drugiej utrzymuje marże na tym samym poziomie, ale obniża wydatki o 1400 

dolarów tygodniowo. Wydaje się, że to działa, ale nie wie, czy może tak bardzo obniżyć wydatki 

i nadal pozostać otwarta. 

 W trzeciej strategii Anna zwiększa swoją marżę o 5 procent i obniża wydatki o 1000 USD 

tygodniowo. Widzi, że to się uda i uważa, że prawdopodobnie możliwe jest zmniejszenie jej 

wydatków o tyle, zwłaszcza jeśli właściciel zgodzi się na tymczasową obniżkę czynszu. 

Przydatną rzeczą w zrozumieniu progu rentowności w tego rodzaju szczegółach jest to, że możesz 

podjąć działania zapobiegawcze, jeśli wiesz, że koszty wzrosną lub sprzedaż spadnie. 

ILE COŚ NAPRAWDĘ KOSZTUJE? 

Jedną z rzeczy, które mogą Ci zaszkodzić podczas pracy z kosztorysami, jest pytanie, jak rozłożyć koszty 

stałe Twojej firmy na każdy sprzedany przedmiot lub każdą świadczoną usługę. Pomyśl o firmie 

sprzedającej domowe krówki. Koszt składników do krówek pozostaje taki sam dla każdego 

sprzedanego opakowania, ale koszty stałe (wynajem lokalu, wypożyczenie sprzętu, ubezpieczenie itp.) 

w przeliczeniu na opakowanie rosną lub maleją w zależności od liczby opakowań krówka zrobiona. Na 

przykład, jeśli koszty stałe wynoszą 700 USD tygodniowo, a firma produkuje w tym tygodniu 700 paczek 

krówek, koszty stałe wynoszą 1 USD za opakowanie. Ale jeśli firma produkuje 1400 paczek krówek, 



koszty stałe wynoszą tylko 50 centów za paczkę. Z tego powodu dotarcie do „prawdziwego” kosztu 

przedmiotu może być czasami trudne. Dla Ciebie, jako właściciela firmy, wyzwanie w tym zakresie jest 

dwojakie: po pierwsze, zawsze bądź czujny w kwestii kontrolowania kosztów stałych; po drugie, zawsze 

staraj się maksymalizować produkcję, aby maksymalnie wykorzystać zasoby. Może to oznaczać pełne 

wykorzystanie wynajmowanego lokalu, utrzymanie produktywności personelu i oczywiście 

zapewnienie, że sprzedaż jest tak wysoka, jak to możliwe przy takim poziomie wydatków. 

Maksymalizując zasoby w ten sposób, utrzymujesz koszty stałe na jednostkę na możliwie najniższym 

poziomie. 

Patrzenie na rzeczy z perspektywy gotówkowej 

Kiedy uczyłem się w naszej lokalnej uczelni biznesowej, jednym z ćwiczeń, o które poprosili nauczyciele  

nowych studentów (z których wszyscy planowali swoje nowe biznesy) było wykonanie analizy progu 

rentowności z punktu widzenia gotówki przez pierwsze 12 miesięcy handlu. Na początku byłem nieco 

sceptyczny wobec tego nieco uproszczonego podejścia, ponieważ jedynym sposobem, aby naprawdę 

mieć pewność, jak sytuacja wygląda z punktu widzenia gotówki, jest odpowiedni przepływ gotówki. 

Jeśli jednak aby zaoferować klientom kredyty i nie nosić zapasów, ta analiza rentowności gotówki może 

być bardzo skuteczną i stosunkowo prostą w użyciu techniką. Chodzi o to, że nie patrzysz tylko na 

rentowność biznesu, ale także na to, ile gotówki masz w banku na początek, ile gotówki zamierzasz 

wydać na założenie i ile pieniędzy (jeśli w ogóle) zamierzasz pożyczyć.  

 



Tworzenie planu marketingowego 

W marketingu nie chodzi o sprzedaż ani o reklamę. Uważam, że marketing dotyczy raczej postawy; a 

mianowicie umiejętność postawienia się w sytuacji swoich klientów. Kiedy widzisz swoją firmę z 

perspektywy osoby z zewnątrz, zdobywając prawdziwą empatię dla swoich klientów, możesz zapewnić 

swoim klientom coś, czego naprawdę chcą. Jednak tę umiejętność postrzegania siebie tak, jak widzą 

cię inni, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Małe firmy nie mają dużych działów marketingu zajmujących się 

badaniami rynku, grupami fokusowymi dla klientów lub złożonymi ankietami. Wręcz przeciwnie, brak 

czasu wraz ze zdrowym pragnieniem odniesienia sukcesu i zarobienia dolara lub dwóch często koliduje 

ze zdolnością patrzenia na rzeczy z punktu widzenia klienta. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz spędzić 

zbyt dużo czasu na sprzedawaniu czegoś, czego klienci tak naprawdę nie chcą lub za co nie są gotowi 

zapłacić. Każde działanie marketingowe, które podejmujesz, jest wyrazem Twojej ogólnej strategii 

biznesowej. Dużo mówię o rozwijaniu tego całościowego podejścia do marketingu i wyjaśniam, w jaki 

sposób plan marketingowy jest odzwierciedleniem tożsamości, wartości i kierunku Twojej firmy. 

Układanie elementów swojego planu 

Jeśli przejrzysz kilkanaście książek biznesowych, prawdopodobnie znajdziesz kilkanaście różnych 

formatów planów marketingowych. Oto format, który sprawdza się w mniejszych firmach: 

 Wprowadzenie: Zacznij od wciągającego wprowadzenia, które wyjaśnia, kim jesteś, co 

sprzedajesz i co wyróżnia Twoją firmę. Szczegółowe informacje znajdują się w następnej sekcji. 

  Rynek docelowy: Komu sprzedajesz? Czy Twój typowy klient jest młody czy stary, nerdowy czy 

wysportowany? W dalszej części tego rozdziału, sekcja „Określanie, kim są Twoi klienci” 

wyjaśnia, jak badać te informacje. 

  Analiza konkurencji: W tej części planu marketingowego opisujesz, kim są Twoi konkurenci i 

jak się z nimi porównujesz. Więcej informacji można znaleźć w części „Analiza konkurencji” w 

dalszej części tego rozdziału. 

  Cele sprzedażowe: Ile zamierzasz sprzedać? Gdy? Komu zamierzasz sprzedawać? Jaka będzie 

Twoja polityka cenowa? Zobacz „Ustawianie celów sprzedaży”, aby uzyskać szczegółowe 

informacje. 

  Strategie sprzedaży: Wyznaczanie celów sprzedażowych jest bardzo dobre, ale jakie strategie 

zamierzasz wdrożyć, aby wspierać te cele? W dalszej części tego rozdziału, „Budowanie 

strategii sprzedaży” i „Zwiększanie zasięgu offline” przedstawiamy kilka możliwych taktyk. 

  Proces przeglądu: W idealnym świecie plan marketingowy kończy się wyjaśnieniem, w jaki 

sposób planujesz monitorować wyniki sprzedaży i w razie potrzeby dostosowywać cele 

sprzedażowe i strategie. Ostatnia część tego rozdziału, „Uczciwość siebie”, dotyczy tego 

tematu. 

Przechodząc do sedna sprawy 

Być może pierwszym krokiem w każdym planie marketingowym jest powrót do sedna tego, co robisz. 

Dlaczego pracujesz w małej firmie? Jakie są Twoje wartości? Dlaczego uważasz, że ludzie odniosą 

korzyści ze sprzedawanych przez Ciebie produktów lub usług? Na przykład firma animacyjna może 

wydawać się, że zajmuje się tworzeniem animacji, ale tak naprawdę stara się szerzyć radość i zabawę. 

Ogrodnik może wydawać się, że prowadzi firmę ogrodniczą, ale to, co chce zrobić, to znaleźć sposoby 

na budowanie zrównoważonych ogrodów bez chemikaliów. Może się wydawać, że doradca finansowy 

oferuje zwykłą poradę finansową, ale to, co napędza tę osobę, to feministyczny etos, który chce pomóc 

kobietom w uzyskaniu niezależności finansowej. Pomyśl o tym, co sprzedajesz i o wartościach, które 

leżą u podstaw tego, co robisz. W jaki sposób te wartości tworzą różnicę między tobą a twoją 



konkurencją? Zapisz te wartości i zastanów się, w jaki sposób możesz przekazać te wartości swoim 

klientom i jak możesz wcielić te wartości jako rdzeń swojej strategii marketingowej. Jeszcze jedna rzecz. 

Jeśli czytasz to i myślisz, że wartości nie są elementem definiującym Twoją firmę — być może pracujesz 

w stosunkowo „zwyczajnej” branży, takiej jak budownictwo, moda, transport lub handel detaliczny — 

to pomyśl jeszcze raz. Wydrap powierzchnię, a wszyscy mamy zestaw wartości, które definiują, kim 

jesteśmy i co robimy. Przekazywanie tych wartości i łączenie ich ze strategią biznesową jest kluczem 

do stworzenia udanej marki. 

Wyrażając swoją różnicę 

W Części 2 sugeruję, abyś poświęcił czas na opracowanie strategicznej deklaracji przewagi, która 

wyjaśnia, w jaki sposób Twój produkt lub usługa przynosi korzyści Twoim klientom i co odróżnia Twoją 

firmę od konkurencji. Jak wyjaśniam, tą strategiczną przewagą może być wiele rzeczy, w tym niższe 

koszty, genialny nowy pomysł, specjalistyczne umiejętności lub prawo do korzystania z określonej 

własności intelektualnej. Następnym krokiem jest wyrażenie zarówno swojej strategicznej przewagi, 

jak i wartości, które leżą u podstaw Twojej firmy, w kilku krótkich słowach, które klienci mogą łatwo 

zrozumieć. Te słowa (czasami określane również w marketingu jako slogan) stają się Twoim USP - 

Twoim unikalnym punktem sprzedaży. Na przykład firma stolarska może mieć strategiczną przewagę 

w postaci posiadania zarówno oprogramowania CAD, jak i umiejętności projektowania wnętrz, a 

właściciele pasjonują się tworzeniem zrównoważonych przestrzeni. Ich USP może być tak proste, jak 

„piękny remont domu zaprojektowany tak, aby trwał”. Lub naturopata ze strategiczną przewagą 

kwalifikacji zarówno w naturopatii, jak i doradztwie, który mocno wierzy w związek między zdrowiem 

fizycznym i psychicznym, może mieć USP „holistycznej usługi łączącej ciało i umysł”. Fajną rzeczą, która 

się dzieje, gdy poświęcasz czas na opracowanie własnego USP, jest to, że skupiasz się na tym, co 

odróżnia cię od konkurencji, co jest nieskończenie lepszym podejściem niż próba bycia wszystkim dla 

wszystkich. Zastanów się, jaki ma być Twój USP (lub czym już jest) i jak najlepiej zintegrować to z 

ogólnymi kampaniami marketingowymi. Jeśli starasz się zwięźle wyrazić swoją tożsamość biznesową, 

otwórz przeglądarkę internetową i wyszukaj firmy podobne do Twojej. Na przykład, może oferujesz 

usługę dostawy organicznych warzyw do domu. Wyszukaj podobne firmy na całym świecie i sprawdź 

ich hasła marketingowe: „Prosto z farmy do twoich drzwi”, „Gdzie dobre jedzenie nie kosztuje ziemi”, 

„Ekologia rozebrana nic nie dodano”. Nie sugeruję, abyś uszczypnął czyjś punkt sprzedaży, ale możesz 

wykorzystać ten materiał jako inspirację. 

Definiowanie, kim są Twoi klienci 

Tradycyjnie druga część planu marketingowego dotyczy zdefiniowania rynku docelowego - a 

mianowicie, kim są Twoi klienci lub kim chcesz, aby byli Twoimi klientami. W przypadku firm o 

ugruntowanej pozycji definiowanie rynku docelowego polega w dużej mierze na analizie, kim są obecni 

klienci, i być może na niewielkim dopracowaniu. W przypadku firm, które dopiero zaczynają 

działalność, zdefiniowanie rynku docelowego polega na określeniu, kim mają być Twoi klienci. Poświęć 

trochę czasu na sporządzenie opisu idealnego klienta, nawet jeśli nie masz jeszcze jednego klienta, 

który należy do tej kategorii. Bądź ambitny i nie wahaj się, aby ta definicja była dość konkretna. Pułapką 

dla wielu nowych firm jest próba bycia wszystkim dla wszystkich, zamiast definiowania konkretnego 

typu klienta i skupiania na nim wszystkich wysiłków. Definiując rodzaj lub typy klientów, do których 

chcesz dotrzeć lub których już obsługujesz, zadaj sobie pytanie, jak wrażliwe są te rynki docelowe na 

zdarzenia zewnętrzne, takie jak wzrost stóp procentowych, zmiany w polityce rządu, wahania kursów 

walut lub zmiany środowiskowe. Na przykład, być może obsługujesz mieszankę turystów zagranicznych 

i krajowych, ale okazuje się, że kursy walut sieją spustoszenie w handlu zagranicznym, powodując 

stresujący cykl koniunktury. W takim przypadku możesz chcieć przenieść swój marketing, aby 

skoncentrować się na handlu krajowym, stabilizując w ten sposób swój biznes. To głębsze zrozumienie 



tego, kim są Twoi klienci i do których klientów chcesz dotrzeć, nigdy nie było ważniejsze. W czasach 

reklamy drukowanej marketerzy byli skazani na podejście typu scattergun, umieszczając reklamy w 

gazetach lub czasopismach i mając do czynienia z wszelkiego rodzaju odpowiedziami. Jednak reklama 

internetowa umożliwia bardzo precyzyjne zidentyfikowanie rynku docelowego. Na przykład 

umieszczając reklamę na Facebooku, zazwyczaj definiujesz odbiorców swojej reklamy na podstawie 

wielu zmiennych, w tym lokalizacji klienta, wieku, płci, wykształcenia i zainteresowań. 

Analizowanie Twoich klientów 

Jak zamierzasz opisać swoich klientów (albo rodzaj klienta, którego już masz, albo rodzaj klienta, 

którego masz nadzieję mieć)? Podczas malowania tego obrazu spróbuj użyć następujących kategorii: 

  Psychograf: Do jakiego stylu życia aspiruje ten klient? Co ich motywuje? Jak twoje wartości 

łączą się z ich wartościami? 

  Dane demograficzne: Ile lat ma klient, jaki jest wiek, kultura, płeć, przedział dochodowy, 

wielkość rodziny lub miejsce zamieszkania? 

  Geograficzne: Gdzie znajduje się ten klient? Ile osób mieszka w tej okolicy? Jaki jest klimat? 

  Behawioralne: Jak często ten klient kupuje od Ciebie? Czy są lojalni wobec Twojej firmy? 

Czasami zaszufladkowanie klientów w ten sposób może być mylące, zwłaszcza jeśli obsługujesz 

zróżnicowaną grupę ludzi. Jednak sprawy stają się prostsze, jeśli zawęzisz rynek docelowy do klientów, 

których chcesz mieć, a nie do klientów, których faktycznie masz. Podobnie uważam, że jeśli skupię się 

na psychologii -  tojest to, co motywuje moich klientów i łączy ich ze sobą - podobieństwa między 

moimi klientami są łatwiejsze do zidentyfikowania. (A następnie łatwiej tworzyć kampanie 

marketingowe!) Większość kanałów mediów społecznościowych pozwala reklamodawcom definiować 

rynek docelowy nie tylko według wieku, płci, lokalizacji itd., ale także według zainteresowań. Wspólne 

zainteresowania są często kluczem do znalezienia klientów, którzy najlepiej pasują do Twojej firmy. 

Zrozumieć, czego naprawdę chcą Twoi klienci 

Do tej pory mówiłem o tym, co chcesz osiągnąć w swoim biznesie. Wspomniałem, że jasno określisz 

swoją strategiczną przewagę i swoje wartości oraz wyartykułuję je w tym, co powszechnie określa się 

jako unikalny punkt sprzedaży. Zatrzymaj się jednak na chwilę i zadaj sobie pytanie, czego naprawdę 

chcą Twoi klienci. 

Wracając do jednego z moich wcześniejszych przykładów, pomyśl o branży stolarskiej z dążeniem do 

budowania pięknych domów. Wyobraź sobie, że ta firma działa na jednym z najbogatszych przedmieść 

Sydney. Czy to możliwe, że typowy klient nie szuka po prostu pięknego domu, ale raczej szuka 

podniesienia swojego statusu społecznego, gdzie znajomi podziwiają remonty i zazdroszczą wydanych 

pieniędzy? Gdyby tak było, właściciele tej firmy mogliby zdecydować się na zaprojektowanie kampanii 

marketingowej, która odzwierciedla pragnienie, jakie ludzie mają do statusu i uznania, a nie tylko 

pięknej konstrukcji z drewna. Projektując kampanię marketingową, składasz obietnice swoim klientom. 

Twoim zadaniem jest upewnienie się, że obietnice, które składasz, są dobrze dopasowane do tego, 

czego naprawdę chcą klienci, i że rozumiesz głębsze potrzeby które wpływają na zachowanie Twoich 

klientów. 

Kreatywne myślenie o kanałach 

Częścią zrozumienia, kim są Twoi klienci, jest wiedza, gdzie Twoi klienci mogą szukać Twoich produktów 

lub usług. Z tego powodu sugeruję, abyś poświęcił trochę miejsca w swoim planie marketingowym na 

analizę kanałów. Brzmi okropnie technicznie, ale analiza kanałów to po prostu opis każdego kanału, 

który ty planuję sprzedać przez. Oto kilka przykładów analizy kanałów: 



  Katie ma sklep z ubraniami na przedmieściach. Jednak niektóre ubrania sprzedaje również 

przez Internet. Jej sklep to jeden kanał; sprzedaż internetowa to kolejna rzecz. 

 Oz Pine Imports prowadzi sprzedaż trzema różnymi kanałami: małe sklepy detaliczne, duże 

sieci detaliczne obejmujące całą Australię, takie jak Harvey Norman i Domayne, oraz portale 

internetowe. 

  Alicja robi biżuterię. Niektóre sprzedaje sama na targach, niektóre w lokalnym sklepie z 

pamiątkami, a niektóre w ramach planu imprezowego. Każdy z tych punktów jest kanałem. 

  Wydawca specjalizujący się w książkach outdoorowych prowadzi sprzedaż w czterech różnych 

kanałach: księgarniach, portalach internetowych takich jak Booktopia i Fishpond, sklepach 

kempingowych oraz bezpośrednio do klientów. 

Sprzedajesz w więcej niż jednym kanale? (A jeśli nie, może powinieneś!) Upewnij się, że poświęcisz 

część swojego planu marketingowego na opisanie każdego kanału. Przeanalizuj, jaka część Twojej 

sprzedaży trafia do każdego kanału i czy ten kanał rośnie, czy maleje. Podstawową decyzją 

marketingową dla Twojej firmy jest wybór najlepszej lokalizacji lub miejsca, w którym klienci znajdą 

Twój produkt lub usługę. Zawsze bądź przygotowany na kreatywne myślenie w tym zakresie. Chcesz 

sprzedawać z innej lokalizacji? Jakie kanały online będą działać najlepiej? Czy powinieneś skorzystać z 

dystrybutora? Może nie powinieneś w ogóle próbować sprzedawać swojego produktu, tylko sprzedać 

własność intelektualną większemu biznesowi? 

Badanie rynku 

Jeśli Twoja firma jest bardzo nowa lub jeszcze się nie rozpoczęła, sugeruję uwzględnienie badań 

rynkowych w pierwszej części planu marketingowego. Badanie rynku brzmi jak taki techniczny termin, 

ale w praktyce może być bardzo proste. Oto kilka przykładów: 

 Mój znajomy myślał o otwarciu sklepu z produktami ekologicznymi. Testowała swój pomysł na 

lokalnych targach i była w stanie odkryć, jakie produkty dobrze się sprzedają, jaki rodzaj osoby 

był najbardziej zainteresowany jej produktami i jak wrażliwi są ludzie na cenę. 

  Lata temu trudno mi było wybrać między dwoma możliwymi komercyjnymi umowami najmu 

dla przedsięwzięcia handlowego. Zrobiłem kilka badań rynku, stojąc na zewnątrz każdej 

lokalizacji i wykonując pomiary osób przechodzących przez ruch pieszy. 

  Jeden z członków mojej rodziny planuje założyć firmę sprzedającą sos chilli. Część jej procesu 

badawczego polega na robieniu różnych sosów i dawaniu ich przyjaciołom i rodzinie, a 

następnie proszeniu o opinie na temat smaku i opakowania. 

Badania rynku są niezbędnym elementem nie tylko do wyjaśnienia strategii marketingowych i rynków 

docelowych, ale także do minimalizacji ryzyka biznesowego. 

MIGAJĄCE WIZJE 

Jednym z najdziwniejszych sposobów podejścia do nowej małej firmy jest wymyślenie czegoś, co 

chcesz sprzedać, a następnie próba wymyślenia, jak skłonić klientów do zakupu. Takie podejście 

nazywa się marketingiem opartym na podaży i często nie uwzględnia odpowiednio realiów rynkowych. 

Rozejrzyj się dookoła, a zauważysz mnóstwo biznesów, które są oczywiście napędzane podażą. Ten 

schowany dom na leśnej drodze sprzedający drewniane zabawki turystom - można się założyć, że 

właściciele prowadzą w ten sposób swój biznes, ponieważ lubią robić zabawki i pracować w domu. Lub 

sklep z ekskluzywną modą ze sklepem w mieście o wysokim bezrobociu i dochodach poniżej średniej – 

właściciel może mieszkać w tym mieście i chcieć prowadzić firmę blisko domu, ale wiele innych 

lokalizacji może być bardziej odpowiednich. W przeciwieństwie do tego, innym sposobem patrzenia na 



marketing jest zastanowienie się, czego chcą klienci, a następnie, jak możesz im to dać. (To podejście 

nazywa się marketingiem sterowanym popytem). 

Analiza konkurencji 

Jedną z rzeczy, które zauważyłem , jest niechęć wielu osób do analizy potencjalnych konkurentów. W 

końcu, jeśli dopiero zaczynasz, możesz czuć się zniechęcony tym, jak twoja raczkująca firma będzie w 

stanie konkurować z bardziej ugruntowanymi konkurentami. Jednak analiza konkurencji w ramach 

planu marketingowego jest kluczowa. Wiele firm odkrywa obecnie, że konkurenci coraz częściej 

znajdują się poza swoim obszarem lokalnym, ponieważ klienci decydują się kupować nie tylko towary 

online, ale także usługi. Miej wyobraźnię, myśląc, kim mogą być twoi konkurenci. Na przykład ktoś 

wiele lat temu założył butikowe studio nagraniowe i w ramach jego planów przeprowadziliśmy analizę 

lokalnej konkurencji, wymieniając wszystkie studia nagraniowe w promieniu 100 kilometrów. Nie 

zdawaliśmy sobie sprawy, że główną konkurencją dla Johna będą muzycy nagrywający muzykę w domu 

przy użyciu sprzętu, który był coraz bardziej przystępny cenowo ze względu na zmieniającą się 

technologię 

Pamiętaj, że każdy cel, który tworzysz, musi być SMART: konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny 

i określony czasowo. Zapytaj siebie: 

 Specyficzne: Czy twój cel jest naprawdę precyzyjny w odniesieniu do tego, co ma nadzieję 

osiągnąć? 

  Mierzalne: Czy możesz zmierzyć ten cel? (Sprzedane dolary, sprzedane jednostki, pozyskani 

nowi klienci, otrzymane zapytania e-mailowe itd.) 

 Osiągalne: Czy ten cel jest osiągalny? 

  Realistyczny: Czy ten cel jest realistyczny? Czy na pewno masz wystarczająco dużo czasu i 

środków, aby osiągnąć cel? 

  W zależności od czasu: W jakich ramach czasowych zamierzasz osiągnąć ten cel? 

Budowanie strategii sprzedaży 

Dla każdego ustalonego celu sprzedaży musisz wdrożyć strategie marketingowe, które wspierają te 

cele. Niektórych strategii nie można dokładnie dopasować do celów (na przykład budowanie 

rozpoznawalności marki jest czymś, co wspiera wszystkie cele sprzedażowe), ale inne strategie mogą 

(na przykład reklama w mediach społecznościowych jest ograniczona do konkretnej lokalizacji to 

strategia marketingowa, która wspiera cel sprzedaży, aby zwiększyć lokalny biznes). W tej sekcji mówię 

dość szeroko o strategiach marketingowych, w tym o świadomości marki, strategiach cenowych, 

strategiach w mediach społecznościowych i zaangażowaniu klientów. Rozwijanie marki, której ludzie 

chcą.  

Marketing marki bardzo różni się od marketingu bezpośredniego lub transakcyjnego. Dzięki 

marketingowi marki próbujesz zmienić sposób, w jaki klienci postrzegają Twoją firmę lub produkt, 

zamiast próbować dokonać sprzedaży. Firmy mają zwykle dwa rodzaje wizerunku: 

  Wizerunek biznesowy (czasami nazywany także brandingiem korporacyjnym) 

  Wizerunek sprzedawanych przez nich rzeczy (czasami nazywany brandingiem produktu) 

Pomyśl o swojej firmie jako o własnej tożsamości, osobowości i wizerunku oraz że ta tożsamość ściśle 

odzwierciedla Twoją strategię biznesową (patrz „Wyrażanie swojej różnicy” we wcześniejszej części 

tego rozdziału). Ten obraz składa się z wielu elementów, ale zawiera Twoje imię i nazwisko oraz logo, 

slogany marketingowe, etos projektowania materiałów marketingowych, zasady ubioru Twojej firmy, 

jakość Twoich produktów lub usług, styl komunikacji i ogólną kulturę firmy. Branding to jeden z 



najważniejszych elementów Twojej strategii marketingowej. Z tego powodu zalecam unikanie robienia 

rzeczy tanio przy wyborze nazwy firmy, zaprojektowaniu logo lub opracowaniu materiałów 

marketingowych. Potrzeba lat doświadczenia i szkolenia, aby wypracować oko do projektowania, 

kształtu, proporcji i koloru, a także wysokiego poziomu umiejętności, aby zrozumieć, w jaki sposób te 

elementy współdziałają ze strategią i wizją biznesową. 

Nie odrzucaj koncepcji brandingu jako istotnej tylko dla dużych korporacji. Na przykład mam 

znajomego, który odziedziczył firmę hydrauliczną swojego ojca. Biznes był skromny, prowadzony z 

domu starą, poobijaną furgonetką, z niewielką ilością reklam i bez pracowników. Mój przyjaciel zmienił 

cały wizerunek firmy swojego ojca, modyfikując nazwę, leasingując nowy pojazd, reklamując się w 

Internecie, zatrudniając nowych pracowników i radykalnie poprawiając standardy obsługi klienta. 

Wszystkie te działania były częścią mojego przyjaciela, który stworzył bardzo udaną markę dla tej małej, 

ale rozwijającej się firmy. Franczyzy są zazwyczaj bardzo dobre w dostarczaniu wyraźnego wizerunku i 

silnej marki. Jeśli znasz grupę franczyzową, która działa w tym samym rodzaju działalności, co Ty, 

przyjrzyj się bliżej, czym się zajmują i jak skuteczny jest ich marketing marki. Na przykład, jeśli myślisz 

o uruchomieniu usługi sprzątania, sprawdź obraz kilku udanych franczyz sprzątających. (Ty też możesz 

mieć fajny różowo-niebieski mundur.) Na koniec upewnij się, że Twoja marka ma odpowiednią ochronę 

prawną, aby inna firma nie mogła użyć nazwy Twojej firmy, nazw produktów, a nawet sloganów. 

Ceny rzeczy w porządku 

Wycena towarów lub usług to kolejna kluczowa strategia marketingowa. Wyjaśniłem wcześniej, w jaki 

sposób każda strategia cenowa sprowadza się do jednej z trzech rzeczy: wycena oparta na kosztach, 

wycena oparta na konkurencji lub wycena oparta na wartości. Wyjaśniam również, w jaki sposób firmy 

z wyraźnie różnymi rodzajami klientów mogą korzystać z cen hybrydowych, stosując jedną z tych trzech 

strategii dla jednego rodzaju klienta i inną strategię dla innego rodzaju. Chociaż cena jest kluczowym 

narzędziem w każdym zestawie marketingowym, sposób pozycjonowania i sprzedaży produktów i 

usług powinien zawsze opierać się na kombinacji wielu różnych czynników, takich jak jakość produktu 

lub jakość usług, pozycjonowanie konkurencji, czas dostawy, lokalizacja , dostępność i atmosfera, a nie 

tylko cena. 

MARKETING SEZONOWEGO BIZNESU 

Firmy sezonowe mogą należeć do najtrudniejszych do wprowadzenia na rynek. Pamiętam, jak pewien 

właściciel pensjonatu powiedział mi: „Mogę sprzedać każdy pokój dziesięć razy, jeśli chodzi o czas 

Wielkanocy, ale w środku tygodnia, osiem miesięcy w roku, jest martwy jak dodo”. Oto kilka 

wskazówek, jak radzić sobie z wzlotami i upadkami sezonowego biznesu: 

• Uważaj na ceny i nie bój się pobierać stawek szczytowych w godzinach szczytu – w czasie, kiedy 

możesz naprawdę zarobić. 

• Oferuj usługi premium, aby zmaksymalizować dochód szczytowy — niektórzy ludzie chcą po prostu 

wydać swoje pieniądze! 

• Zastanów się, jak promować swoją firmę w spokojnych czasach (na przykład oferty specjalne w 

środku tygodnia, oferty dla szkół, imprezy firmowe). 

• Rozważ komplementarną działalność gospodarczą, którą chcesz prowadzić razem z istniejącą firmą. 

Znam firmę zajmującą się dostawą drewna opałowego, która zimą prowadzi rozmowy na płasko, ale 

kiedy latem nastaje cisza, mają swój biznes, na którym mogą polegać na koszeniu trawników. 

Definiowanie strategii w mediach społecznościowych 



Wahałem się przy podejmowaniu decyzji, ile miejsca poświęcić strategii mediów społecznościowych. 

W końcu całe książki są poświęcone temu tematowi i prawdopodobnie nawet wtedy są one 

niewystarczające, aby dostarczyć wszystkich potrzebnych informacji. Tak więc, aby pozostać trafnym, 

ale zwięzłym, chciałbym podzielić się pięcioma radami na temat opracowania strategii mediów 

społecznościowych w ramach planu marketingowego: 

 Nie udawaj, że media społecznościowe nie są rzeczą. Jeśli Twoja firma nie jest jeszcze obecna 

na przynajmniej jednym kanale mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Messenger, Pinterest, Tumblr, Twitter, WeChat, YouTube to przykłady kanałów, które są 

silnymi narzędziami dla biznesu), to Ty trzeba zacząć już teraz. Plan marketingowy bez strategii 

w mediach społecznościowych nie jest prawdziwym planem marketingowym. 

 Zrozum, że każdy kanał służy innemu celowi i rynkowi docelowemu. Jeśli sprzedajesz modę, 

Facebook będzie działał lepiej niż LinkedIn; jeśli jesteś wysokiej klasy konsultantem, LinkedIn 

działa lepiej niż Pinterest. Jeśli nie rozumiesz różnic między głównymi kanałami mediów 

społecznościowych i dlaczego jeden może służyć Twojej firmie lepiej niż inny, zasięgnij porady 

eksperta ds. marketingu. Nie przeskakuj do korzystania z kanału, który najlepiej znasz. 

  Jasno określ, czy Twoje posty mają na celu budowanie zaangażowania, czy generowanie 

sprzedaży. Media społecznościowe są idealne do generowania rozmów z klientami, budowania 

lojalności i przyciągania obserwujących, a to zaangażowanie klientów jest niezbędnym 

prekursorem zabezpieczenia sprzedaży. Większość firm uważa, że musi tworzyć mieszankę 

postów, które przyciągają klientów wiadomościami i interesującymi informacjami, a także inne 

posty, które mają na celu sprzedaż. Musisz jasno określić różnicę między tego rodzaju postami 

i co chcesz osiągnąć za pomocą każdego z nich. 

  Zawęź swój rynek, a potem ponownie zawęź. Media społecznościowe to nie masowy 

marketing; chodzi raczej o zdefiniowanie swojego rynku w superkonkretny sposób, a następnie 

stworzenie komunikatów zaprojektowanych specjalnie dla tej grupy odbiorców. Poświęć czas 

na zawężenie swojego rynku, określenie odbiorców, którzy prawdopodobnie będą oglądać 

Twoje posty, i dostosowanie wiadomości. 

  Jeśli nie jesteś dobry w tej całej grze, zapłać za pomoc. Jedną z pułapek w mediach 

społecznościowych jest to, że wszyscy myślą, że są ekspertami. Porozmawiaj jednak z 

profesjonalistami zanurzonymi w tej branży, a szybko zdasz sobie sprawę, że dobre 

prowadzenie mediów społecznościowych wymaga dużej wiedzy, czasu i twórczego talentu. 

Angażowanie klientów i budowanie zaufania 

Aktualizuję tę książkę w środku pandemii COVID-19 (cóż, miejmy nadzieję, że środek, a nie początek!). 

Jedną z trudności, z jakimi borykało się wiele firm w tym czasie, jest utrzymanie relacji z klientami, 

zwłaszcza jeśli zostali zmuszeni do zamknięcia. Zaraz na początku pierwszej blokady konsultant ds. 

marketingu poradził mi, że nie powinnam dążyć do osiągania zysków w tym okresie, ale raczej 

powinnam znaleźć sposób, aby pozostać na bieżąco z moimi klientami w czasie, gdy mogą potrzebować 

mojego wsparcia. Na początku nie mogłem sobie wyobrazić, jak zastosować tę radę, aby zachować 

aktualność w praktyce, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy widziałem wiele przykładów. Lokalna 

restauracja, zmuszona do czasowego zamknięcia, udostępniła w mediach społecznościowych, że teraz 

przygotowuje posiłki dla bezdomnych, i zapraszała klientów do przekazywania darowizn składników. 

Personel w nadmorskim kurorcie, który ponownie został zmuszony do zamknięcia, zamieszczał 

codzienne raporty i filmy z obserwacji wielorybów. W rezydencji pisarzy, w której pracuję, 

oferowaliśmy bezpłatne codzienne sesje pisania online naszej społeczności pisarskiej, która nie mogła 

podróżować do Katoomby podczas blokady. Każdy z tych przykładów pokazuje, w jaki sposób firmy 

mogą kontaktować się z klientami, nawet w najbardziej napiętych okolicznościach. Krótko mówiąc, 



zaangażowanie klienta polega w mniejszym stopniu na sprzedaży, a bardziej na budowaniu i 

utrzymywaniu zaufania. Oto moje najlepsze wskazówki dotyczące kontaktu z klientami: 

  Zadawać pytania. Ludzie uwielbiają być pytani o różne rzeczy, bez względu na to, czy jest to 

quiz, ankieta, szansa na sprawdzenie swojej wiedzy lub szansa na podzielenie się swoją wiedzą. 

  Zapytaj o opinie. Jeśli masz witrynę e-commerce, zbuduj obiekt, w którym klienci będą mogli 

publikować swoje recenzje. Nie tylko otrzymujesz na czas informację zwrotną na temat swoich 

produktów, ale także zapewniasz swoim klientom możliwość wypowiedzenia się. 

  Twórz kluby lub członkostwa. Znasz to - klub lojalnościowy z comiesięcznymi ofertami 

specjalnymi lub członkostwo oferujące ekskluzywne korzyści. 

 Zaangażuj swoich klientów. Znajdź sposoby, aby Twoi klienci poczuli, że są częścią Twojej firmy 

i że mają coś do powiedzenia w tym, co robisz. 

  Oferuj rzeczy za darmo. Znajdź sposoby na rozpoznanie lojalnych klientów. (Rozdawanie usług 

lub produktów za darmo nie musi Cię kosztować, w zależności od tego, jak organizujesz takie 

oferty.) 

 Biegaj zawody. Większość ludzi uwielbia szansę na wygraną, a Ty możesz świetnie się bawić 

podczas konkursów — czy to prosząc klientów o napisanie własnych kryminalnych kryminałów, 

aby wygrać weekendową przepustkę na festiwal pisarzy, czy też oferując weekend pierwszy 

klient, który z powodzeniem rozwiąże złożoną zagadkę. 

  Dziel się przydatnymi informacjami lub wiadomościami, które urzekają. Firma zajmująca się 

panelami słonecznymi może na przykład udostępniać informacje o czyszczeniu paneli po burzy 

piaskowej, a firma korepetycyjna może udostępniać wskazówki dotyczące radzenia sobie z 

lękiem dziecka przed egzaminami. 

Na koniec nie zapominaj, że w idealnym świecie zaangażowanie klienta polega na dzieleniu się swoją 

miłością do tego, co robisz, i dobrej zabawie po drodze. 

KORZYSTANIE Z BEZPOŚREDNICH KAMPANII E-MAILOWYCH 

Bezpośrednie wysyłanie e-maili do klientów z promocjami nowych produktów lub ofertami specjalnymi 

to doskonała strategia sprzedaży. Komunikując się bezpośrednio z klientami, którzy już dokonali u 

Ciebie zakupów lub wyrazili zainteresowanie Twoimi produktami, czerpiesz korzyści z wysoce 

ukierunkowanej reklamy na rynku, na którym już zdobyłeś zaufanie. Jeśli nie masz listy mailingowej 

klientów, proponuję zacząć już teraz, zbierając dane kontaktowe od każdej osoby, która złoży zapytanie 

lub kupi Twoje towary i usługi. Najlepszym sposobem na uporządkowanie tych informacji jest użycie 

bazy danych CRM (zarządzania relacjami z klientami), systemu zaprojektowanego do zarządzania 

wszystkimi relacjami i interakcjami Twojej firmy z klientami. Systemy CRM zazwyczaj rejestrują dane 

kontaktowe klientów, historię sprzedaży i śledzą całą komunikację. Renomowane australijskie systemy 

CRM to między innymi ActiveCampaign, Hubspot, Microsoft CRM, Netsuite i Salesforce. Alternatywnie 

możesz użyć prostszego rozwiązania, które koncentruje się wyłącznie na kampaniach e-mailowych i 

szablonach, takich jak MailChimp lub Moosend. Najlepsze rozwiązanie różni się w zależności od 

konkretnych potrzeb biznesowych, ale jeśli wybierzesz pełny system CRM, upewnij się, że 

subskrybujesz coś, co integruje się z Twoim oprogramowaniem księgowym. W ten sposób za każdym 

razem, gdy zarejestrujesz sprzedaż, transakcja ta jest automatycznie rejestrowana w Twoim CRM. 

Angażowanie klientów i budowanie zaufania 

Jedną z trudności, z jakimi borykało się wiele firm w czasie pandemii , jest utrzymanie relacji z klientami, 

zwłaszcza jeśli zostali zmuszeni do zamknięcia. Zaraz na początku pierwszej blokady konsultant ds. 

marketingu poradził mi, że nie powinienem dążyć do osiągania zysków w tym okresie, ale raczej 

powinnam znaleźć sposób, aby pozostać na bieżąco z moimi klientami w czasie, gdy mogą potrzebować 



mojego wsparcia. Na początku nie mogłem sobie wyobrazić, jak zastosować tę radę, aby zachować 

aktualność w praktyce, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy widziałem wiele przykładów. Lokalna 

restauracja, zmuszona do czasowego zamknięcia, udostępniła w mediach społecznościowych, że teraz 

przygotowuje posiłki dla bezdomnych, i zapraszała klientów do przekazywania darowizn składników. 

Personel w nadmorskim kurorcie, który ponownie został zmuszony do zamknięcia, zamieszczał 

codzienne raporty i filmy z obserwacji wielorybów. W rezydencji pisarzy, oferowano bezpłatne 

codzienne sesje pisania online naszej społeczności pisarskiej, która nie mogła podróżować do podczas 

blokady. Każdy z tych przykładów pokazuje, w jaki sposób firmy mogą kontaktować się z klientami, 

nawet w najbardziej napiętych okolicznościach. Krótko mówiąc, zaangażowanie klienta polega w 

mniejszym stopniu na sprzedaży, a bardziej na budowaniu i utrzymywaniu zaufania. Oto moje najlepsze 

wskazówki dotyczące kontaktu z klientami: 

  Zadawać pytania. Ludzie uwielbiają być pytani o różne rzeczy, bez względu na to, czy jest to 

quiz, ankieta, szansa na sprawdzenie swojej wiedzy lub szansa na podzielenie się swoją wiedzą. 

  Zapytaj o opinie. Jeśli masz witrynę e-commerce, zbuduj obiekt, w którym klienci będą mogli 

publikować swoje recenzje. Nie tylko otrzymujesz na czas informację zwrotną na temat swoich 

produktów, ale także zapewniasz swoim klientom możliwość wypowiedzenia się. 

  Twórz kluby lub członkostwa. Znasz to — klub lojalnościowy z comiesięcznymi ofertami 

specjalnymi lub członkostwo oferujące ekskluzywne korzyści. 

  Zaangażuj swoich klientów. Znajdź sposoby, aby Twoi klienci poczuli, że są częścią Twojej firmy 

i że mają coś do powiedzenia w tym, co robisz. 

 Oferuj rzeczy za darmo. Znajdź sposoby na rozpoznanie lojalnych klientów. (Rozdawanie usług 

lub produktów za darmo nie musi Cię kosztować, w zależności od tego, jak organizujesz takie 

oferty.) 

  Biegaj zawody. Większość ludzi uwielbia szansę na wygraną, a Ty możesz świetnie się bawić 

podczas konkursów — czy to prosząc klientów o napisanie własnych kryminalnych kryminałów, 

aby wygrać weekendową przepustkę na festiwal pisarzy, czy też oferując weekend pierwszy 

klient, który z powodzeniem rozwiąże złożoną zagadkę. 

  Dziel się przydatnymi informacjami lub wiadomościami, które urzekają. Firma zajmująca się 

panelami słonecznymi może na przykład udostępniać informacje o czyszczeniu paneli po burzy 

piaskowej, a firma korepetycyjna może udostępniać wskazówki dotyczące radzenia sobie z 

lękiem dziecka przed egzaminami. 

 

Na koniec nie zapominaj, że w idealnym świecie zaangażowanie klienta polega na dzieleniu się swoją 

miłością do tego, co robisz, i dobrej zabawie po drodze. 

KORZYSTANIE Z BEZPOŚREDNICH KAMPANII E-MAILOWYCH 

Bezpośrednie wysyłanie e-maili do klientów z promocjami nowych produktów lub ofertami specjalnymi 

to doskonała strategia sprzedaży. Komunikując się bezpośrednio z klientami, którzy już dokonali u 

Ciebie zakupów lub wyrazili zainteresowanie Twoimi produktami, czerpiesz korzyści z wysoce 

ukierunkowanej reklamy na rynku, na którym już zdobyłeś zaufanie. Jeśli nie masz listy mailingowej 

klientów, proponuję zacząć już teraz, zbierając dane kontaktowe od każdej osoby, która złoży zapytanie 

lub kupi Twoje towary i usługi. Najlepszym sposobem na uporządkowanie tych informacji jest użycie 

bazy danych CRM (zarządzania relacjami z klientami), systemu zaprojektowanego do zarządzania 

wszystkimi relacjami i interakcjami Twojej firmy z klientami. Systemy CRM zazwyczaj rejestrują dane 

kontaktowe klientów, historię sprzedaży i śledzą całą komunikację. Renomowane australijskie systemy 

CRM to między innymi ActiveCampaign, Hubspot, Microsoft CRM, Netsuite i Salesforce. Alternatywnie 



możesz użyć prostszego rozwiązania, które koncentruje się wyłącznie na kampaniach e-mailowych i 

szablonach, takich jak MailChimp lub Moosend. Najlepsze rozwiązanie różni się w zależności od 

konkretnych potrzeb biznesowych, ale jeśli wybierzesz pełny system CRM, upewnij się, że 

subskrybujesz coś, co integruje się z Twoim oprogramowaniem księgowym. W ten sposób za każdym 

razem, gdy zarejestrujesz sprzedaż, transakcja ta jest automatycznie rejestrowana w Twoim CRM. 

Ponownie, jeśli jesteś nowy w tej grze, nie wahaj się wydać pieniędzy na pomoc profesjonalisty, 

szczególnie na początku. Projektowanie silnych kampanii e-mailowych wymaga dobrego wyczucia 

projektowania, silnych umiejętności copywritingu i technicznego know-how. Na przykład ekspert może 

doradzić, kiedy najlepiej wysłać e-maile marketingowe, ile słów należy użyć jako tematu, jak 

zaprojektować strony docelowe w witrynie dla każdej kampanii oraz jak zorganizować listę mailingową 

na określone rynki docelowe. Unikaj używania zwykłego oprogramowania do obsługi poczty e-mail 

(takiego jak Outlook lub Gmail) do wysyłania e-maili marketingowych do klientów. Jeśli wysyłasz setki 

wiadomości e-mail za jednym razem z serwera poczty e-mail, Twój dostawca usług internetowych 

prawdopodobnie zinterpretuje Twoją komunikację jako spam i zablokuje wysyłanie ich do klientów. 

Uważaj również, aby nie łamać przepisów antyspamowych — możesz wysyłać wiadomości 

marketingowe tylko do klientów, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości od Ciebie lub którzy 

„wywnioskowali zgodę” na otrzymywanie wiadomości. 

Zwiększanie zasięgu offline 

Chociaż strategie sprzedaży online są bez wątpienia potężne, przestrzeń internetowa staje się coraz 

bardziej zatłoczona, ponieważ konkurujące głosy mają trudności z usłyszeniem. Z tego powodu 

sugeruję, abyś wystrzegał się ograniczania swoich strategii sprzedażowych wyłącznie do mediów 

internetowych. Aby zmaksymalizować swój zasięg, rozważ inne bardziej tradycyjne techniki 

marketingowe jako część swojej strategii sprzedaży, w tym kontakty twarzą w twarz, public relations i 

rozwijanie sojuszy marketingowych. 

Networking (tak, właściwie osobiście) 

Podczas blokady , pomysł udania się gdzieś, aby spotkać innych ludzi biznesu, gdzie mógłbym powąchać 

ich perfumy, usłyszeć stukot ich butów na podłodze, a nawet sprawdzić, co mają na sobie od pasa w 

dół , czuje się pozytywnie obco. Wiem jednak, że nie wszystkie spotkania będą odbywały się na Zoomie 

w nieskończoność i że dla wielu różnych firm spotkanie twarzą w twarz jest kluczem do nawiązania 

nowych kontaktów. Niewłaściwa liczba biznesowych funkcji sieciowych ma miejsce o jakiejś bezbożnej 

porze poranka. Na nieszczęście dla mnie , wstawanie o 6 rano, żeby założyć mój najlepszy ciuch i być 

super przyjaznym dla pokoju pełnego nieznajomych, to coś, co zbliża się do anatemy. Ryzykując jednak, 

że zabrzmię jak hipokryta, wiem, że takie spotkania są niezwykle skuteczne. Niemal za każdym razem, 

gdy poddaję się torturom, odkrywam, że nawiązuję kontakt lub dwa. Staraj się unikać myślenia o 

networkingu jako o wyłącznie marketingu. Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się pielęgnacją zwierząt, 

nie przestawaj z kimś rozmawiać, gdy tylko zdasz sobie sprawę, że nie lubi psów; jeśli jesteś 

budowniczym, unikaj robienia prostej linii dla osoby, o której wiesz, że właśnie kupiła nowy dom. 

Networking to długa gra - budowanie relacji, dzielenie się i słuchanie ludzi - a nie robienie ciężkiej 

sprzedaży. W przypadku prawdziwego networkingu, nazwa gry nie polega na podejściu do 

otaczającego Cię świata z nastawieniem „co mogę uzyskać?”, ale z nastawieniem „co mogę dać?” Jeśli 

jesteś hojny w swoich pomysłach, wiedzy i poleceniach , wkrótce czerpiesz korzyści. Jak mówi prawo 

wzajemności, to, co dajesz, jest tym, co otrzymujesz z powrotem. Oczywiście rozwój firmy poprzez 

networking to nie tylko dołączanie do grup biznesowych. Każdy klub lub aktywność społeczna, w której 

uczestniczysz, jest szansą na zbudowanie nowej sieci, niezależnie od tego, czy będzie to grupa 

rodziców, Rotary, kręgielnia czy siatkówka. Rozwijając szerszą sieć społecznościową, zwiększasz szansę 

na rekomendacje biznesowe. 



Inwestowanie w public relations 

Public relations (PR) polega na odkrywaniu małych sposobów na poprawę samopoczucia klientów i 

poprawę wizerunku firmy widzianej z perspektywy szerszej społeczności. Jednym z najlepszych 

przykładów dobrego PR, jaki przychodzi mi do głowy, jest mój lokalny warzywniak. Zawsze ma uśmiech 

i darmowy owoc dla każdego dziecka, które przejdzie przez drzwi. Dzieci go kochają, rodzice go kochają, 

a za około dziesięć centów za sztukę ma najlepszą możliwą reklamę. Oto kilka innych prostych 

przykładów dobrego PR: 

  Angażowanie klientów w fazę testowania nowych produktów 

  Udział w targach branżowych 

  Pamiętanie urodzin klientów 

  Sponsorowanie szkolnych lub społecznościowych wydarzeń sportowych 

  Przesyłanie informacji prasowych do lokalnych mediów 

  Urządzanie przyjęcia urodzinowego dla Twojej firmy i skwierczenie kiełbasy 

  Wolontariat w społeczności 

  Pisanie blogów gościnnych na tematy związane z Twoją branżą 

Krótko mówiąc, public relations dotyczy tego, jak Ty, Twoja firma i Twoja marka są postrzegane przez 

klientów i szerszą publiczność, i jest długoterminową grą w budowanie silnej i pozytywnej reputacji. 

CZTERY KONTAKTY DZIENNIE  

W książce Up the Loyalty Ladder Murray Raphel opisuje 15-minutowy rytuał, który według niego jest 

„praktycznie gwarantowany”, aby przynieść bogactwo, sławę i przyjaciół. Twierdzi, że otrzymał setki 

listów potwierdzających sukces swojej techniki. Technika Raphela jest następująca: codziennie 

nawiązujesz cztery kontakty, telefonicznie, e-mailem, SMS-em lub osobiście. Zobowiązujesz się do 

robienia tego w taki sam sposób, jak robisz sobie przerwę na kawę lub odpowiadasz na e-maile, aż 

stanie się to tak rutynowe, że nawet o tym nie myślisz. 

Tworzenie sojuszy marketingowych 

Szukaj firm, które uzupełniają Twoją własną. Znam naturopatkę, która wysyła wszystkich swoich 

klientów do konkretnego sklepu ze zdrową żywnością; w zamian sklep ze zdrową żywnością wystawia 

jej wizytówki na ladzie. Podobnie znam trenera komputerowego, który współpracuje ze swoim 

lokalnym punktem sprzedaży komputerów, aby wspólnie zapewnić sprzęt, oprogramowanie, wsparcie 

i szkolenia. Z kim możesz zawrzeć strategiczny sojusz? Pomyśl o kinach i restauracjach, hydraulikach i 

elektrykach, przedszkolach i architektach krajobrazu, kioskach i księgarniach. Które firmy obsługują 

również Twoich klientów, zarówno przed przybyciem do Twoich drzwi, jak i po tym, jak Cię opuszczą? 

Bądź uczciwy 

Ostatnia część twojego planu marketingowego to miejsce, w którym musisz wyjaśnić, w jaki sposób 

zamierzasz zachować uczciwość. Jak kształtowały się Twoje rzeczywiste wyniki sprzedaży w stosunku 

do założonych celów? Jeśli Twoja kampania marketingowa nie powiodła się, czy możesz wskazać 

powód? Aby przeprowadzić tego rodzaju analizę, musisz od samego początku wdrożyć kilka systemów. 

Porównanie celów z rzeczywistymi 

Jednym z najszybszych sposobów grania w grę rzeczywistość kontra marzenia jest wyrażenie celów 

sprzedażowych w dolarach (jeśli jeszcze nie są) i wprowadzenie tych sum jako budżetów sprzedaży w 



oprogramowaniu księgowym. W ten sposób możesz szybko i łatwo porównywać dane rzeczywiste z 

budżetami każdego miesiąca. 

Wadą zwykłego używania sum przy porównywaniu rzeczywistych wyników z celami budżetowymi jest 

to, że możesz jedynie ocenić ogólny sukces swoich celów sprzedażowych i nie widzisz szczegółów, które 

się za nimi kryją. Na przykład całkowita sprzedaż może być zbliżona do łącznej sumy celów sprzedaży, 

ale jeśli dokładniej przeanalizujesz całą transakcję, może się okazać, że rzeczywista sprzedaż za 

pośrednictwem Twojej witryny przekroczyła docelową sprzedaż w witrynach internetowych o 20 

procent, ale rzeczywista sprzedaż dokonana na weekendowych rynkach spadła o mniej więcej taką 

samą kwotę. Alternatywnie, być może Twoja kampania marketingowa nie przyniosła dużej sprzedaży, 

ale udało się zaangażować wielu nowych klientów, z których niektórzy śledzą Cię teraz w mediach 

społecznościowych. 

BYĆ ODWAŻNYM W PRZYPADKU KLIENTÓW 

Błędem popełnianym przez wielu małych przedsiębiorców jest myślenie o marketingu jako o 

sposobach pozyskiwania nowych klientów. Marketing to jednak nie tylko pozyskiwanie nowych 

klientów; chodzi również o zachowanie tych, które masz. (Zadowolenie obecnych klientów jest prawie 

zawsze znacznie tańsze niż generowanie biznesu od zera.) Pomyśl o klientach lub klientach, których 

miałeś rok temu, dwa lata temu, może trzy lata temu i porównaj tę listę z listą klientów, którą masz 

teraz . Kto odpadł? Kto nie kontaktował się z Tobą od miesięcy? Nie czekaj dłużej, aż się z Tobą 

skontaktują. Zamiast tego kontaktujesz się z nimi. Nawiasem mówiąc, nie mówię tylko o 

stereotypowym biznesie handlowców, kiedy mówię o ściganiu klientów, którzy przepadli. 

Utrzymywanie kontaktu z klientami (a jeśli wyjechali gdzie indziej, dowiedzenie się dlaczego) ma 

kluczowe znaczenie dla sukcesu wielu firm – od serwisów oponiarskich po dentystów i od konsultantów 

po akupunkturzystów. 

Mierzenie współczynników konwersji 

Ludzie zajmujący się marketingiem dużo mówią o współczynnikach konwersji, wyrażeniu, które brzmi 

strasznie religijnie, ale w rzeczywistości odnosi się do delikatnej sztuki przekształcania zapytań w 

sprzedaż. Zwiększanie współczynników konwersji to jedna z najbardziej opłacalnych i skutecznych 

metod zwiększania sprzedaży. Na przykład, jeśli sprzedajesz kuchnie i wykonujesz dziesięć wycen w 

ciągu jednego tygodnia, a dwie z tych wycen są akceptowane, współczynnik konwersji wynosi 20 

procent. Lub, jeśli jesteś konsultantem komputerowym i otrzymujesz zapytania przez telefon, a średnio 

sześć na każde dziesięć zapytań daje rezerwację, współczynnik konwersji wynosi 60 procent. Podobnie, 

jeśli sprzedajesz swoje towary online, a jedna na sto osób, które odwiedza Twoją witrynę, coś kupuje, 

współczynnik konwersji wynosi 1 procent. (Wskaźniki konwersji online są zazwyczaj bardzo niskie, 

średnio od 1 do 5 procent w przypadku witryn komercyjnych). 

Od czasu do czasu poświęć trochę czasu, aby zmierzyć skuteczność swoich współczynników konwersji 

i poświęć czas na zastanawianie się, jak je poprawić. (Narzędzia takie jak Google Analytics, jeśli są 

prawidłowo skonfigurowane, doskonale nadają się do śledzenia współczynników konwersji online.) Co 

więcej, nawiąż kontakt z kolegami z branż podobnych do Twojej, aby dowiedzieć się, jakie są ich 

współczynniki konwersji.  



Dokonywanie usług dla Twojej firmy 

„Przynoszę ci kwiaty”, krzyczał, „winię i jem u ciebie”, wymamrotał, „i mówię ci, że jesteś piękna”, 

jęknął. „A jednak mnie nie kochasz. O biada, o biada, jestem ja.” „Kochanie”, odpowiedziała, „kwiaty, 

wino, komplementy, to nie są rzeczy, za którymi tęsknię.” Ale jej protesty zniknęły, gdy jej kochanek 

patrzył żałośnie na morze. 

Tak toczy się opowieść nie tylko o nieodwzajemnionej miłości, ale także o ludzkiej kondycji. Tylko 

wtedy, gdy ludzie nauczą się słuchać innych - swoich kochanków, dzieci lub klientów - mogą naprawdę 

odpowiedzieć. Jak Florence powiedziała Dougalowi w Magicznym rondzie (trzy domysły co do mojej 

grupy wiekowej): „Nie ma nikogo tak głuchego, by nie słyszał”. I to, drodzy czytelnicy - werble, werble 

- jest tematem tego rozdziału. Obsługa klienta polega na słuchaniu i reagowaniu na klientów: 

dowiedzenie się, czego oczekują, za czym tęsknią, czego doświadczają. W końcu, jeśli klient nie powie 

Ci, co jest dobre, a co złe, skąd możesz to wiedzieć? 

Tworzenie kultury obsługi klienta 

Zapytaj ludzi biznesu, którzy odnoszą sukcesy, co ich zdaniem jest ich sekretem, i prawdopodobnie 

powiedzą coś o swoich klientach. W rzeczywistości większość firm o ugruntowanej pozycji umieszcza 

obsługę klienta na samym szczycie atrybutów kluczowych dla ich sukcesu. Obsługa klienta oznacza 

różne rzeczy dla różnych osób. Słyszałem, że doskonała obsługa opisana po prostu jako „najlepsza 

jakość z każdym klientem” lub „wynajdywanie nowych sposobów pomagania ludziom”. Niezależnie od 

opisu, zasada pozostaje taka sama dla wszystkich firm - doskonała obsługa oznacza zawsze robienie 

właściwych rzeczy, tak jak życzy sobie tego klient. 

Kiedy dobrze dbasz o klientów, oni pamiętają. A jeśli klienci zbłądzą do konkurencji i nie są tam 

traktowani tak samo jak czerwony dywan, co się dzieje? Wkrótce wracają do Ciebie, wdzięczni i 

radośni. Krótko mówiąc, gdy oferujesz lepszą obsługę klienta niż konkurencja, zyskujesz lojalność 

klientów, którzy nie tylko Ci ufają, ale także polecają Twój biznes innym. 

Proszenie o informację zwrotną w każdym punkcie styku 

Aby zapewnić doskonałą obsługę klienta, musisz zapewnić spójną obsługę klienta w każdym punkcie, 

w którym klient wchodzi w interakcję z Twoją firmą. Nie tylko to, ale najlepiej jest również uzyskać 

informacje zwrotne od klientów na temat ich doświadczenia w każdym z tych punktów styku. Aby 

zidentyfikować te punkty styku, zadaj sobie pytanie: W jaki sposób klienci odkrywają Twoją firmę i jak 

podejmują decyzję o zakupie? Co dzieje się podczas każdej transakcji? Jaki kontakt mają z Twoją firmą 

po każdej transakcji? Oto kilka sugestii dotyczących możliwych punktów styku i tego, co możesz chcieć 

ocenić w odniesieniu do każdego z nich: 

  Przedsprzedaż: Jakość informacji o produkcie, trafność reklam, łatwość tworzenia konta, 

przydatność recenzji, efektywność czatu na żywo, reakcja na zapytania. 

  Podczas sprzedaży: Doświadczenie Twojego lokalu (dostępność, oznakowanie, prezentacja, 

parking), łatwość poruszania się po witrynie, pozytywne zaangażowanie w Twoje posty w 

mediach społecznościowych, interakcje z personelem, szybkość przy kasie lub dostawie, 

aktualność informacji o produkcie, łatwość przetwarzania płatności. 

 Następstwo: Szybkość potwierdzenia e-mailem, sprawność procesu rozliczeń, jakość i 

dopasowanie samego produktu lub usługi, posprzedażowe e-maile marketingowe, jakość 

obsługi posprzedażowej i pomocy online, terminowość działań następczych. 

Nie zniechęcaj się, pytając klientów, co myślą. Rzeczywiście, odpowiedzi, które otrzymujesz, mogą Cię 

zaskoczyć. Wiem, że zauważyłem, że na wiele sugestii moich klientów zaskakująco łatwo 



zareagowałem i wskazałem sposoby poprawy obsługi klienta przy minimalnych kosztach i 

niedogodnościach. Kiedy Mini Cooper został wydany w USA, jedną z największych skarg ujawnionych 

przez niezależne badania rynku było niezadowolenie ludzi z uchwytów na kubki, które były zbyt małe 

dla amerykańskich „super-size” kaw. Badania rynku wykazały, że wiele tysięcy klientów już z tego 

prostego powodu zrezygnowało z zakupu Minis, a nawet ostrzegało znajomych przed tym problemem. 

W obliczu dowodów, które pokazały, jak jedna prosta zmiana może tak bardzo poprawić sprzedaż, 

inżynierowie Mini Cooper w końcu przyjrzeli się i zmienili przyszłe modele tak, aby zawierały większy 

uchwyt na kubek. 

Być przygotowanym do słuchania 

Co się stanie, jeśli poprosisz klientów o informację zwrotną, ale nie podoba Ci się ich odpowiedź? Przez 

lata widziałem wielu właścicieli firm, którzy nie zgadzają się z sugestiami klientów, twierdząc, że takie 

zmiany byłyby zbyt drogie lub trudne do wprowadzenia. Jednak, aby budować zaufanie swoich 

klientów, musisz być przygotowany do rozwijania możliwości obsługi klientów, jak i kiedy chcą być 

obsługiwani. Kilka lat temu izba handlowa przeprowadziła konkurs na nagrodę dla najlepszego małego 

biznesu. W ramach tego procesu nominowane firmy zostały poproszone o rozesłanie ankiet wśród 

klientów z prośbą o opinie na temat ich usług lub produktów. Wyniki tych ankiet były fascynujące i 

zawierały zarówno dobre, jak i złe opinie. Dyrektor generalny izby uznał to za doskonałą okazję dla firm 

do nauki i doskonalenia swoich usług, ale był zaskoczony odpowiedzią, kiedy podzielił się tą opinią z 

zainteresowanymi firmami. „Klienci narzekają, że twoja kawa jest zimna”, powiedział właścicielowi 

kawiarni, który odpowiedział: „Klienci nie wiedzą, o czym mówią; nasza kawa jest tak gorąca, jak to 

tylko możliwe”. W rozmowie z konsultantem podzielił się: „Klienci skarżą się, że nie oddzwaniasz”. 

Konsultant odpowiedział: „Zawsze oddzwaniam; to nieprawda”. Morał tej uroczej opowieści? Nie 

wystarczy poprosić klientów o opinie; musisz być przygotowany na wysłuchanie również tej opinii! 

Kultywowanie pozytywnego miejsca pracy 

Chociaż możesz być naturalnie biegły w zapewnianiu doskonałej obsługi klienta, zagwarantowanie, że 

Twoi pracownicy zachowują się w ten sam sposób, jest znacznie większym wyzwaniem. Sekret tkwi w 

pielęgnowaniu pozytywnego miejsca pracy, w którym obsługa klienta jest wyraźnie wartością numer 

jeden. 

  Rekrutacja. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkiego, co ma związek z pracownikami, 

rekrutacja jest kluczowa. Podczas rozmowy szukaj personelu, który jest przystępny, 

empatyczny i dobrze się komunikuje. 

  Dobrze traktuj swoich pracowników. Nie możesz oczekiwać, że pracownicy będą świadczyć 

ponadprzeciętne usługi klientom, chyba że najpierw stworzysz środowisko, w którym będą 

dobrze czuli się w swojej pracy. 

  Zainwestuj w szkolenie personelu. Nawet jednodniowe szkolenie w zakresie obsługi klienta 

może mieć znaczenie, a jeśli wszyscy pracownicy biorą w nim udział, pokazuje pracownikom, 

jak bardzo zależy Ci na dobrej obsłudze swoich klientów. 

  Jasno określ swoje wartości. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sporządź deklarację wartości dla 

swojej firmy. Nadaj priorytet znaczeniu szacunku, integracji i słuchania. 

  Rozpoznawaj i nagradzaj. Jeśli klient opowiada o szczególnie pozytywnym doświadczeniu 

obsługi klienta, rozpoznaj pracownika lub pracowników, którzy byli tego częścią, i podziel się 

tą historią z innymi. 

  Umożliwienie pracownikom z uprawnieniami odpowiadania klientom. Unikaj 

mikrozarządzania swoimi pracownikami. Zamiast tego upewnij się, że pracownicy czują się 



upoważnieni do inicjowania działań, które rozwiązują zapytania klientów lub robią dodatkowy 

krok w kierunku budowania satysfakcji klienta. 

 

PRZESTRZEGANIE PRAWA 

Za zasadami obsługi klienta kryje się kilka praw, z którymi najlepiej się zapoznać. Jednym z 

najważniejszych przepisów federalnych jest ustawa o konkurencji i konsumentach , która w dużym 

stopniu odzwierciedla różne xustawy o uczciwym handlu i odnoszą się w zdroworozsądkowy sposób 

do praw konsumenta i obowiązków użytkownika jako sprzedawcy. Na przykład wszystko, co 

sprzedajesz, musi nadawać się do celu, w jakim jest sprzedawane: Nie możesz sprzedać komuś 

cudownego leku na raka, chyba że możesz przedstawić dowody naukowe na poparcie swojego 

roszczenia, ani nie możesz sprzedać komuś lokalu rozrywkowego, jeśli wiesz głośniki są uszkodzone. 

Prawo zabrania również przedstawiania fałszywych wrażeń na temat swoich produktów lub usług lub 

nieuczciwego wykorzystywania wrażliwych konsumentów. 

Idąc o krok dalej 

Doskonałość w obsłudze nie oznacza zapewnienia każdemu klientowi pięciogwiazdkowego, pełnego 

śpiewu i tańca wrażenia - prosty parking dla przyczep kempingowych może zapewnić doskonałą 

obsługę, nie zmieniając się w hotel Hilton. Często doskonalenie usług oznacza po prostu spełnianie 

oczekiwań klientów, regularne sprawdzanie konkurencji, aby zobaczyć, co robią lepiej od Ciebie i 

zadawanie sobie pytania, jak możesz poprawić własną obsługę klienta. Ten dodatkowy poziom dbałości 

o szczegóły przyciąga uwagę Twoich klientów i daje Ci tę niezwykle ważną przewagę konkurencyjną. 

Dotrzymywanie obietnic i nie tylko 

Ilekroć komunikujesz się ze swoimi klientami, tworzysz takie czy inne oczekiwania. Jak wspomniałem 

we wstępie, oczekiwania przeciętnego turysty dokonującego rezerwacji w przyczepie kempingowej są 

zupełnie inne od oczekiwań turystów dokonujących rezerwacji w pięciogwiazdkowym hotelu. Jednak 

sztuczka dla obu tych firm polega na pewnym zrozumieniu oczekiwań swoich klientów, a następnie 

dostarczeniu ich poza nimi. 

ZAGRAJ W PRAWDĘ CZY WYZWANIE 

Jak ocenia cię Twoja obsługa klienta? Zadaj sobie następujące pytania (proszę bez fiksów). Kiedy ostatni 

raz . . . 

• Klient był zdezorientowany tym, co właściwie robisz? 

• Klient skarżył się, że towar się spóźnia lub pojawia się niewłaściwy towar? 

• Klient narzekał, że ma problem z skontaktowaniem się z Tobą? 

• Klient źle zrozumiał Twoje stawki i zapytał o rachunek? 

• Pracownik miał starcie z klientem, w wyniku którego musiałeś pozbierać elementy i wygładzić drogę? 

• Klient nie dokonał drugiej rezerwacji i nie skontaktowałeś się z nim, aby dowiedzieć się, dlaczego nie? 

• Spóźniłeś się o co najmniej dziesięć minut na umówione spotkanie i nie skontaktowałeś się z klientem, 

aby go o tym powiadomić? 

• Klient poskarżył się i jeszcze bardziej się zdenerwował po rozmowie z tobą lub twoim personelem? 



• Czułeś, że nie wiesz, czego naprawdę chcą Twoi klienci? 

Twój wynik? Daj sobie dziesięć punktów, jeśli odpowiedź brzmi nigdy, zero punktów, jeśli odpowiedź 

jest starsza niż sześć miesięcy temu i minus 20 punktów, jeśli odpowiedź jest sprzed sześciu miesięcy 

lub mniej. 50 punktów lub więcej: Jesteś aniołem, a Twoi klienci są błogosławieni. Udekoruj swoją 

aureolę. 0 punktów do 40: Jak zwykł mawiać mój nauczyciel z klasy 9: „Mógłbym bardziej się starać”. 

Rozważ przymusowe wygnanie na zimną i jałową wyspę. -10 lub mniej: dla ciebie lodowaty prysznic i 

codzienne jogging o świcie, drogi czytelniku, a następnie dieta składająca się z brązowego ryżu i fasoli 

przez co najmniej miesiąc. (W końcu jest to quiz typu „prawda czy wyzwanie”). 

Znalezienie sposobu na przekroczenie oczekiwań klientów jest często niezwykle łatwe. Właściciel 

kempingu może dostarczyć nasiona dla ptaków, aby goście mogli nakarmić papugi; butikowy hotel 

może zapamiętać za pomocą swojej bazy danych preferowany przez klienta rodzaj kawy. Zastanów się, 

jak możesz to zrobić dla swojej firmy: 

  Komunikuj się i informuj klientów: na przykład wyobraź sobie swoją reakcję, gdy hydraulik 

powiadomi Cię o dziesięciominutowym opóźnieniu. (Myślę, że od razu umrę z szoku i 

zachwytu.) 

  Zapewniaj tę samą jakość usług za każdym razem: zapewnianie doskonałej obsługi klienta od 

czasu do czasu nie wystarczy. Aby obsługa klienta była wyjątkowa, klient musi mieć za każdym 

razem takie samo doświadczenie. 

  Wypełniaj swoje obietnice z nadwyżką: Dostarcz wcześnie i zakończ projekt przed terminem. 

  Zwróć uwagę na drobne szczegóły: Treść e-maili, opakowanie produktów czy prezentacja 

siedziby Twojej firmy to przykłady szczegółów, które mają znaczenie. 

  Zastanów się, jak sprawić, by Twoi klienci czuli się wyjątkowo i ważni: wysyłaj odręczne kartki 

z podziękowaniami wraz z zamówieniami online, zasięgaj porady klientów na temat możliwych 

zmian w Twojej firmie lub udziel pomocy w przenoszeniu ciężkich koszy lub toreb na parking. 

RZECZ FIZYCZNA 

Nie musisz wyglądać jak Cate Blanchett czy Chris Hemsworth, ale jeśli Twoja firma wymaga spotkań z 

klientami twarzą w twarz, przedstawienie dobrego wizerunku jest niezbędne. Zadaj następujące 

pytania o sobie i swoich pracownikach i zobacz, jak oceniasz: 

• Czy uśmiechasz się i patrzysz klientom w oczy, gdy widzisz ich po raz pierwszy? Kontakt wzrokowy i 

zwycięski uśmiech to cudowna rzecz. 

• Kiedy ostatnio widziałeś mydło i gorącą wodę? Oznacza to czyste włosy, czyste paznokcie, czyste 

ubrania i ani jednego liścia kapusty za uchem. 

• Jak oceniają twoje pozdrowienia? Wiesz, takie rzeczy jak: „Dzień dobry, mogę ci pomóc?” 

lub „Dzień G, jak leci?” (Wszystko jest lepsze niż patrzenie w górę z pustym wyrazem twarzy 

czekającym, aż klient coś powie). 

• Jaki masz wyraz twarzy, kiedy obsługujesz klientów? Może poproś kogoś innego o opinię na ten 

temat. Szczęśliwy i zainteresowany jest; znika nuda i obojętność. 

• Czy udaje Ci się podziękować klientowi i pożegnać, kiedy skończysz? 

Podstawy – „Dziękuję” i „Do widzenia” wraz z radosnym australijskim odpowiednikiem „Miłego dnia” 

- to wszystko, czego potrzeba. 

Zrozumieć, jak budować zaufanie 



Dla mnie najważniejszym elementem obsługi klienta jest zaufanie do osoby lub osób, z którymi mam 

do czynienia. Kluczem do budowania tego zaufania jest autentyczność, fachowość i konsekwencja. Ta 

cecha autentyczności jest często tym, co mnie najpierw uderza. Szybko wyczuwam, czy osoba 

pomagająca mi wierzy w to, co robi i naprawdę chce pomóc. Oczywiście poczucie humoru też nie 

zbłądzi, zwłaszcza jeśli chodzi o złożone lub czasochłonne interakcje. Ekspertyza jest prawdopodobnie 

następna na mojej liście. Jeśli osoba, z którą mam do czynienia, jest kompetentna, szybko to doceniam, 

szczególnie jeśli chcą się nią podzielić i poświęcić czas na upewnienie się, że rozumiem, co próbuje 

przekazać. Podobnie, jeśli dokonuję transakcji online, jeśli wiem, że informacje firmy są zawsze 

szczegółowe i dokładne, pomaga mi to ufać jej produktom. Wreszcie, myślę, że aby zwiększyć zaufanie 

do marki lub firmy, muszę doświadczyć wysokiego poziomu konsekwencji. Chociaż zdaję sobie sprawę 

z wyzwań związanych ze świadczeniem doskonałych usług za każdym razem, szczególnie w przypadku 

stosunkowo nowych firm zatrudniających niewielką liczbę pracowników, wiem, że wystarczy jedno lub 

dwa kiepskie doświadczenia, aby nadwerężyć moją pewność siebie. 

Burza mózgów, jak możesz zrobić lepiej 

To może wydawać się trochę zwariowane, ale jednym ze sposobów na przeprowadzenie burzy mózgów 

z obsługą klienta, zwłaszcza jeśli masz trzech lub więcej pracowników, jest wzięcie udziału w 

odgrywaniu ról ze swoim personelem (coś w rodzaju szarady, z wyjątkiem, że miejmy nadzieję, że 

wszyscy jesteście trzeźwi). Chodzi o to, aby zebrać się razem i poprosić jedną osobę o odegranie 

określonej roli – na przykład klienta, który jest nowy, zdezorientowany, zepsuty, a nawet wszystkich 

trzech – i wyznaczyć kogoś innego, aby przejął rolę osoby odbierającej. Wszyscy pozostali przyglądają 

się, a po zakończeniu odgrywania ról przekazują opinie i komentarze. Czasami dobrze jest zagrać, jak 

wygląda fatalna obsługa klienta, a także doskonała obsługa klienta. Lubię też pytać pracowników, jak 

poprawiliby obsługę klienta, gdyby byli szefem. (Uważam, że coś w tym pytaniu wywołuje pewną 

szczerość w odpowiedzi!) Krótko mówiąc, odgrywanie ról pozwala ci postawić się w czyjejś sytuacji. 

Nie każdemu jest to łatwe, ale niezależnie od tego, odgrywanie ról jest świetnym bodźcem, który 

skłania personel do myślenia o tym, jak to jest być po drugiej stronie codziennych transakcji. Możesz 

wyjść z ćwiczeń polegających na odgrywaniu ról po uzgodnieniu między pracownikami a sobą, jak 

radzić sobie z określonymi sytuacjami klientów. (Jeśli nie masz pewności, jak rozpocząć ćwiczenia z 

obsługi klienta, wyszukaj w Internecie „narzędzia e-learningowe dotyczące obsługi klienta”. Może się 

okazać, że samouczek online we własnym tempie jest praktycznym sposobem na budowanie 

umiejętności Twoich i Twoich pracowników, i przedstawić kilka pomysłów na odgrywanie ról.) Znam 

siłownię, w której gry z odgrywaniem ról wykorzystywały się do odkrywania, jak czuli się nowi klienci, 

gdy pytali lub dołączali. W rezultacie pracownicy mają teraz do czynienia z listami kontrolnymi 

wyszczególniającymi wszystko, co pracownicy powinni wykonać, gdy otrzymają zapytanie od klienta, 

członkostwo nowego klienta lub odnowienie członkostwa. Listy kontrolne oznaczają, że wszyscy klienci 

otrzymują ten sam wysoki standard uwagi i obsługi – i wiecie co? System działa naprawdę dobrze! 

Doceniając potrzebę szybkości 

Klienci oczekują szybkości, zwłaszcza jeśli chodzi o wczesne interakcje z Twoją firmą. W końcu, jeśli nie 

wrócisz od razu do klientów, twoi konkurenci są w zasięgu kliknięcia myszką. Zdaję sobie sprawę, że 

odpowiedź w ciągu godziny nie zawsze jest możliwa, zwłaszcza jeśli jesteś właścicielem małej firmy, 

który obsługuje nie tylko klientów, ale także główny myjnia butelek, księgowy i dyrektor marketingu. 

Oto kilka pomysłów, które pomogą szybko reagować na potrzeby klientów, nawet gdy zasoby są 

ograniczone: 

  Zautomatyzuj jak najwięcej procedur. Jeśli zauważysz, że wpisujesz dane z jednego miejsca do 

drugiego (na przykład za każdym razem, gdy otrzymujesz sprzedaż online, musisz wprowadzić 



szczegóły tej sprzedaży również w innym miejscu), przyjrzyj się automatyzacji tych procesów. 

If This Then That (IFTT) to bardzo przydatna aplikacja, która specjalizuje się w uzyskiwaniu 

różnych elementów oprogramowania do komunikowania się ze sobą. 

  Skonfiguruj swoją stronę internetową i kanały mediów społecznościowych, aby wysyłać 

automatyczne odpowiedzi na wszystkie zapytania otrzymane online. Wiesz, co to jest - 

wiadomość, która informuje klienta, że jego zapytanie zostało odebrane, a Ty wkrótce do niego 

skontaktujesz się. 

  Rozważ zatrudnienie wirtualnego asystenta (VA) do obsługi zapytań online w okresach, w 

których ani Ty, ani Twoi pracownicy nie jesteście dostępni. VA mogą brzmieć bardzo 

technologicznie, ale w rzeczywistości są dostępną i niedrogą opcją dla wielu małych firm. 

  Poszukaj aplikacji branżowych. Na przykład prowadzę Airbnb i niedawno natknąłem się na 

zgrabną aplikację, która automatyzuje prawie wszystkie moje odpowiedzi na rezerwacje, w 

tym potwierdzenia, przypomnienia i uzupełnienia. Za jedyne 5 USD miesięcznie ta aplikacja 

pozwala mi zaoszczędzić dwie do trzech godzin tygodniowo. 

  Zapewnij klientom informacje o śledzeniu. Jeśli sprzedajesz towary online, możesz zauważyć, 

że duża część zapytań dotyczy statusu zamówień. Poinformuj klientów, gdy tylko ich 

zamówienie zostanie wysłane, i jeśli to możliwe, podaj numery śledzenia, aby mogli 

samodzielnie sprawdzić status swojego zamówienia. 

Kontynuacja obsługi po dokonaniu sprzedaży 

W zeszłym roku kupiłem przez Internet żaluzję do świetlika w sypialni. Nawet z pomocą mojego syna 

naprawdę miałem problemy z zainstalowaniem rolety, a kiedy skończyłem, okazało się, że otwieranie 

i zamykanie rolety jest bardzo trudne. Krótko mówiąc, nie byłem bardzo zadowolony z produktu ani 

firmy. Jednak kilka tygodni później otrzymałem telefon od ich działu marketingu z pytaniem, czy jestem 

zadowolony i jak poszło z instalacją. Kiedy wyjaśniłem, co się dzieje, technik zorientował się, że roleta 

nie ma wspornika. Tego dnia wysłała mi wspornik, który następnie przymocowałem do rolety i teraz 

wszystko działa dobrze. Myślę, że to, co zrobiło na mnie takie wrażenie w tej rozmowie, to fakt, że 

firma dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić mi obsługę po sprzedaży, mimo że w tym momencie nie 

kontaktowałem się z nimi. W przypadku Twojej firmy najlepszym sposobem na skontaktowanie się z 

klientami może być telefon, e-mail, wysłanie linku do wypełnienia ankiety lub umożliwienie klientom 

pozostawienia opinii w Twojej witrynie. Aktywne śledzenie sprzedaży oznacza, że możesz szybciej 

reagować na opinie, rozwiązywać problemy i oczywiście zwiększać swoje szanse na zabezpieczenie 

biznesu tego klienta następnym razem. 

Ocena Twojej wydajności 

Zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta wymaga zaangażowania w ocenę tego, jak sobie 

radzisz. W idealnym świecie nie tylko inwestujesz w pomiar obsługi klienta za pomocą przejrzystych 

wskaźników, ale także porównujesz swoje wyniki z innymi w tej samej branży. 

Projektowanie ankiet 

Ankiety wśród klientów mogą być zwodniczo trudne do zaprojektowania. Oto kilka wskazówek, które 

pomogą poruszać się po tych mętnych wodach: 

  Jasno wyjaśnij, dlaczego potrzebujesz informacji zwrotnej:  Nie próbuj mierzyć wszystkiego na 

raz, zamiast tego skup się na konkretnym obszarze i ogranicz liczbę zadawanych pytań. 

  Bądź konkretny: nie pytaj po prostu: „Jak myślisz, w jaki sposób moglibyśmy ulepszyć naszą 

obsługę klienta?” Zamiast tego skup się na prawdopodobnie problematycznych obszarach, na 



przykład pytając: „Czy masz jakieś uwagi lub sugestie dotyczące naszych usług gwarancyjnych? 

' 

  Uwzględnij zakres komentarzy i opinii klientów: nie ograniczaj się do zbierania ocen z 

dziesięciu lub zapewniania klientom wyboru pól do zaznaczenia. Zamiast tego poproś klientów 

o komentarze, sugestie i pomysły — ludzie często są niezwykle hojni, jeśli chodzi o swój czas i 

wkład. 

  Specyfika pomiaru: kilka pomysłów można znaleźć w części „Zastanowienie się nad innymi 

testami porównawczymi usług” w dalszej części tego rozdziału. 

  Korzystaj z oprogramowania przeznaczonego do pracy: Specjalistyczne oprogramowanie 

ankietowe radykalnie upraszcza proces dystrybucji ankiet, zestawiania odpowiedzi i analizy 

wyników. Ponadto lepsze rozwiązania programowe zapewniają również wiele wskazówek do 

dobrego projektu ankiety. Polecam SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) jako dostępne i 

niedrogie narzędzie. 

Mierzenie prędkości 

Wcześniej mówiłem o znaczeniu szybkości jako elementu obsługi klienta. Mając to na uwadze, polecam 

mierzyć w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach każdy element obsługi klienta. Na przykład 

możesz zmierzyć średni czas, jaki zajmuje Ci odpowiedź na telefon lub zapytanie e-mail, ile dni zajmuje 

Twojej firmie wysłanie komuś wyceny, jak długo przeciętny klient spędza w Twojej poczekalni, jak 

długo zajmuje Ci wykonanie pracy, czas między złożeniem zamówienia a otrzymaniem towaru lub jak 

szybko rozwiązujesz problemy. W miarę możliwości staraj się skrócić czas, ulepszając procesy i szkoląc 

personel. Ponadto w idealnym świecie sprawdź, czy możesz porównać szybkość swojej usługi z 

szybkością konkurencji i podejmij działania, aby pozostać o krok do przodu. 

Refleksja na temat innych benchmarków usług 

Oprócz szybkości, lubię używać trzech innych wskaźników do mierzenia wyniku zadowolenia klienta z 

obsługi klienta, wyniku netto promotora i wskaźnika utrzymania klienta. 

Zadowolenie klienta (CSAT) 

CSAT to jeden z najprostszych sposobów pomiaru satysfakcji klienta. Mierzysz CSAT po prostu pytając 

„Jak bardzo jesteś zadowolony ze swojego doświadczenia?”, a następnie prosząc klienta o ocenę w 

skali od 1 do 5 lub od 1 do 10. Jedną z fajnych cech CSAT jest jego duża popularność jako miara obsługa 

klienta, co oznacza, że możesz łatwo porównać się z innymi w tej samej branży. Zazwyczaj dobry wynik 

CSAT (innymi słowy średnia wszystkich odpowiedzi klientów) mieści się między 75 a 85 procent. Na 

przykład, jeśli uzyskasz 75 procent i używasz skali od 1 do 10, oznacza to, że trzech na czterech klientów 

przyznało Ci wynik 6 lub wyższy. 

Wynik promotora netto (NPS) 

NPS mierzy lojalność klientów, a w szczególności mierzy prawdopodobieństwo, że Twoi klienci polecą 

Cię do kogoś innego. W porównaniu z CSAT, NPS pyta klientów o ich intencje, a nie tylko emocje. W 

związku z tym to, jak klienci reagują, w mniejszym stopniu zależy od ich nastroju w danym momencie, 

dzięki czemu środek ten jest szczególnie istotny. Mierzysz NPS, pytając klientów, jak prawdopodobne 

jest, że polecą Cię w skali od 1 do 10. Jeśli ktoś oceni Twoją usługę na 9 lub 10, jest promotorem; jeśli 

dają 7 lub 8, są pasywne; jeśli zdobędą 6 lub mniej, są przeciwnikami. Aby obliczyć NPS, obliczasz 

różnicę między odsetkiem promotorów i krytyków. Na przykład, jeśli masz 45 procent promotorów, 25 

procent pasywów i 30 procent krytyków, twój NPS wynosi +15. Ponownie, fajną rzeczą w mierzeniu 

NPS jest to, że możesz porównać z innymi firmami w swojej branży. Na przykład w 2020 r. firmy 



edukacyjne i szkoleniowe cieszyły się średnim NPS równym 71, podczas gdy dostawcy opieki 

zdrowotnej ocenili znacznie gorzej (27). Czołowe firmy lojalnościowe, takie jak Apple, zazwyczaj 

osiągają wyniki od 75 do 85 procent. 

Utrzymanie klienta 

Miara ta odnosi się do zdolności Twojej firmy do zatrzymywania klientów w czasie i jest zwykle 

obliczana w cyklu miesięcznym lub rocznym. W poniższym przykładzie obliczam miarę na jeden 

miesiąc. Matematyka jest trochę makabryczna, ale oto jak to się robi: 

1. Pod koniec miesiąca zsumuj ilu masz klientów. 

2. Odejmij od tej sumy liczbę nowych klientów pozyskanych w ciągu miesiąca. 

3. Podziel wynik z kroku 2 przez liczbę klientów, których miałeś na początku miesiąca. 

4. Pomnóż wynik z kroku 3 przez 100. 

Innymi słowy, gdybym miał 100 klientów pod koniec kwietnia i 90 klientów na początku kwietnia, ale 

w ciągu miesiąca pozyskałem 19 nowych klientów, wskaźnik utrzymania klientów wyniósłby 90 

procent. Chociaż możesz być w stanie porównać swoje wskaźniki utrzymania klientów z innymi w 

swojej branży, ta miara jest również przydatna do regularnego monitorowania, dzięki czemu możesz 

obserwować, jak zadowolenie klientów rośnie lub maleje w czasie. Pokaż, że Ci zależy .  

Niektórzy uważają, że troska jest czymś, co albo masz w swojej naturze, albo nie. Większość ludzi 

odnosi się do innych w sposób, który w 90 procentach jest nawykiem, a w 10 procentach autentyczną 

odpowiedzią, w sposób tak głęboko zakorzeniony, że nawet o tym nie myślą. Wspaniałą rzeczą w 

większości złych nawyków jest to, że możesz je zmienić, mając trochę siły woli i kilka plastrów 

nikotynowych. Tak więc w tej bardzo ciepłej i rozmytej sekcji opowiem o sposobach na pokazanie 

swoim klientom, że Ci zależy. 

„Doceniam to, jak się czujesz” 

Telefon dzwoni w firmie ubezpieczeniowej. Urzędnik zakłada zestaw słuchawkowy i odbiera 

połączenie. Woła zrozpaczony głos. . . 

Dzwoniący: Mój dom właśnie spłonął! Wszystko zniknęło. Dzwonię, żeby dowiedzieć się o moim 

ubezpieczeniu. 

Urzędnik: Tak, nie ma problemu. Czy mogę prosić o numer polisy? 

Hmm. Pomijając fakt, że wszelkie zapisy dotyczące tej polityki prawdopodobnie właśnie poszły z 

dymem, rzeczą, która jest tak strasznie niewłaściwa w odpowiedzi urzędnika, jest oczywiście brak 

empatii. Chcesz wyrazić uznanie dla problemu danej osoby - sentyment, który jest tak samo ważny jak 

znalezienie rozwiązania. Możesz nauczyć siebie i swoich pracowników empatii poprzez uświadomienie 

sobie sposobu, w jaki używasz języka. Jeśli klient zwróci się do Ciebie z problemem, nabierz zwyczaju 

odpowiadania zdaniem, które zaczyna się od słów „Rozumiem. . .', 'Przykro mi . . .” lub „Mogę docenić 

. . .”. Gry fabularne działają dobrze, pomagając zmienić nawyki i nauczyć się nowych sposobów 

komunikowania się. Możesz ćwiczyć empatię na wiele sposobów, w pracy iw domu. Może, kiedy twój 

partner/koleżanka/córka znowu będzie cię męczyć o zmywanie, możesz odpowiedzieć: „Rozumiem, że 

jesteś zdenerwowany zmywaniem. To prawdziwa wpadka. Przepraszam, że nie myłem się przez 

ostatnie sześć miesięcy. Rozumiem, że to problem i musisz czuć się źle”. (Pamiętaj tylko, aby się 

uchylić.) 



„Czasami tak robiłem!” 

Gdziekolwiek jesteś, w jakiejkolwiek sytuacji, próba znalezienia wspólnej więzi z kimś jest z natury 

ludzka. To samo dotyczy biznesu, gdzie większość klientów jest chętna do nawiązania z Tobą relacji, 

takiego czy innego rodzaju. Może jesteś na spotkaniu Zoom i klient mówi: „Nie mogę umówić się na 

spotkanie w przyszłym tygodniu – wyjeżdżam z dziećmi do Londynu”. Możesz powiedzieć: „Ach, 

Londyn, tam się urodziłem !” lub „Ojej, to długi lot z dziećmi, ile mają lat?” A może ktoś mówi w twoim 

sklepie: „Po prostu uwielbiam tę sukienkę, ale żółć sprawia, że wyglądam chora”. wygląda też okropnie. 

Najbardziej pasują mi jasne kolory”. Chodzi o budowanie relacji i demonstrowanie wspólnej 

płaszczyzny. Krótko mówiąc, bądź zainteresowany swoimi klientami i kim oni są! 

„Pozwól, że potwierdzę to, co właśnie powiedziałeś” 

„Cześć”, mówi pani w restauracji. „Poproszę sałatkę grecką, ale bez cebuli, bez szalotki i z dressingiem 

osobno. I trochę soli i żadnych anchois. Dzięki. - W porządku, chyba to mam - odpowiada kelnerka z 

niejasnym wyrazem twarzy, gryzmoląc w notesie. „Och, co to jest z solą?” Pięć minut później pojawia 

się sałatka z dressingiem na wierzchu i mieszanką anchois. Kelnerka wygląda na zaskoczoną, gdy klient 

narzeka. W następnym tygodniu pani próbuje ponownie, tym razem w innej restauracji. - Cześć - mówi 

cicho. „Poproszę sałatkę grecką, ale bez cebuli, bez szalotki i z dressingiem osobno. I trochę soli i 

żadnych anchois. Dzięki. - Nie ma problemu -odpowiada kelnerka. „Ale pozwólcie, że to potwierdzę: 

sałatka grecka bez cebuli, szalotek i anchois, z oddzielnym dressingiem i tylko odrobiną soli. Zgadza 

się? - Dzięki - pada odpowiedź, a pięć minut później zadowolona klientka przeżuwa swoją dość dziwną 

grecką sałatkę. Słuchanie jest techniką, a ludzie, którzy są dobrzy w słuchaniu, lubią potwierdzać, że 

rozumieją drugą osobę. Używają zwrotów takich jak „Pozwól, że potwierdzę to, co właśnie 

powiedziałeś”. . .’ lub „Szukasz tego a takiego? Czy to prawda?” lub „Chciałbym podsumować twoją 

prośbę”. Kiedy wbudujesz te specjalne frazy do słuchania do swojego słownika, stają się one nawykami 

w sposobie, w jaki odpowiadasz i słuchasz swoich klientów. Może prosta sztuczka, ale jedna metoda, 

która z pewnością działa. 

Czy mogę w czymś jeszcze pomóc? 

Zastanów się, w jaki sposób możesz dopasować to pytanie (lub podobne pytanie) do swojej firmy, 

używając wyrażenia, z którym Ty lub Twoi pracownicy jesteście najwygodniejsi. Nie musisz mówić tego 

dokładnie w ten sam sposób; następujące wyrażenia również są w porządku: 

  Co jeszcze mogę dzisiaj dla Ciebie zrobić? 

 Jak jeszcze mogę Ci pomóc? 

  Szukasz czegoś innego? 

  Czy masz inne pytania, na które mogę ci odpowiedzieć? 

Rozszerzenie interakcji z klientem w ten sposób pomaga stworzyć poczucie, że masz czas i przestrzeń, 

aby zapewnić im usługę, której potrzebują. 

ZABAWA I GRY 

Oto jeden ze sposobów, aby pracownicy myśleli kreatywnie o obsłudze klienta. Na następnym 

spotkaniu personelu poproś wszystkich, aby przypomnieli sobie i podzielili się przykładem wspaniałej 

służby, której ostatnio doświadczyli, oraz przykładem niezbyt dobrej służby. Dzieje się tak, że ktoś 

opowiada pozytywną historię, a wszyscy inni mówią: „Wow, to fantastyczne”. Mogą nawet 

zasugerować sposoby dopasowania tej usługi do Twojej firmy. Potem ktoś wymyśla negatywną 

opowieść (może coś prostego, jak sprzedawca wyrzucający resztę na ladę) i wszyscy wskakują na modę: 

„Fuj, to straszne. Nienawidzę, kiedy ktoś to robi”. Ta prosta technika wzmacnia w grupie, co jest w 



porządku, a co nie. Oprócz bezlitosnego wykorzystywania siły presji rówieśniczej, dyskusje grupowe 

tworzą również kulturę, w której każdy musi regularnie myśleć o doświadczeniu obsługi klienta. 

Rozpatrywanie skarg 

Zniechęcając do otrzymywania reklamacji, reklamacja klienta często stanowi okazję do poprawy 

obsługi klienta i uzyskania przewagi nad konkurencją. Rzeczywiście, skargi są tak pomocne, że myślę, 

że wszystkie firmy muszą zapewnić, że tworzą dostępne platformy, na których klienci mogą dostarczać 

informacje zwrotne szybko i łatwo. Odnoszące sukcesy firmy są przygotowane do słuchania klientów, 

śledzenia każdego złego doświadczenia klienta, naprawiania rzeczy dla tego klienta tak bardzo, jak to 

możliwe, a następnie podejmowania kroków w celu poprawienia systemów, aby te doświadczenia się 

nie powtórzyły.  Dlaczego skargi są poważne Przypomnij sobie ostatni raz, kiedy doświadczyłeś złej 

obsługi i zadaj sobie pytanie, czy złożyłeś skargę do danej firmy. Następnie zastanów się, ilu osobom 

(jeśli w ogóle) powiedziałeś o swoim negatywnym doświadczeniu. Jeśli jesteś podobny do większości 

ludzi, nie narzekałeś w firmie, ale nie wstydziłeś się opowiadać innym o swoim doświadczeniu. Ten 

rodzaj odpowiedzi wynika z tego, że ponad 80 procent osób, które otrzymują przeciętną lub słabą 

obsługę, nie narzeka – chyba że firma jest na tyle mądra, aby aktywnie zasięgać informacji zwrotnych. 

Jednak większość ludzi dzieli się swoimi kiepskimi doświadczeniami z kolegami, przyjaciółmi, sąsiadami 

i rodziną. Osoba ze skargą prawdopodobnie powie średnio dziewięciu innym o swoich złych 

doświadczeniach i z radością wymieni obraźliwy biznes w każdym opowiadaniu historii. Ekstrapoluj te 

wspaniałe statystyki i, cóż, przepuklina na miejscu nie jest wykluczona. Na przykład, jeśli otrzymałeś 

cztery skargi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomnóż tę liczbę przez pięć, aby uzyskać szacunkową liczbę 

niezadowolonych klientów. (Nawiasem mówiąc, to obliczenie daje 20.) Następnie pomnóż 20 przez 

dziewięć (otrzymasz aż 180) i uzyskasz liczbę osób, które słyszą o tobie złe rzeczy. 

Ile skarg otrzymałeś w tym roku? 

Liczba skarg, o których słyszysz: Liczba rzeczywistych skarg: Liczba osób, które słyszą złe rzeczy 

1 : 5 : 45 

3 : 15 : 135 

5 : 25 : 225 

10 : 50 : 450 

Jak odpowiadać na reklamacje 

Niektórzy ludzie świetnie radzą sobie z niezadowolonymi klientami, wygładzają ich potargane pióra i w 

mgnieniu oka przywracają im szczęście (i faktycznie cieszą się tym procesem). Inni uważają skargi 

klientów za niezwykle trudne, reagując na agresję wrogością, a na krytykę defensywną. 

Oto mój pięcioetapowy proces radzenia sobie z trudnymi klientami: 

1. Potraktuj poważnie skargę klienta. 

Jak pokazuję powyżej, każda otrzymana skarga reprezentuje do 45 osób, które, jeśli nie rozwiążesz tej 

skargi, mogą w inny sposób usłyszeć negatywne rzeczy na temat Twojej firmy z ust do ust. 

2. Słuchaj swojego klienta. 

Jeśli otrzymasz skargę osobiście lub telefonicznie (a nie przez e-mail lub online), natychmiast wstrzymaj 

to, co robisz i poświęć trochę czasu, aby naprawdę wysłuchać, co mówi klient. 



3. Postaw się na miejscu klienta i używaj empatycznego języka.  

Spróbuj zrozumieć problem z punktu widzenia klienta, stawiając się na jego miejscu. Używaj zdań 

zaczynających się od rozumiem, doceniam i przepraszam. Nie daj się skusić na pośpiech klienta od razu 

do etapu rozwiązania. Klient chce być słyszany i rozumiany niemal bardziej niż cokolwiek innego. 

4. Szanuj swojego klienta. 

Czasami łatwo jest zminimalizować skargi klientów, wyśmiewając ich, gdy są poza zasięgiem słuchu. 

Zamiast tego opłaca się szanować, że inni wyznają inne wartości niż ty, a szanowanie tych różnic jest 

podstawą zrozumienia dobrej obsługi klienta. 

5. Podejmij kroki w celu naprawienia problemu lub zrekompensowania klientowi. 

W miarę możliwości proponuj natychmiastowe działanie. 

6. Przejrzyj swoje procesy i zdecyduj, jak możesz uniknąć tego problemu w przyszłości. 

7. Podziel się z klientem, jakie kroki podjąłeś lub zamierzasz podjąć, aby ten problem się nie powtórzył. 

Ten ostatni krok to najważniejszy krok, jaki możesz wykonać. Jeśli klient wie, że nie tylko poważnie 

potraktowałeś jego skargę, ale także zmieniłeś sposób postępowania, aby inni nie doświadczyli tego 

problemu, będzie wiedział, że naprawdę go wysłuchałeś. Tacy klienci mogą nawet wrócić do Twojej 

firmy, aby ponownie z Tobą handlować, co jest znaczącym zwrotem od bycia w sytuacji, w której czuli 

się zmotywowani do złożenia skargi. 



Sztuka Zarządzania 

Chociaż małe firmy są często uznawane za innowatorów, paradoks polega na tym, że słabe 

umiejętności menedżerskie właścicieli-menedżerów uniemożliwiają wielu małym firmom osiągnięcie 

pełnego potencjału. Nawet jeśli Twoje miejsce pracy jest stosunkowo małe i masz tylko jednego lub 

dwóch pracowników, nadal musisz wyznaczać sobie wysokie standardy zarządzania personelem i dążyć 

do zbudowania miejsca pracy, które jest tak pozytywne i produktywne, jak to tylko możliwe. Najlepsze 

miejsca pracy to miejsca, w których pracownicy czują się zaangażowani w codzienne prowadzenie 

firmy, w których wartości i cele firmy są jasne, a pracownicy czują, że mogą się dobrze bawić i uczyć się 

nowych rzeczy. Jeśli jesteś nowy w prowadzeniu firmy, zdefiniowanie składników bycia dobrym 

menedżerem ludzi jest trudne. Oopowiem o rekrutowaniu dobrych pracowników, budowaniu 

świetnych relacji z pracownikami i tworzeniu miejsca pracy, w którym ludzie naprawdę chcą być. 

Mówię też o „szpiczastym” końcu zarządzania i dzielę się wskazówkami i pomysłami, jak zarządzać 

podstępnymi pracownikami. 

Sporządzanie opisu stanowiska 

Podczas rekrutacji nowych pracowników sporządzenie opisu stanowiska (czasem nazywanego również 

„opisem stanowiska”) jest ważnym pierwszym krokiem. W tym momencie chcesz uwzględnić takie 

aspekty, jak cel stanowiska, wymagane umiejętności lub kwalifikacje, godziny i miejsce pracy, kluczowe 

obszary odpowiedzialności, określone obowiązki i relacje z innymi (raportowanie lub zarządzanie). 

Masz o wiele większą szansę na rozpoznanie idealnego kandydata, gdy go zobaczysz, jeśli już dokładnie 

przemyślałeś podstawy tej roli. Ekspert ds. rekrutacji, który pomógł w tym rozdziale, wyjaśnia tę 

koncepcję w następujący sposób: Jeśli szukasz „nowego” samochodu używanego i na początku piszesz 

listę kryteriów, takich jak „cztery drzwi”, „duży boot” i „4WD”, znacznie mniej prawdopodobne jest, że 

wciągnie cię piękny (ale zupełnie nieodpowiedni) jasnoróżowy samochód sportowy, na który natkniesz 

się na podwórku. Opisy stanowisk zawierają również jasny zestaw oczekiwań kierownictwa, dzięki 

czemu pracownicy mają jasność co do tego, gdzie zaczynają się i kończą ich obowiązki zawodowe. Jeśli 

nie wiesz, jak napisać opis stanowiska, nie martw się. Nagie kości opisu pozycji są proste: 

1. Zacznij od tytułu stanowiska. W tytule umieść wystarczającą ilość informacji, aby wskazywał na 

charakter pracy i poziom. Uważaj na słowa, które wybierasz. Na przykład nie nadawaj komuś tytułu 

„Menedżer”, chyba że jesteś gotowy do delegowania i niech ta osoba faktycznie będzie menedżerem. 

2. Określ, komu podlega ten pracownik i kto podlega temu pracownikowi. Jeśli ten pracownik znajduje 

się poniżej kogoś innego w kolejności dziobania, wyjaśnij to od samego początku. Podobnie, wyjaśnij, 

czy ten pracownik będzie miał do czynienia z kimś innym, czy też będzie odpowiedzialny za nadzór nad 

innymi. 

3. Napisz kilka zdań opisujących cel roli tej osoby. Krótko mówiąc, dlaczego ta praca istnieje? 

4. Określ, ile godzin tygodniowo obejmuje praca, podstawa zatrudnienia i wszelkie niestandardowe 

warunki, takie jak praca w weekendy, praca w bardzo gorącym lub bardzo zimnym środowisku lub 

podnoszenie ciężkich przedmiotów. Przez podstawę zatrudnienia mam na myśli to, czy jest to 

stanowisko w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin czy dorywcze. 

5. Wymień obowiązki związane z pracą. Wyszczególnij wszystko, za co osoba jest odpowiedzialna, od 

otwarcia sklepu na początku dnia po wystawienie podpisu, od przygotowania raportów finansowych 

po zarządzanie stanami magazynowymi. W przypadku ról wyższego szczebla udokumentuj kluczowe 

obowiązki, takie jak nadzór nad personelem i zarządzanie budżetami, zamiast próbować uchwycić 

każde konkretne zadanie. Nakreśl obszary, w których kierownik może delegować: „Może autoryzować 



wydatki do 5000 USD” lub „Może wezwać dorywczy personel w celu spełnienia wymagań 

serwisowych”. 

6. Wypisz wyniki, których oczekujesz od tego pracownika. Możesz uznać tę klauzulę za przesadną, jeśli 

Twoja mała firma dopiero zaczyna, ale z drugiej strony ustalanie wyników toruje drogę dla jasności w 

każdej relacji. Na przykład, jeśli uwzględnisz windykację jako część obowiązków księgowego, możesz 

uwzględnić cel taki jak „Upewnij się, że nie więcej niż 5 procent rachunków dłużników jest 

przeterminowanych o więcej niż 90 dni”. 

7. Wypisz, jakich cech szukasz. W tym momencie radzę nie mieć zbyt wielu wymagań, ale zamiast tego 

skup się na podstawach, wymieniając nie więcej niż pięć kluczowych aspektów. Na przykład, jeśli 

rekrutujesz osobę do pracy w księgowości, będzie ona potrzebować dbałości o szczegóły, kompetencji 

w zakresie technologii i dokładności pod presją. Przyjazna obsługa klienta to raczej bonus niż niezbędny 

w tej roli. 

8. Wymień minimalne kwalifikacje, wykształcenie, umiejętności i doświadczenie wymagane do tej roli. 

Szczególne znaczenie mają tutaj wszelkie licencje lub dokumenty wymagane prawnie w ramach roli – 

na przykład czek Praca z dziećmi. 

Upewnij się, że opis pozycji zapewnia Ci swobodę ruchu. Chciałbym dodać klauzulę, która mówi coś w 

stylu: „Obowiązki w tym opisie stanowiska mogą być od czasu do czasu modyfikowane i aktualizowane 

przez pracodawcę po uzgodnieniu z pracownikiem. Pracownik zobowiązuje się również do 

wykonywania wszystkich innych uzasadnionych obowiązków i przestrzegania uzasadnionych instrukcji 

wydanych przez pracodawcę. 

Granie w grę rekrutacyjną 

Poświęć chwilę i pomyśl o swoich poprzednich miejscach pracy i różnych napotkanych osobach. 

Wyobraź sobie najlepszego pracownika, z którym pracowałeś, a następnie wyobraź sobie najgorszego. 

Przepaść między nimi może być dość duża, prawda? Ta luka jest właśnie powodem, dla którego 

pracując dla siebie trzeba inwestować czas i ostrożność przy rekrutacji nowych pracowników. Chociaż 

bycie dobrym sędzią ludzi nie jest czymś, czego uczysz się z dnia na dzień, kreatywna rekrutacja i dobre 

techniki rozmów kwalifikacyjnych łączą się, aby proces wyboru nowych pracowników był bardziej 

udany. 

Dotarcie do najlepszych kandydatów 

Uważam, że podczas rekrutacji opłaca się zarzucać sieć tak szeroko, jak to możliwe. W końcu im więcej 

kandydatów dotrzesz, tym większa szansa na znalezienie doskonałej kadry. Najbardziej oczywistym 

punktem wyjścia jest zwykle ogłoszenie, umieszczenie ogłoszenia w znanej witrynie z ofertami pracy, 

takiej jak SEEK. Proponuję również zareklamować pozycję w swoich kanałach społecznościowych i na 

swojej stronie internetowej. W przypadku mniej wymagających prac alternatywą może być lokalna 

gazeta lub nawet szyld w oknie. Jednak jednym z ograniczeń reklamy jest to, że najlepsi ludzie często 

są już zatrudnieni. Aby przeciwdziałać temu ograniczeniu, spróbuj znaleźć sposoby na przyciągnięcie 

biernej osoby poszukującej pracy – osoby, która nie szuka aktywnie pracy, ale może być 

zainteresowana pracą dla Ciebie – tak, abyś zmaksymalizował swoje szanse na zdobycie najlepszych 

kandydatów. Aby przyciągnąć pasywnych poszukujących pracy, zacznij od przyjaciołom, rodzinom i 

współpracownikom wiedzieć o wakacie, a jednocześnie korzystać z narzędzi społecznościowych, takich 

jak LinkedIn i Facebook. Na przykład subskrybuję wersję LinkedIn dla rekruterów, która pozwala mi 

kontaktować się z osobami o określonych umiejętnościach lub zawodach w moim regionie, informując 

ich, że mam wolne stanowisko. Jeśli zarówno rekrutacja społeczna, jak i tradycyjna nie przyniosą 



pracownika szukasz - może mieszkasz w regionie lub nie masz doświadczenia w rozmowach 

kwalifikacyjnych i doborze personelu – agencja rekrutacyjna może być dobrym rozwiązaniem. Chociaż 

agencje mogą być stosunkowo drogie, opłata ta będzie dobrze wydana, jeśli znajdziesz odpowiednich 

ludzi, których potrzebujesz, aby rozwijać swoją firmę. 

Sprzedaż pozycji 

Oto moja wskazówka numer jeden przy reklamowaniu nowego pracownika. Zadaj sobie pytanie: 

„Dlaczego pracownik chciałby tu pracować i co nas wyróżnia?”. Pamiętaj, że najlepsi pracownicy 

prawdopodobnie mają już pracę, a jeśli ogłaszasz wakat, mówiąc po prostu: „Poszukiwany asystent w 

sklepie. Płaca minimalna”, prawdopodobnie nie osiągniesz wspaniałych wyników. Kiedy piszę 

ogłoszenie o pracę, zwykle najpierw odwiedzam stronę SEEK z ofertami pracy i zachowuję się jak osoba 

poszukująca pracy, szukająca pracy takiej jak ta, którą zamierzam ogłosić. Następnie czytam kilkanaście 

ogłoszeń i z każdej wybieram najlepsze pomysły. Mając to na uwadze, przygotowuję się do stworzenia 

własnej reklamy. Rzeczy, które należy uwzględnić w reklamie, to: 

  Podstawy: Podaj nazwę stanowiska, krótki opis wykonywanej pracy oraz czy jest to stanowisko 

w pełnym, niepełnym wymiarze godzin czy dorywcze. (Jeśli chodzi o wynagrodzenie, albo 

wspominam o przedziale płacowym, albo w ogóle go pomijam, ponieważ pozostawiam to do 

uzgodnienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej.) 

  Dlaczego ta praca jest tak świetna w porównaniu z innymi: Zastanów się, co możesz 

zaoferować, aby Twoja praca była bardziej atrakcyjna, na przykład świetna lokalizacja, 

możliwość zdobycia nowych umiejętności, urlop na naukę lub elastyczne godziny pracy. 

Wyróżnij te punkty pogrubioną czcionką u góry reklamy. 

  Kryteria niezbędne i pożądane: Wymień umiejętności, doświadczenie i cechy niezbędne do 

wykonywania pracy, a także te, które są pożądane. Im bardziej konkretnie określasz to, czego 

szukasz, tym łatwiej jest wyeliminować kandydatów i znaleźć tych, z którymi najlepiej 

przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną. 

  Jak aplikować: W zależności od liczby kandydatów możesz po prostu podać adres e-mail. 

Jednak w przypadku bardziej profesjonalnych lub trudnych do obsadzenia stanowisk sugeruję 

podanie nazwiska osoby kontaktowej w firmie wraz z numerem telefonu. Chcesz maksymalnie 

ułatwić potencjalnym kandydatom kontakt z Tobą. 

W trakcie procesu rekrutacji pamiętaj, że celem gry jest pozyskanie jak najlepszych pracowników. 

Kontynuuj „sprzedawanie” stanowiska za każdym razem, gdy rozmawiasz z potencjalnymi 

pracownikami, aby czuli się pociągnięci do Ciebie i miejsca pracy, które oferujesz. Jednak jednocześnie 

uważaj, aby nie zawyżać pozycji. Na przykład, uważaj, aby nie podawać w reklamach mylących 

informacji o potencjale wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pracownicy prowadzą sprzedaż 

prowizyjną lub poprzez sprzedaż skierowaną 

Wybór najlepszego 

Ogłosiłeś więc stanowisko, przejrzałeś aplikacje i jesteś gotowy do rozpoczęcia rozmowy 

kwalifikacyjnej. W kolejnej części opowiem o tym, jakie pytania zadać (a nie zadawać!) podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej i jak mieć pewność, że wybierze odpowiednią osobę. 

Jeśli kandydat do pracy został Ci polecony ustnie, nawet jeśli jest przyjacielem lub członkiem Twojej 

rodziny, nie ulegaj pokusie skracania procesu rekrutacji. Nadal musisz poprosić o pełną aplikację i 

wznowić, przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną i śledzić opinie sędziów tej osoby. 

Zadawanie właściwych pytań 



Ponieważ wymagania dotyczące personelu różnią się w zależności od firmy, nie mogę dokładnie 

powiedzieć, jakie pytania zadać. Oto kilka pomysłów na początek: 

  Utrzymuj trafne pytania: Upewnij się, że Twoje pytania odnoszą się do podstawowych i 

pożądanych kryteriów wymienionych w opisie stanowiska i w większości zadawaj każdemu 

kandydatowi te same pytania - w ten sposób porównujesz jabłka z jabłkami. Zrób pisemne 

notatki z odpowiedzi, oceniając je z pięciu lub dziesięciu, tak abyś mógł zachować obiektywną 

miarę swojej odpowiedzi. 

  Bądź konkretny: Jeśli praca ma aspekt techniczny, nie bój się zadawać konkretnych pytań, 

które sprawdzają ich wiedzę. Możesz skorzystać ze specjalnych testów, które są dostępne dla 

większości stanowisk, takich jak testy szybkości pisania, testy umiejętności mechanicznych, 

użycie arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczenia czegoś lub poproszenie kandydata o 

obejrzenie krótkiego klipu na YouTube, a następnie zrobienie notatek. 

  Sprawdź kreatywność: Zadaj kandydatom niecodzienne pytanie, takie jak: „Gdybyś był przez 

jeden dzień premierem, co byś zrobił?” (Zabroniłbym kosiarek w niedziele, robót drogowych 

w święta i wszelkich przemówień trwających dłużej niż dziesięć minut.) 

  Sprawdź umiejętności rozwiązywania problemów: Poproś kandydata, aby pomyślał o trudnej 

sytuacji, z którą miał do czynienia w przeszłości, i opisał, jak sobie z nią poradził. Jeśli ponownie 

staną w obliczu tej sytuacji, co (jeśli w ogóle) zrobiliby inaczej? 

  Poszukaj toksycznych zachowań: Zapytaj o jedną lub dwie rzeczy, które wnioskodawca lubił 

najmniej w swojej ostatniej (lub obecnej) firmie. Jeśli kandydat skarży się na swojego byłego 

lub obecnego pracodawcę lub współpracowników podczas rozmowy kwalifikacyjnej, potraktuj 

to jako ostrzeżenie. Historia ma zwyczaj się powtarzać. 

 Pamiętaj o kwestiach praktycznych: Pamiętaj o praktycznych rzeczach, takich jak to, kiedy 

kandydaci mogą rozpocząć pracę, jakiego rodzaju wynagrodzenia szukają, w jakich godzinach 

mogą pracować i jak bardzo są elastyczni. W tym momencie nie zapominaj, że w taki sam 

sposób, w jaki wnioskodawca „sprzedaje” Tobie, Ty również „sprzedajesz” mu. Jeśli możesz 

być elastyczny pod względem godzin, wyboru dni roboczych lub miejsca pracy, teraz jest czas, 

aby to powiedzieć. 

Unikanie złych pytań 

Chociaż jestem pewien, że dobrze znasz przepisy dotyczące równych szans i antydyskryminacyjne, oto 

kilka praktycznych przykładów rodzajów tematów, których należy unikać: 

  Bądź bardzo ostrożny w sprawach rodzinnych. Pytania takie jak „Czy masz dzieci?”, „Czy jesteś 

żonaty?” lub „Czy masz plany na więcej dzieci?” są całkowicie nie do przyjęcia. 

  Nigdy nie pytaj o czyjeś ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi. Jeśli praca wymaga podróży 

i/lub wydłużonych godzin pracy, a chcesz sprawdzić dostępność kandydata, zapytaj na 

przykład: „Ta praca wymaga, aby ktoś podróżował przez noc na kilka nocy w miesiącu i 

pracował okazjonalnie w weekendy. Czy jest coś, co mogłoby przeszkodzić ci w spełnieniu tych 

żądań?”. 

  Jeszcze bardziej niestosowne niż historia osobista i rodzinna są pytania lub komentarze na 

tematy takie jak religia i narodowość. 

  Problemy zdrowotne są również trudne (chociaż możesz zapytać „Czy są jakieś problemy 

zdrowotne, które mogą uniemożliwić Ci wykonywanie tej pracy?”). Jeśli wnioskodawca 

wspomni o problemie zdrowotnym, nie wyłączaj automatycznie tej osoby z dalszego 

rozpatrywania, ale oceń, czy problem uniemożliwiłby kandydatowi prawidłowe wykonywanie 

swojej pracy. 



  Pytania dotyczące zażywania narkotyków lub preferencji seksualnych są zdecydowanie 

niedopuszczalnymi obszarami. 

Jedno ogólne pytanie, które można zadać i które często powoduje, że kandydaci podają dane osobowe, 

brzmi: „Czy masz jakieś inne zobowiązania, które mogą wpłynąć na twoją pracę lub dostępność?” 

Dopasowywanie osób i stanowisk 

Oto kilka pomysłów, które pomogą Ci podjąć ostateczną decyzję o tym, kto jest najlepszą osobą do 

pracy: 

 Pomyśl o możliwościach, a nie tylko o umiejętnościach. Przez umiejętności rozumiem wiedzę 

o tym, jak wykonać zadanie, np. jak ułożyć podłogę z płytek, zaktualizować bazę danych czy 

wypełnić zeznanie podatkowe. Przez zdolności rozumiem umiejętność uczenia się lub zdolność 

do innowacji, na przykład umiejętność szybkiego uczenia się, jak układać podłogę lub 

umiejętność wymyślania, jak zaktualizować bazę danych. Jeśli pracujesz w branży, która stoi w 

obliczu szybkich zmian, możliwości stają się ważniejsze niż umiejętności. 

  Jeśli nadal nie masz pewności, poproś o drugą rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli przeprowadzasz 

rozmowę z więcej niż jedną osobą po raz drugi, zadaj podobne pytania każdemu rozmówcy i 

oceń ich odpowiedzi na każde pytanie z pięciu lub dziesięciu. Po rozmowie zsumuj sumy i 

zobacz, kto zdobędzie najwyższy wynik. To nieco kliniczne podejście przyczynia się do 

obiektywności procesu. 

  Nie lekceważ znaczenia postawy. Nie można oceniać osoby wyłącznie na podstawie 

umiejętności i doświadczenia zawodowego; ważna jest też osobowość. Zastanów się, jak 

dobrze ta osoba będzie pasować do Twojego istniejącego zespołu. 

  Porozmawiaj z co najmniej dwoma sędziami wnioskodawcy. Sugeruję, abyś śledził sędziów 

dopiero pod koniec procesu rekrutacji, po tym, jak już w zasadzie zdecydowałeś się zaoferować 

komuś pracę. Sprawdzanie referencji jest istotną częścią procesu rekrutacji, dającą możliwość 

zbadania wszelkich wątpliwości lub wątpliwości, które możesz mieć. Uważam jednak, że 

sędziowie są tak ważni, że czasami, gdy nie mogę zdecydować między dwoma kandydatami, 

szukam referencji dla obu przed podjęciem ostatecznej decyzji. 

Upewnij się również, że przynajmniej jedna referencja pochodzi od osoby, która wcześniej 

nadzorowała wnioskodawcę. Jeśli kandydaci nie podadzą Ci danych swojego przełożonego w swojej 

pracy bezpośrednio przed tym, zapytaj ich, dlaczego. Pamiętam, jak raz sprawdziłem referencje, tuż 

przed zaoferowaniem komuś pracy, a głos na końcu linii powiedział: „Co? Podał moje imię jako punkt 

odniesienia? Nie mogę w to uwierzyć. . ”. 

Oferowanie komuś pracy 

Tak więc rozmawiałeś z Fredem, Sheilą lub Brucem (czy jakkolwiek się nazywa kandydat) i uważasz, że 

znalazłeś idealną osobę do pracy. Co zrobisz następnie? Nie dzwoń do nich i pytaj, czy mogą zacząć 

jutro. Zamiast tego nawiąż kontakt, zaproponuj pracę i jeśli dana osoba się zgodzi, napisz piękny i 

profesjonalny list umawiający. 

Wysyłanie oferty pracy 

Dokładnie to, co zawrzesz w akcie powołania, zależy od tego, co zawarłeś w opisie stanowiska i czy 

chcesz zawrzeć osobną umowę o pracę. Jednak spójrz na listę kontrolną na rysunku 14-1, aby znaleźć 

kluczowe elementy, które musisz uwzględnić w akcie powołania lub umowie o pracę. (Ta lista kontrolna 

może wydawać się nieco biurokratyczna, ale dobrą rzeczą jest to, że od samego początku wyznacza 

rozsądne granice i oczekiwania). 



Ustalenie okresu próbnego 

Polecam wszystkim nowym pracownikom rozpoczęcie okresu próbnego i wyraźne określenie 

warunków tego okresu próbnego w liście ofertowym. Wspaniałą rzeczą w okresach próbnych jest to, 

że możesz obserwować, jak pracownik pasuje i czy ma wymagane umiejętności. (Fair Work Australia 

zaleca, aby okresy próbne były ograniczone do trzech miesięcy, ale mogą trwać dłużej w zależności od 

charakteru pracy i po uzgodnieniu na piśmie). 

Tylko dlatego, że pracownik jest na okresie próbnym, niekoniecznie oznacza, że możesz zwolnić tę 

osobę bez wyjaśnienia lub ostrzeżenia. W okresie próbnym to ty, jako pracodawca, masz obowiązek 

jasno przedstawić swoje oczekiwania i spróbować pomóc pracownikowi, jeśli te oczekiwania nie 

zostaną spełnione. Opowiadam się, abyś przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną z pracownikami na 

okres próbny przynajmniej raz na cztery tygodnie przez cały okres próbny. 

DWA USZY, JEDNO USTA - UŻYWAJ W TAKIM STOSUNKU 

Niestety, większość ludzi w naszym społeczeństwie znacznie lepiej mówi niż słucha. Jeśli jednak 

menedżerowie nie nauczą się słuchać pracowników, ryzykują utratę cennych informacji zwrotnych i 

pomysłów. Omawiając problemy z pracownikami, spróbuj przeformułować to, co ktoś właśnie 

powiedział, i odpowiedz im, używając zdania, które zaczyna się od: „Czy masz na myśli . . . Zadawaj 

pytania, aby wyjaśnić, co ktoś mówi, lub zachęcaj do odpowiedzi komentarzami typu: „Chciałbym 

usłyszeć więcej na ten temat.” Aktywni słuchacze uczą się tolerować milczenie w rozmowie 

(morderstwo za gadułę taką jak ja!) i przyznać się do tego, co ktoś powiedział w sposób refleksyjny; na 

przykład mówiąc: „To musi być dla ciebie bardzo trudne”. Zasadniczo bycie dobrym w aktywnym 

słuchaniu oznacza, że wiesz, jak sprawić, by druga osoba poczuła się wysłuchana. Aby uzyskać więcej 

wskazówek dotyczących aktywnego słuchania, wpisz „aktywne słuchanie” na YouTube 

(www.youtube.com) i zapoznaj się z setkami bezpłatnych samouczków na ten temat. 

Nauka prowadzenia 

Wiele osób myśli o liderach biznesu jako o wizjonerskich prezesach odpowiedzialnych za 

przekształcanie dużych firm. W rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku małych firm, ten rodzaj 

odgórnego, dyrektywnego stylu rzadko się udaje, a większość ekspertów zgodziłaby się, że właściciele 

małych firm, którzy polegają na bardziej konsultacyjnym stylu przywództwa, osiągają najlepszą 

długoterminową rentowność. Styl przywództwa konsultacyjnego obejmuje raczej coaching niż 

kierowanie, mentoring zamiast instruowania oraz zachęcanie zamiast krytykowania. Ten rodzaj 

przywództwa nie tylko pomaga pracownikom lepiej wykonywać swoją pracę, ale także wymaga zmiany 

sposobu myślenia o swoich pracownikach. Ponieważ coaching jest Twoim obowiązkiem, rzadziej 

obwiniasz pracowników za ich błędy, a częściej zastanawiasz się, w jaki sposób możesz lepiej 

wykonywać swoją pracę jako kierowanie i mentoring. Ten z kolei prowadzi do bardziej produktywnego 

i pozytywnego miejsca pracy. 

Odwaga do delegowania Bez względu na to, jak fantastyczny jesteś, nawet jeśli jesteś 

wielozadaniowym, wszechstronnie uzdolnionym, doskonałym demograficznie-superczłowiekiem, 

masz tylko tyle godzin w tygodniu, że możesz Praca. W pewnym momencie będziesz musiał odpuścić i 

zaufać innym, że wykonają dla ciebie część pracy. Ten krok może być dość trudny dla maniaków 

kontroli, ponieważ aby delegować pracę innym, musisz mieć trochę zaufania. Musisz wierzyć swoim 

pracownikom i ufać, że mogą wykonywać swoją pracę (i nie odgryźć im od razu głowy, gdy tego nie 

zrobią). Jednak piękno zaufania w ten sposób polega na tym, że jeśli Twoi pracownicy mogą radzić 

sobie bez Ciebie i czerpać radość z dobrego wykonywania swojej pracy, będą chcieli to robić, aby 

osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Cała delegacja na świecie nie przyniesie Ci nic dobrego, jeśli Twoi 



pracownicy nie wiedzą, co mają robić (w tym przypadku przychodzą jasne opisy stanowisk) i jeśli Twoi 

pracownicy nie wiedzą, jak to zrobić ich pracy (w której szkolenie i dobre systemy są tak ważne). Jako 

lider i delegujący informuj swój zespół i udzielaj ludziom potrzebnego wsparcia. 

Budowanie pozytywnego miejsca pracy 

Jeśli potrafisz zbudować pozytywne miejsce pracy z pracownikami, którzy chcą przychodzić do pracy i 

sprawić, by Twoja firma odniosła tak wielki sukces, jak to tylko możliwe, budujesz także własną 

wolność. Budujesz biznes, w którym możesz sobie pozwolić na wakacje, chorowanie, chodzenie w busz; 

rzeczywiście, rób wszystkie rzeczy, które robią normalni ludzie. Oto kilka pomysłów na stworzenie firmy 

w miejscu, w którym pracownicy naprawdę chcą być: 

  Poproś pracowników o wkład w codzienne decyzje: Proszenie o wkład różni się od 

delegowania uprawnień decyzyjnych. Zapytaj pracowników, co myślą, i poświęć czas na 

poznanie opinii tych, którzy nigdy się nie odzywają. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz, 

pracownicy prawdopodobnie docenią możliwość wypowiedzenia się, o ile szczerze zasięgniesz 

ich opinii. 

 Jasno określ swoje wartości: Co naprawdę ceni Twoja firma? Innowacja i kreatywność, etyka i 

współczucie czy wkład w społeczność? Jasno określ swoje wartości i rozważ ich 

sformalizowanie za pomocą deklaracji wartości i kodeksu postępowania. 

 Bądź uczciwy: Brzmi łatwo, ale bycie uczciwym może być zaskakująco trudne, szczególnie w 

firmach rodzinnych, w których dzieci są również pracownikami. 

  Naprawiaj problemy na zawsze: Zachęć wszystkich do naprawiania problemów, aby pozostały 

naprawione; w razie potrzeby opracuj nowe zasady lub procedury, aby uniknąć powtarzania 

błędów. Ogłoś, że szef NIE zawsze ma rację i jesteś gotów przyznać, że popełniasz błędy jak 

wszyscy inni. 

  Stwórz środowisko, w którym uczenie się jest wysoko cenione: Większość pracowników jest 

szczęśliwsza, gdy mają możliwość uczenia się i rozwoju. Niekoniecznie oznacza to prowadzenie 

szkoleń lub spędzanie godzin na coachingu członków personelu, ale może być tak proste, jak 

zachęcanie wszystkich do dzielenia się informacjami i wiedzą ze sobą. 

 Pomóż budować pozytywne relacje w pracy między pracownikami: Nie toleruj żadnego 

zastraszania lub agresji werbalnej, szczególnie ze strony menedżerów wobec pracowników. 

Zapewnij pracownikom możliwości, takie jak grillowanie lub lunche z pizzą, aby pracownicy 

mogli się wzajemnie poznać. 

  Wspieraj i doceniaj osiągnięcia personelu: Otwarcie świętuj osiągnięcia na spotkaniach 

personelu, takie jak ukończenie studiów przez członka personelu, otrzymanie pozytywnej 

opinii od klienta lub dotrzymanie terminu. (Pamiętaj, że sprzedawcy nie są jedynymi 

bohaterami!) 

Komunikowanie się w każdy możliwy sposób 

Zamknij oczy i pomyśl o ludziach, których znasz, którzy z natury dobrze się komunikują. Następnie 

pomyśl o ludziach, których znasz, którzy są prawdziwymi szokującymi. Teraz spójrz na siebie z zewnątrz 

i zadaj sobie pytanie, gdzie mieścisz się w skali rzeczy. Jasne, komunikacja jest umiejętnością bardziej 

naturalną dla niektórych niż dla innych. Jednak każdy może poprawić swoje umiejętności 

komunikacyjne, wykonując proste rzeczy: 

  Bądź szczery: nie chowaj urazy ani stłumionej frustracji. Jeśli coś cię denerwuje, wyrzuć to (ale 

ładnie!). 



  Komunikuj się wcześnie i często: Większość menedżerów nie komunikuje się wystarczająco 

wcześnie lub wystarczająco często z pracownikami. Jeśli pracownicy dobrze sobie radzą, 

powiedz to. Jeśli coś upychają, pokaż im, jak to zrobić lepiej. Bądź konkretny w swoich opiniach, 

aby pracownicy dokładnie wiedzieli, co robić lub przestać! 

  Nie toleruj zrzędliwego personelu: Jeśli członek personelu jest ponury i zrzędliwy, znajdź 

chwilę, aby zapytać osobę, w czym jest problem. Przygotuj się na wysłuchanie odpowiedzi — 

uczciwość to droga dwukierunkowa! - i zaoferuj pomoc, jeśli możesz. Ten rodzaj rozmowy nie 

oznacza, że musisz wcielić się w rolę trenera życiowego lub doradcy dla swoich pracowników 

– oznacza to po prostu nadstawienie ucha w przypadku, gdy pracownicy chcą porozmawiać i 

danie im rozsądnego czasu i miejsca na przepracowanie ich zagadnienia. 

  Podziel się odrobiną siebie: bądź człowiekiem. Powiedz swoim pracownikom, że Twoim 

jedynym życiem towarzyskim są Twoi klienci, Twoi pracownicy i umierające rośliny doniczkowe 

w domu. Rozmawiaj o swojej sportowej obsesji lub tańcz po biurze, gdy jesteś szczęśliwy. 

Nie martw się, bądź szczęśliwy 

Szczęśliwi pracownicy tworzą szczęśliwe miejsca pracy. Jako pracodawca musisz odpowiednio 

wynagradzać pracowników za ich wkład, pomagać im w ocenie ich postępów i mieć świadomość, jak 

trudne jest zarządzanie zmianą. 

Nagradzanie więcej niż pieniędzmi 

Na szczęście dla przeciętnej małej firmy, której brakuje gotówki, uszczęśliwianie personelu 

niekoniecznie musi oznaczać wydawanie dużych premii, ekstrawaganckich samochodów służbowych i 

opłacanie czesnego. Zamiast tego możesz pomóc uszczęśliwiać swoich pracowników na wiele 

codziennych sposobów: 

  Bądź miły: pamiętaj o urodzinach pracowników, doceniaj osiągnięcia pracowników lub 

proponuj wszystkim filiżankę herbaty. Miłego dnia muftiego na cele charytatywne. 

 Bądź tak elastyczny, jak to tylko możliwe: Jeśli możesz, oferuj pracę w niepełnym wymiarze 

godzin, a nie tylko w pełnym wymiarze godzin, i bądź elastyczny, jeśli chodzi o godziny 

rozpoczęcia i zakończenia, szczególnie dla osób z dziećmi. Rozważ zaoferowanie czasu 

wolnego, dni wolnych od pracy, dodatkowego urlopu corocznego lub urlopu bez 

wynagrodzenia. 

  Pozwól ludziom pracować w domu, jeśli to praktyczne: Jeśli COVID czegoś nas nauczył, nauczył 

nas, ile pracownicy mogą faktycznie zrobić, siedząc w domu w piżamie. 

  Oferuj rabaty na produkty firmowe: Ponownie, ta opcja prawdopodobnie nie kosztuje dużo 

(może uda Ci się nawet dokonać dodatkowej sprzedaży!), ale pracownicy to doceniają. 

  Oferuj elastyczne warunki wynagrodzenia: Możesz mieć pewną elastyczność w zakresie 

stawek lub warunków wynagrodzenia, o ile pamiętasz o minimalnych przepisach prawnych. 

Regularne sprawdzanie wydajności 

Niezależnie od Twojej perspektywy i bez względu na to, jak małe jest Twoje przedsiębiorstwo, 

zapewnienie pracownikom pewnego rodzaju formalnego procesu oceny wydajności jest ważne. 

Zmieniłem sposób, w jaki podchodzę do oceny wyników pracowników. Kiedyś myślałem o ocenach 

wyników jako o szansie na ocenę pracowników i dostarczenie wyważonej informacji zwrotnej, z 

odrobiną rozsądnej krytyki tam, gdzie było to wymagane. Teraz postrzegam ocenę wyników jako 

proces dwukierunkowy: Tak, przekazuję pracownikom pewne informacje zwrotne, ale równie ważne 

jest odkrycie, co pracownik myśli o pracy dla mnie. Lubię prosić pracowników, aby ocenili swoje 

zatrudnienie od 1 do 10 na podstawie wielu czynników, w tym tego, czy czują się zaangażowani w 



biznes, czy uważają, że kierownictwo słucha informacji zwrotnych i jak szczęśliwi przychodzą do pracy. 

Chociaż recenzje wydajności dają możliwość omówienia wszelkich drobnych obaw, które masz, 

recenzje nie powinny być dla pracownika dużymi niespodziankami. 

Jeśli naprawdę martwisz się wydajnością pracownika, powinieneś rozwiązać te problemy na bieżąco, a 

nie czekać, aż upłynie termin ich rozpatrzenia. Zamiast tego nacisk w przeglądzie wydajności powinien 

kłaść nacisk na to, jak możecie współpracować w celu poprawy produktywności, jak organizować 

priorytety i jakie dodatkowe szkolenia personelu mogą być wymagane. 

Zarządzanie zmianą 

Prawdopodobnie znasz maksymę, która brzmi: „Jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Cóż, powiedzenie, 

które powinno iść w parze, brzmi: „Tam, gdzie jest zmiana, tam jest opór”. Oto kilka wskazówek, które 

pomogą pracownikom poradzić sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą: 

  Jeśli pracownicy obawiają się zmiany z powodu nieznanego, zapewnij ich, co ma się wydarzyć 

i dokładnie, jak te wydarzenia mogą na nich wpłynąć. Jeśli systemy lub procesy mają się 

zmienić, upewnij się, że pracownicy przejdą wystarczające szkolenie, aby te zmiany pomyślnie 

przeszły. 

  Jeśli pracownicy boją się zmiany, ponieważ czują, że brakuje im kontroli, zaangażuj ich w ten 

proces tak bardzo, jak to możliwe i zachęć ich do rozmowy z tobą o swoich obawach w miarę 

postępu zmiany. 

  Jeśli Twoi pracownicy martwią się czasem i wysiłkiem związanym ze zmianą, spróbuj sprzedać 

im wynik zmiany, wyjaśniając, jak może to być dla nich dobre. 

  Zawsze przyznawaj, że zmiana jest trudna, więc wyrażaj uznanie dla wysiłków swoich 

pracowników. 

Niektórzy pracownicy zawsze będą cynicznie podchodzić do zmian, bez względu na to, jak dobrze 

przedstawiasz rzeczy, więc nie marnuj zbyt wiele czasu ani wysiłku na ich przekonwertowanie. Być 

może będziesz musiał nawet przejść do sedna i jasno określić przyczyny zmiany, a także oczekiwanie, 

że będą współpracować z wysiłkiem zmiany. 

Zarządzanie trudnymi pracownikami 

Tak więc myślałeś, że twój pracownik to kolana pszczół, piżama kota, prawdziwy rubinowy 

olśniewający i nie tylko. Ale czas minął i Twój wymarzony pracownik wiózł Ci banany. Choć może to być 

kuszące wręczenie temu pracownikowi końcowej wypłaty w piątek z ostrzeżeniem, aby nigdy więcej 

nie zaciemniał swojego progu, o wiele mądrzejszym posunięciem jest działanie z większą ostrożnością. 

Zbyt często niedoświadczeni pracodawcy mają tendencję do obwiniania pracowników, gdy coś nie idzie 

dobrze, zamiast zastanawiać się, w jaki sposób mogliby pomóc pracownikom, zapewniając dodatkowe 

szkolenia, lepiej dopasowując ich umiejętności do wymaganych zadań lub zapewniając większą jasność 

co do wymagań pracy. 

Ustalenie, czy problem faktycznie dotyczy Ciebie 

Jeśli czujesz się niezadowolony z wyników pracownika, nie przechodź od razu do narzekania. Zamiast 

tego zadaj sobie dwa proste pytania: 

  Czy pracownikowi brakuje umiejętności lub przeszkolenia do prawidłowego wykonywania 

pracy? Jeśli tak, musisz albo przydzielić temu pracownikowi inne zadania, albo zapewnić mu 

więcej szkoleń. 



  Czy pracownik popełnił błąd, ponieważ procedura nie została prawidłowo udokumentowane? 

Czy mógłbyś stworzyć procedurę, według której ten pracownik miałby postępować, aby w 

przypadku powtórzenia się tej sytuacji nie doszło do tego samego błędu? Jeśli Twoja 

odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi „tak”, problem jest w takim samym stopniu 

Twój, jak i pracownika. Należy skupić się na zapewnieniu pracownikowi umiejętności lub 

procedur niezbędnych do prawidłowego wykonywania jego pracy; w międzyczasie nie marnuj 

cennej energii na krytykowanie swoich pracowników. 

Wiedząc, kiedy narysować linię 

Choć podkreślam wagę szkoleń, wsparcia pracownika i pozytywnego zarządzania, zdaję sobie również 

sprawę, że czasami trafia się pracownik o bardzo trudnych zachowaniach lub rażącym lekceważeniu 

opisu stanowiska. W takich sytuacjach musisz być uczciwy i stanowczy. Oto kilka wskazówek, które 

okazały się pomocne: 

  Działaj wcześnie i działaj często: gdy tylko napotkasz problem z pracownikiem, odciągnij go na 

bok, aby omówić, co się dzieje, najlepiej tego samego dnia. Nigdy nie odkładaj omawiania 

problemów do corocznego spotkania przeglądowego pracownika. 

  Zawsze daj pracownikowi szansę na opowiedzenie drugiej strony: Jednym z największych 

błędów jest nie zapewnienie pracownikowi możliwości wyrażenia swojego poglądu na 

sytuację. 

  Zbuduj dossier: Jeśli pracownik zawsze przekracza granice dopuszczalnego zachowania, ale nie 

do końca uzasadnia formalne ostrzeżenie, udokumentuj wszystkie małe zachowania, które 

uważasz za problem, robiąc notatki w dzienniku na przykład na osobiste rozmowy telefoniczne 

w pracy czas, spóźnienie lub ubliżanie klientowi. Następnie, jeśli zdecydujesz się wydać 

ostrzeżenie, możesz łatwiej uzasadnić swoje działanie. 

 Nie polegaj na listach ostrzegawczych: używaj listów tylko jako kontynuacja spotkań twarzą w 

twarz. Jeśli uważasz, że ostrzeżenie może doprowadzić do zwolnienia tego pracownika, zobacz 

następną sekcję. 

 Upewnij się, że pracownik dokładnie rozumie, czego oczekuje od jego opisu stanowiska. Aby 

dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z częścią „Sporządzanie opisu pozycji” we wcześniejszej 

części tego rozdziału. 

  Lepiej zapobiegać niż leczyć: Zminimalizuj problemy kadrowe, skupiając się uważnie na 

procesie rekrutacji, jak omówiono to wcześniej. 

Upewnij się, że w Twojej polityce zatrudnienia rozróżnia się słabe wyniki (które zwykle skutkują 

procesem doradztwa i ostrzeżenia) od poważnych wykroczeń (które mogą skutkować zwolnieniem w 

trybie doraźnym lub zwolnieniem pracownika bez wypowiedzenia). Zazwyczaj przykłady poważnych 

wykroczeń obejmują kradzież, oszustwo, przemoc i poważne naruszenia procedur bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Jednak słowo ostrzeżenia: nawet jeśli masz jasne zasady, które definiują poważne 

wykroczenia, nigdy nie zwalniaj pracownika na miejscu bez uprzedniej porady prawnej! 

Udzielenie pracownikowi ostrzeżenia 

Jeśli pracownik poważnie lekceważy opis swojego stanowiska lub nadal osiąga słabe wyniki, nawet jeśli 

otrzymał odpowiednie wsparcie i szkolenie, jednym ze sposobów działania jest poproszenie o 

spotkanie z tym pracownikiem i wydanie formalnego ostrzeżenia. Uważaj, aby odpowiednio 

udokumentować zarówno rozmowę, jak i ostrzeżenie.  Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy 

wydawaniu ostrzeżenia pracownikowi: 



  Zawsze zapewniaj pracownikowi możliwość zareagowania na każdy zgłoszony problem: Jeśli 

ten pracownik wspomni o innych kwestiach, które mogą mieć wpływ na jego wydajność (na 

przykład starszy rodzic wymagający opieki, stąd niedawne nieobecności lub brak szkolenia), 

musisz wziąć pod uwagę te kwestie przy określaniu przyszłych działań. 

  Poproś o pisemne potwierdzenie, jeśli ktoś grozi rezygnacją: Jeśli pracownik odpowie, że chce 

zrezygnować, poproś o pismo rezygnacyjne. W ten sposób pracownik nie może później 

twierdzić, że został zwolniony. Jeśli twoja prośba zostanie odrzucona, zanotuj dokładnie, co się 

wydarzyło i co zostało powiedziane. (Ale nigdy nie pisz rezygnacji w imieniu pracownika!) 

  Zastanów się, kto jeszcze powinien uczestniczyć w spotkaniu: W zależności od powagi 

niewystarczającej wydajności możesz chcieć, aby ktoś inny był w pomieszczeniu jako 

obserwator lub zaoferować pracownikowi możliwość przyprowadzenia na spotkanie osoby 

wspierającej. 

  Jasno wyjaśnij, jakich ulepszeń oczekujesz: Bądź konkretny i najlepiej odnieś się do szczegółów 

w opisie stanowiska pracownika. Podaj datę, do której oczekujesz wprowadzenia ulepszeń i 

wskaż, jak zamierzasz oceniać wyniki w tym okresie. 

  Ustal datę spotkania, aby przejrzeć postępy w poprawie wydajności pracy: często uważam, że 

drugie spotkanie jest bardziej konstruktywne niż pierwsze, ponieważ pracownik miał czas na 

zastanowienie się nad tym, co się wydarzyło. 

  Powiedz pracownikowi, jakie mogą być konsekwencje braku poprawy: Na przykład: „Jeżeli 

wyraźna poprawa Twojego stosunku do przełożonego nie zostanie zauważona w takiej a takiej 

dacie, możesz otrzymać kolejną ostrzeżenie i ostatecznie twoje zatrudnienie może zostać 

rozwiązane. 

Udzielenie pracownikowi formalnego ostrzeżenia jest stosunkowo drastycznym krokiem i zwykle 

wskazuje na niepowodzenie w rekrutacji, wprowadzeniu, codziennym zarządzaniu lub szkoleniu. 

Innymi słowy, jeśli okaże się, że wydajesz pracownikowi ostrzeżenie, potraktuj to jako okazję do 

zastanowienia się, jak mogłeś lepiej sobie radzić jako menedżer i jak możesz uniknąć powtórzenia się 

tego w przyszłości. 

Wypowiedzenie pracownika 

Czasami pracownik po prostu nie wyszło, a najlepszym wyborem dla Twojej firmy jest rozwiązanie 

stosunku pracy z tą osobą. W tym miejscu sugeruję, abyś zasięgnął porady swojego stowarzyszenia 

branżowego lub doradcy prawnego przed kontynuowaniem, aby mieć pewność, że nie narażasz się na 

ryzyko niesłusznego roszczenia o zwolnienie. (Prawa dotyczące niesłusznego zwolnienia są złożone i 

różnią się w zależności od liczby pracowników, struktury prawnej i lokalizacji Twojej firmy.) Niezależnie 

od sytuacji, musisz być ostrożny, aby postępować zgodnie z jasnym i sprawiedliwym procesem: Główny 

powód, dla którego pracodawcy otrzymują roszczenia o niesłuszne zwolnienie nie dlatego, że oni 

zwolnili kogoś, ale raczej jak kogoś zwolnili. Nie ulegaj pokusie zmuszania pracownika do odejścia, 

udając, że nie masz pracy, degradując kogoś do młodszych zadań lub sprawiając, że pracownik czuje 

się niekomfortowo. Strategie te można interpretować jako niesprawiedliwe zwolnienie, jeśli pracownik 

uważa, że nie ma innego wyjścia, jak tylko „zrezygnować”. Jeśli skończysz z rozwiązaniem stanowiska 

pracownika, upewnij się, że przekazałeś tej osobie odpowiednie wypowiedzenie lub, alternatywnie, 

płatność zamiast wypowiedzenia. (Skontaktuj się z odpowiednimi agencjami rządowymi lub 

branżowym lub stowarzyszeniem pracodawców, aby dowiedzieć się, w jaki sposób z dużym 

wyprzedzeniem.  



Finansowanie Twojej firmy 

Ile gotówki potrzebuje Twoja firma? Oczywiście dużo! I bez względu na to, ile masz, zwykle jest za mało 

. . . Banki często niechętnie udzielają pożyczek firmom, zwłaszcza start-upom, więc wiele osób kończy 

z pożyczkami osobistymi lub inwestycyjnymi, wykorzystując kredyty mieszkaniowe jako 

zabezpieczenie. Niestety ta trudność w zabezpieczeniu finansowania często oznacza, że firmy są 

niedokapitalizowane od samego początku. Zbyt często widzę ludzi rozpoczynających nowy biznes z 

zaledwie kilkoma tysiącami dolarów kapitału. W tym rozdziale opowiem o różnych dostępnych 

rodzajach finansowania oraz o tym, jak ubiegać się o pożyczkę. Ale zanim zajdziesz tak daleko, 

przeczytaj listę kontrolną na początku tego rozdziału, aby jasno określić, ile naprawdę potrzebujesz, 

aby zacząć. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest firma, która ma wszystko, ale brakuje mu kapitału i jest 

zmuszona do zamknięcia, zanim zostanie prawidłowo założona. 

Budżetowanie wystarczające na rozpoczęcie działalności 

Koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej są często znacznie wyższe, niż można sobie wyobrazić, a 

takie rzeczy jak opłaty komunalne, ubezpieczenie, opłaty prawne i kaucje najmu to tylko niektóre z 

wydatków, na które ludzie zapominają budżetować. W tej sekcji przyjrzymy się budżetowaniu 

wydatków na rozpoczęcie działalności, upewnieniu się, że masz wystarczająco dużo na życie i ocenie, 

ile możesz potrzebować pożyczyć. 

Tworzenie budżetu na start 

Jeśli nadal jesteś na początkowym etapie planowania swojej firmy, zapoznaj się z poniższą listą, które 

wyszczególniają wiele kluczowych wydatków, które musisz zaplanować przy zakładaniu nowej firmy: 

 Nowy sprzęt lub narzędzia: Koszty obejmują systemy IT i urządzenia peryferyjne, pojazdy 

mechaniczne, wyposażenie biura, sprzęt detaliczny (kasa fiskalna, oprogramowanie POS) oraz 

narzędzia i inny sprzęt. 

  Aranżacja lokalu: Budżet na opłaty komunalne, wyposażenie nowego lokalu, opłaty za umowę 

najmu oraz kaucję najmu i czynsz z góry. 

  Inne wydatki związane z rozpoczęciem działalności: opłaty księgowe (doradztwo przy 

zakładaniu nowej firmy), opłaty konsultantów, założenie firmy, ubezpieczenie (ubezpieczenie 

OC/odpowiedzialności cywilnej/ubezpieczenie mienia), dostęp do Internetu i sieci, opłaty 

prawne, opłaty licencyjne, marketing i branding (w tym logo firmy i rejestracja nazwy firmy), 

gwarancje na energię elektryczną i gaz, oznakowanie, zapasy do odsprzedaży, szkolenie 

personelu i projektowanie stron internetowych mogą wymagać zaplanowania budżetu. 

Oczywiście firmy usługowe mają zwykle mniejsze koszty początkowe niż firmy detaliczne (wyposażenie 

detaliczne zwykle kosztuje znacznie ponad 100 000 USD), a jeśli kupujesz franczyzę, musisz dodać cenę 

zakupu franczyzy, a także stałą miesięczną opłatę, podczas gdy wciąż zaczynasz działać. Chociaż budżet 

na początkowe wydatki jest niezbędnym pierwszym krokiem, budżet ten niekoniecznie zapewnia jasne 

wskazanie, ile potrzebujesz pożyczyć – wiesz o tym tylko wtedy, gdy skompletujesz resztę budżetów 

biznesowych i osobistych. 

KAPITAŁOWA SPRAWA 

Kilka lat temu mój przyjaciel postanowił otworzyć sklep z pamiątkami. Podpisał umowę najmu na 

głównej ulicy i podczas gdy sklep stał pusty przez dwa miesiące, poświęciła dużo czasu na wyposażenie 

lokalu, instalowanie designerskich świateł i najwyższej klasy punktów sprzedaży oraz systemów 

bezpieczeństwa. Sklep wyglądał absolutnie pięknie. Kłopot polegał na tym, że zanim był gotowy do 

otwarcia, nie miała wystarczającej ilości kapitału, aby kupić odpowiednie akcje, ani wystarczającej ilości 



kapitału na życie przez następne 12 miesięcy, podczas gdy jego firma się rozwinęła. W ciągu sześciu 

miesięcy musiał zmniejszyć straty i zamknąć firmę. 

Dodając tyle, by żyć dalej 

Większość firm nie osiąga żadnych zysków w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, a w rzeczywistości 

wiele firm ponosi w tym czasie straty. W przypadku niektórych firm okres przed osiągnięciem zysków 

może trwać rok lub nawet dłużej. Może się okazać, że nie tylko będziesz potrzebować pożyczyć 

fundusze, aby rozpocząć działalność, ale także będziesz potrzebować dodatkowych środków, aby 

sfinansować wydatki na życie w ciągu pierwszych kilku miesięcy. Całkiem to, jak planujesz wydatki na 

życie, zależy od twoich okoliczności i tego, czy kontynuujesz pracę w innej pracy, podczas gdy twoja 

firma się rozkręca (więcej na ten temat powiem w rozdziale 9). W razie potrzeby proponuję poprosić o 

pomoc księgowego lub doradcę biznesowego w tworzeniu osobistego budżetu. 

Oceniając, ile naprawdę potrzebujesz 

Do tej pory powinieneś wiedzieć, ile pieniędzy potrzebujesz na sprzęt, pojazdy, wyposażenie biura lub 

sklepu, a także ile potrzebujesz (jeśli w ogóle) na otwarcie magazynu. Ponadto zacząłeś się zastanawiać, 

czy potrzebujesz dodatkowych środków na pokrycie wydatków na życie, gdy się ugruntujesz. W tym 

momencie możesz zacząć myśleć o trzech rzeczach: 

  Jeśli nie masz niezbędnych oszczędności, czy będziesz w stanie pożyczyć pieniądze? 

  Ile środków będziesz potrzebować i jakie będą prawdopodobne spłaty? 

  Czy te spłaty będą dostępne w ciągu pierwszego lub dwóch lat Twojej działalności – czy też 

taki poziom zadłużenia przyniesie niedopuszczalny poziom ryzyka i/lub stresu? 

W zależności od odpowiedzi na te pytania, możesz przejrzeć swój budżet początkowy. Chociaż nie 

chcesz ryzykować niepowodzenia biznesowego poprzez niedokapitalizowanie, może się okazać, że 

możesz cofnąć lub opóźnić niektóre wydatki bez nadmiernego cierpienia firmy. Oto kilka wskazówek, 

jak przyciąć budżet początkowy: 

  Rozważ leasing, a nie kupno aktywów. Finanse, które są zabezpieczone na aktywach, takich 

jak pojazd, są zwykle dość łatwe do uzyskania i pozwalają zachować gotówkę, dzięki czemu 

można ją wykorzystać jako kapitał obrotowy. 

  Podejdź realistycznie do wydawania cennych środków na nowy samochód. Możesz chcieć tego 

zupełnie nowego speed-maszyna, ale jeśli Twój pojazd nie jest istotną częścią marki i 

wizerunku Twojej firmy, prawie na pewno możesz się bez niego obejść. 

  Rozważ kupowanie rzeczy z drugiej ręki. Ponownie, rzeczy z drugiej ręki nie są tak efektowne 

jak nowe i błyszczące rzeczy, ale mogą równie dobrze wykonywać swoją pracę. 

 Spójrz na wypożyczanie sprzętu. Jeśli Twój budżet obejmuje nowy sprzęt, zastanów się, czy 

mógłbyś go wynająć okazjonalnie, gdy Twoja firma się rozwija. 

Zawsze strzeż swojego kapitału obrotowego (czyli różnicy między bieżącymi aktywami a bieżącymi 

pasywami), tak jak tygrysica strzeże swoich młodych. Nawet jeśli uważasz, że masz wystarczającą ilość 

gotówki, aby kupić wszystko, czego potrzebuje Twoja firma, aby rozpocząć, jeśli Twoja firma odnosi 

sukcesy i rozwija się w dowolnym tempie, sam wzrost prawdopodobnie pochłonie Twoją gotową 

gotówkę. 

Oddzielenie wydatków początkowych od kosztów operacyjnych 

Jeśli jesteś nowy w biznesie, może być trudno odróżnić wydatki na rozpoczęcie działalności od kosztów 

operacyjnych. Ta różnica jest kluczowa, abyś mógł obliczyć, ile potrzebujesz finansowania na 



rozpoczęcie działalności. Koszt początkowy to jednorazowy wydatek związany z rozpoczęciem 

działalności lub zakupem aktywów, których potrzebuje Twoja firma. Wydatki operacyjne to stały 

wydatek, który będzie stałym elementem prowadzenia Twojej firmy. 

Radzenie sobie z początkowymi kosztami początkowymi 

Jednym z trudnych pytań podczas planowania nowej firmy jest sposób traktowania początkowych 

wydatków na rozpoczęcie działalności. Na przykład, jeśli wydasz 500 USD na malowanie swojego 

nowego biura, czy liczy się to jako wydatek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy jest to tylko 

naprawa i konserwacja? Odpowiedź – w odniesieniu do biznesplanu i sprawozdawczości finansowej, 

ale niekoniecznie zeznania podatkowego – jest taka, że jeśli coś jest jednorazowym wydatkiem 

związanym z rozpoczęciem działalności i nie spodziewasz się, że ten wydatek będzie ponownie w 

ramach codzienny handel (lub przynajmniej przez krótką chwilę), powinieneś traktować to jako koszt 

początkowy. 

Przełożenie teorii na praktykę 

Zamierzam wziąć prawdziwy biznes i pokazać, jak budżet wydatków na start-up współgra z prognozami 

finansowymi. W tym scenariuszu moja przyjaciółka Ewa zakłada małą firmę handlową. Poniżej możesz 

zobaczyć, ile według niej będzie musiała zapłacić w ciągu pierwszych czterech tygodni od rozpoczęcia 

działalności (w tym pieniądze, które będzie musiała zapłacić, zanim otworzy swoje drzwi do handlu). 

Pierwszy czterotygodniowy budżet dla biznesu detalicznego 

Wydatki: $ 

Opłaty księgowe za doradztwo dotyczące rozpoczęcia nowej działalności : 1 600,00 

Reklama za pierwszy miesiąc : 200,00 

Wartość kosztowa zapasów zakupionych w celu odsprzedaży : 20.000,00 

Ubezpieczenie na pierwsze 12 miesięcy :  2 400,00 

Opłata leasingowa za klimatyzator : 400,00 

Nowe regały i sprzęt komputerowy : 15 000,00 

Kaucja za wynajem (czynsz za osiem tygodni) : 4 800,00 

Wynajem z góry (cztery tygodnie) : 2 400,00 

Oznakowania i broszury marketingowe : 1 500,00 

Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc : 3 000,00 

Projekt strony internetowej, w tym hosting pierwszego miesiąca (hosting to 100 USD miesięcznie) :  

1,100,00 

Wszystkie inne wydatki za pierwszy miesiąc (opłaty bankowe, prąd, internet, pojazd silnikowy, telefon   

itd.) : 800,00 

RAZEM : 53 200,00 

Wyobraź sobie, że Ewa sprzedaje towary o wartości 10 000 USD w ciągu pierwszych czterech tygodni 

handlu. Jak myślisz, jaki przewidywany zysk i strata powinien znaleźć się w jej biznesplanie na ten 



okres? Upraszczając, można powiedzieć, że Ewa otrzyma 10 000 dolarów dochodu i wyda 53 200 

dolarów na wydatki, co oznacza stratę 43 200 dolarów. Jednak to podstawowe podejście nie daje 

prawdziwej reprezentacji tego, co się dzieje, a żaden bank ani inwestor nie będzie chciał sztabki firmy, 

która pokazuje tego rodzaju stratę. To, co musi zrobić Ewa, to oddzielić wydatki na rozpoczęcie 

działalności od kosztów operacyjnych. Tabela  pokazuje, jak to robi. 

Koszty rozruchu a pierwsze cztery tygodnie kosztów operacyjnych 

Wydatki: $ 

Koszty uruchomienia  

Opłaty księgowe za doradztwo dotyczące rozpoczęcia nowej działalności : 1 600,00 

Wartość kosztowa zapasów zakupionych w celu odsprzedaży : 20.000,00 

Ubezpieczenie (opłacone z góry 11 miesięcy) : 2 200,00 

Nowe regały i sprzęt komputerowy : 15 000,00 

Kaucja za wynajem (czynsz za osiem tygodni) : 4 800,00 

Oznakowania i broszury marketingowe : 1 500,00 

Projekt strony z wyłączeniem hostingu w pierwszym miesiącu (hosting to 100 USD miesięcznie) :  

1,000,00 

RAZEM : 46.100,00 

Koszty operacyjne - pierwsze cztery tygodnie 

Reklama za pierwszy miesiąc : 200,00 

Ubezpieczenie na pierwszy miesiąc : 200,00 

Opłata leasingowa za klimatyzator : 400,00 

Wynajem z góry (cztery tygodnie) : 2 400,00 

Hosting strony internetowej : 100,00 

Wynagrodzenie za pierwszy miesiąc : 3 000,00 

Wszystkie pozostałe wydatki za pierwszy miesiąc :  800,00 

RAZEM : 7 100,00 

Czy widzisz, jak patrząc na dane Ewy z tej perspektywy, przewidywany zysk i strata wygląda zupełnie 

inaczej? Jeśli Ewa osiągnie 40 centów zysku brutto w dolarach, firma będzie miała 10 000 USD ze 

sprzedaży, 6000 USD w kosztach sprzedaży i 7100 USD w wydatkach. Firma nadal wykazywałaby stratę 

w wysokości 3100 USD, ale jest to znacznie mniej niż strata w wysokości 43 200 USD. Na wczesnych 

etapach działalności ważne jest, aby zrozumieć rozróżnienie między kosztami początkowymi a 

kosztami operacyjnymi. To rozróżnienie jest ważne nie tylko z punktu widzenia tworzenia trafnych 

prognoz finansowych, ale także z punktu widzenia zarządzania biznesem. W końcu, jeśli nie rozumiesz 

tego rozróżnienia, nie będziesz w stanie dokładnie obliczyć swojej prawdziwej rentowności w 

pierwszych miesiącach handlu. Nawiasem mówiąc, twój księgowy prawie na pewno inaczej potraktuje 

wydatki na rozpoczęcie działalności dla celów podatkowych, decydując się na odpisanie pozycji, które 



wykazałeś jako wydatki na rozpoczęcie działalności, aby zminimalizować rachunki podatkowe. Jednak 

traktowanie wydatków z punktu widzenia zarządzania podatkowego różni się od tego, jak należy 

traktować wydatki z punktu widzenia zarządzania firmą. 

Rozmiary opcji finansowych 

Podobnie jak pomysł przejechania się przez pustynię dwudrzwiowym hatchbackiem wymagałby 

ponownej oceny, musisz rozważyć różne rodzaje pożyczek lub kredytów, w zależności od etapu, na 

którym znajduje się Twoja firma i na co potrzebujesz finansowania. Możesz potrzebować środków 

finansowych na niektóre lub wszystkie z poniższych: 

  Finansowanie początkowego kapitału obrotowego: Linia kredytowa, pożyczka biznesowa, 

pożyczka pod zastaw domu lub partner kapitałowy to zwykle najlepszy sposób na pozyskanie 

kapitału początkowego dla Twojej firmy. 

  Finansowanie nowego sprzętu lub pojazdów silnikowych: zazwyczaj najlepiej sprawdzają się 

umowy leasingu, kredytu hipotecznego na ruchomości lub sprzedaży ratalnej, a sam majątek 

stanowi zabezpieczenie pożyczki. 

  Finansowanie krótkoterminowych wahań w handlu: kredyty w rachunku bieżącym i karty 

kredytowe mogą Cię zmęczyć w trudnych czasach, chociaż są to kosztowna forma pożyczania, 

zwłaszcza jeśli zawsze jesteś na minusie. 

ROSNĄCE BÓLE 

Gdy firma szybko się rozwija, staje się głodna gotówki - wymaga większego sprzętu, większej ilości 

zapasów i większej liczby pracowników. Często firmy potrzebują finansowania nie dlatego, że mają 

problemy, ale dlatego, że odnoszą sukcesy. Oto kilka wskazówek finansowych dotyczących przetrwania 

gwałtownego wzrostu: 

• Nie wydawaj gotówki na zakup nowych aktywów: Nawet jeśli na koncie bankowym masz 20 000 USD, 

unikaj płacenia gotówką za takie rzeczy, jak samochody lub nowy sprzęt. (Jeśli Twoja firma szybko się 

rozwija, nadwyżka gotówki jest szybko potrzebna do płacenia podatków, zwiększania zapasów lub 

oferowania klientom większych kredytów). lat. 

• Zwolnij swój wzrost, jeśli możesz: To ekscytujące, gdy myślisz, że wpadłeś na zwycięski pomysł, ale 

powolny, stały wzrost jest znacznie łatwiejszy dla Twojego przepływu gotówki. Idź krok po kroku i w 

miarę możliwości pozwól zyskom z jednego etapu finansować następny. 

• Korzystaj z pożyczek biznesowych lub linii kredytowych zamiast debetów lub kart kredytowych: 

rozwijająca się firma w krótkim czasie zużywa kredyt, a następnie ma trudności ze spłatą. Kiedy Twoja 

firma ma dobry, silny wzrost, najlepszym rozwiązaniem jest pożyczka lub linia kredytowa. 

Zaciągnięcie kredytu biznesowego 

Chcesz surowej rzeczywistości? Jeśli szukasz kredytu biznesowego na nowy biznes i nie masz do 

zaoferowania jakiegoś zabezpieczenia (np. domu) jako gwarancji kredytu, masz bardzo małą szansę na 

zatwierdzenie kredytu . Nawet jeśli masz kapitał w swoim domu, wiele banków nie jest 

przygotowanych na podjęcie ryzyka, dopóki firma nie zostanie założona i nie będziesz mieć 

udowodnionego strumienia dochodów. (Niektórzy biznesmeni radzą sobie z tym, zabezpieczając 

pożyczkę na „inwestycję osobistą”, podczas gdy są nadal zatrudnieni, i wykorzystują tę pożyczkę do 

handlu akcjami i podobnych działań. Następnie, zanim chcą rozpocząć działalność, „ możesz 

wykorzystać niektóre z tych funduszy na kapitał obrotowy na rozpoczęcie działalności. To, czy jest to 

opcja dla Ciebie, zależy w dużej mierze od Twojej sytuacji osobistej.) Jeśli bank dobrze poradzi sobie z 



zatwierdzeniem kredytu, prawdopodobnie będziesz miał wybór pomiędzy linią kredytową a pożyczką 

biznesową: 

  Linia kredytowa działa trochę jak zwykłe konto bankowe, z tą różnicą, że saldo jest na 

czerwono, a nie na czarno. Możesz wykorzystać pożyczkę na całą swoją bankowość biznesową, 

w tym zarówno wpłaty, jak i wypłaty. Masz limit kredytowy na koncie i to Ty decydujesz, czy 

spłacasz kapitał, czy tylko odsetki. 

 Kredyt biznesowy działa bardziej jak zwykły kredyt mieszkaniowy - pożyczasz określoną kwotę 

i zobowiązujesz się do regularnych spłat przez określoną liczbę lat. 

Jaki rodzaj kredytu biznesowego będzie dla Ciebie najlepszy? Z drugiej strony linia kredytowa jest 

cudownie elastyczna, ale z drugiej strony musisz mieć zdyscyplinowany charakter, aby zmusić się do 

spłaty długu (jeśli nigdy nie zmniejszysz kwoty głównej zaległej na linii kredytowej, w końcu spłacisz 

większe oprocentowanie niż w przypadku zwykłej pożyczki biznesowej). W przypadku pożyczek 

biznesowych zaletą jest to, że szybko się spłacają. Minusem jest to, że bank zazwyczaj oferuje 

stosunkowo krótki termin (pięć lat to dość standard), co oznacza, że spłaty są wysokie, gdy biznes jest 

najmniej na to stać. Prawie wszystkie banki wymagają pewnego zabezpieczenia przed pożyczkami, a ta 

zasada zwykle oznacza, że właściciele lub dyrektorzy wystawiają jako zabezpieczenie własny dom. 

Wiem, jak przerażające może być założenie własnego domu jako zabezpieczenia, ale im większe 

zabezpieczenie zaoferujesz, tym niższy koszt kredytu (odsetki są zwykle naliczane według normalnych 

zmiennych stóp procentowych plus czynnik ryzyka oceniany przez bank, który zwykle jest od 1 do 3 

procent). 

MIESZANIE DOMU I BIZNESU 

Ponowne ściąganie w stosunku do kapitału własnego kredytu mieszkaniowego jest łatwą i powszechną 

formą pożyczki biznesowej. Jeśli jednak otrzymasz pojedynczy kredyt hipoteczny będący kombinacją 

pożyczek osobistych i biznesowych, obliczenie, ile wydatków na odsetki jest osobistych, a ile 

biznesowych, staje się dość trudne. Ten sam problem pojawia się, gdy przeciągasz środki na cele 

osobiste z pożyczki biznesowej (na przykład, aby zapłacić podatek osobisty lub wyremontować dom). 

Ponieważ mieszasz pożyczki osobiste i biznesowe, odsetki od tej pożyczki nie są już w 100% odliczane 

od podatku i potencjalnie australijski urząd skarbowy może kwestionować, czy możesz w ogóle ubiegać 

się o jakiekolwiek odsetki od tej pożyczki. Możesz uniknąć odrzucenia roszczeń z tytułu potrąceń 

odsetek, zachowując całkowicie oddzielne pożyczki na dom i firmę. Jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę pod 

zastaw własnego domu, poproś o pożyczkę podzieloną, dzięki czemu otrzymasz dwie pożyczki z tym 

samym zabezpieczeniem. Podobnie, jeśli masz pożyczkę biznesową i masz przed sobą spłatę, dokonaj 

przeciągnięcia tylko wtedy, gdy zamierzasz wykorzystać wypłacone środki na cele biznesowe, nawet 

jeśli pożyczka jest tylko na Twoje nazwisko, pamiętaj, że jeśli poręczysz tą pożyczkę pod współwłasność, 

obie strony (czyli Ty i Twoja ukochana) ponosicie solidarną odpowiedzialność. Oznacza to, że nawet 

jeśli związek się rozpadnie lub jeden z partnerów zachoruje lub umrze, druga osoba musi kontynuować 

i przejąć całą płatność. 

Znalezienie nowego życia 

Ideą leasingu nowego pojazdu lub nowego sprzętu jest to, że firma finansowa kupuje aktywa w Twoim 

imieniu, a następnie wynajmuje je Tobie. Płacisz czynsz co miesiąc przez ustalony okres, a następnie, 

jeśli chcesz, pod koniec tego okresu możesz kupić aktywa od firmy finansowej po obniżonej cenie (ta 

obniżona cena jest zwykle nazywana rezydualną). Wszystkie spłaty leasingu można odliczyć od 

podatku. Oto kilka powodów, dla których leasing sprawdza się w przypadku małych firm: 



  Warunki leasingu są elastyczne: Twoja miesięczna spłata zależy od trzech rzeczy: stopy 

procentowej, czasu trwania leasingu i kwoty pozostałej kwoty (czasami nazywanej również 

ratą balonową), którą musisz zapłacić na końcu. (Najlepiej, aby ta opłata balonowa była jak 

najmniejsza, aby nie wypłacić kupy ciasta za coś, co nie jest dużo warte i nie możesz sobie 

pozwolić na wymianę.) 

  Leasing jest stosunkowo łatwy do uzyskania dla istniejących firm: W przypadku istniejących 

firm o sprawdzonych przepływach pieniężnych, leasing jest stosunkowo łatwy do uzyskania, 

ponieważ są one zabezpieczone samym aktywem. (W przeciwieństwie do tego, nowe firmy 

mogą uznać, że firmy finansowe nie będą chciały oferować leasingu, a jeśli to zrobią, warunki 

leasingu prawdopodobnie będą drogie). 

  Leasing jest łatwiejszy, gdy przepływy pieniężne są napięte: Ponieważ leasing nie wymaga 

zaliczki z góry, comiesięczne spłaty są często łatwiejsze do opanowania niż jedna duża kwota 

ryczałtowa. Jeśli Twoja firma jest sezonowa, możesz nawet zorganizować spłatę leasingu, która 

pozwoli Ci płacić więcej w ruchliwych miesiącach i mniej w wolnych miesiącach. 

  Leasing pozwala na pewną elastyczność w zakresie odliczeń podatkowych: Możesz ubiegać się 

o miesięczne spłaty leasingu jako odliczenie od podatku, a jeśli masz wystarczającą ilość 

gotówki, gdy nadejdzie koniec roku podatkowego, możesz nawet być w stanie spłacić 11 

miesięcy z góry i otrzymaj całą kwotę jako odliczenie od podatku w tym roku (jednak najpierw 

skontaktuj się z księgowym!). 

  Leasing może zapewnić dobry sposób na aktualizowanie Twojej firmy dzięki najnowszym 

technologiom: Niektóre umowy leasingowe umożliwiają modernizację sprzętu poprzez 

wypowiedzenie starej umowy najmu i zawarcie nowej umowy najmu. Należy jednak dokładnie 

sprawdzić płatności balonowe i warunki leasingu, ponieważ wiele leasingów wymaga zapłaty 

wyższej niż wartość przedmiotu. 

ZEBRAĆ SIĘ WOKÓŁ 

Crowdfunding (czasami nazywany także crowdsourcingiem, finansowaniem społecznościowym lub 

zbieraniem funduszy społecznościowych) to coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie funduszy na 

nowy pomysł na biznes. Finansowanie społecznościowe działa na dwa sposoby. Pierwszym sposobem 

jest finansowanie społecznościowe oparte na nagrodach, które pozwala ludziom wpłacać pieniądze na 

projekt, który nie został jeszcze ukończony, lub biznes, który jeszcze nie został uruchomiony, w zamian 

za jakąś nagrodę. Nagrody różnią się w zależności od projektu. Na przykład niedawno przyczyniłem się 

do kampanii crowdfundingowej dla społecznościowego festiwalu sztuki w moim mieście. W zamian za 

moje 50 dolarów otrzymuję zaproszenie na przyjęcie otwierające. Mogłem też zdecydować się na 

przekazanie 500 dolarów w zamian za reklamę w programie festiwalu. Innym sposobem, w jaki działa 

crowdfunding, jest kapitałowe finansowanie społecznościowe, w którym inwestorzy płacą za 

posiadanie części firmy. Zastanawiasz się, czy finansowanie społecznościowe jest dla Ciebie możliwym 

sposobem na pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy? Nowe platformy crowdfundingowe 

uruchamiane są prawie codziennie, ale Crowdfunder, Indiegogo, Kickstarter, Patreon i Pozible to 

platformy o ugruntowanej pozycji i wysokim współczynniku uczestnictwa. 

Możesz zostać dotknięty mnóstwem kar, jeśli zbyt wcześnie spłacisz leasing. Z tego powodu ostrożnie 

wybierz okres leasingu i zrób swoje kwoty przed podjęciem decyzji o sprzedaży przedmiotu leasingu. 

Związanie się z kredytem hipotecznym lub zakupem ratalnym 

Kredyty hipoteczne i komercyjny zakup na raty są bardzo podobne do leasingu, ale z kilkoma 

kluczowymi różnicami: 



  Własność: W przypadku hipoteki na ruchomości (ale nie w sprzedaży na raty) jesteś 

właścicielem majątku, a nie firma leasingowa. 

 Metoda odliczenia podatku: Zamiast ubiegać się o odliczenie od podatku całej miesięcznej 

spłaty, możesz ubiegać się o amortyzację sprzętu lub pojazdu, a także odsetki od pożyczki. 

Zazwyczaj takie rozwiązanie oznacza, że we wczesnych latach umowy otrzymasz większe 

odliczenie od podatku niż w przypadku leasingu. 

 Brak wartości rezydualnej: kredyty hipoteczne i umowy sprzedaży ratalnej zwykle nie mają 

wartości rezydualnej. Oznacza to, że po zakończeniu miesięcznych spłat nie masz na koniec 

dużej kwoty ryczałtowej do spłaty. 

 Podatek od towarów i usług : W zależności od charakteru umowy i metody zgłaszania, której 

używasz do zgłaszania podatku VAT, możesz ubiegać się o zwrot całego podatku VAT w jednej 

zryczałtowanej kwocie w momencie zakupu nowego sprzętu lub pojazd. Skontaktuj się ze 

swoim księgowym, aby dowiedzieć się więcej. 

Nie istnieje żadna jednoznaczna reguła, która pomogłaby Ci określić, która opcja jest najlepsza – 

leasing, kredyt hipoteczny na ruchomości czy sprzedaż ratalna. Jeśli nie masz pewności, co jest dla 

Ciebie najlepsze, proponuję porozmawiać z księgowym. 

Karty kredytowe 

W idealnym świecie karty kredytowe są poręcznym ułatwieniem. Możesz płacić rachunki przez telefon, 

ustalać wydatki podczas podróży lub używać ich do przetrwania, jeśli w ciągu miesiąca zabraknie 

gotówki. Większość firmowych kart kredytowych jest skonfigurowanych tak, że musisz co miesiąc 

spłacać całe saldo, zwykle za pomocą polecenia zapłaty z firmowego konta bankowego. Jednak wielu 

małych przedsiębiorców nie ma firmowej karty kredytowej, a zamiast tego używa swojej osobistej 

karty kredytowej do opłacania wydatków biznesowych. W tym scenariuszu możesz wpaść w kłopoty: 

osobiste karty kredytowe są nie tylko strasznie drogie – zwłaszcza jeśli jesteś przywiązany do gotówki 

i ostatecznie płacisz tylko minimalną miesięczną opłatę – ale także obrzydliwie łatwo je zdobyć. 

Pamiętam, że konsultowałem się z parą, która zaciągnęła nową pożyczkę z karty kredytowej za każdym 

razem, gdy brakowało gotówki. Skończyło się na 11 kartach kredytowych i skumulowanym długu w 

wysokości 80 000 $! 

Uwaga. Karty kredytowe świetnie sprawdzają się jako krótkoterminowe rozwiązanie kredytowe, ale w 

przypadku pożyczek długoterminowych są niezwykle kosztowną opcją. 

Poszukiwanie partnerów kapitałowych 

Jak dotąd mówię tylko o finansowaniu dłużnym, co oznacza, że aby zdobyć gotówkę na swój biznes, 

zadłużasz się. Jednak innym głównym źródłem finansowania biznesu jest finansowanie kapitałowe. 

Dzięki finansowaniu kapitałowemu otrzymujesz finansowanie od inwestora w zamian za część 

własności Twojej firmy. Finanse kapitałowe są bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych niż w 

Australii, ale branża szybko się rozwija. Idea większości funduszy kapitałowych polega na tym, że 

inwestorzy – czasami określani jako aniołowie biznesu – kupują Twoją firmę, oferując fundusze i wiedzę 

w zamian za współwłasność. Inwestorzy nie otrzymują odsetek od tych funduszy, ale zamiast tego 

szukają zwrotu w postaci długoterminowego zysku kapitałowego. Ponieważ inwestorzy są narażeni na 

ryzyko niepowodzenia Twojej firmy, zwykle szukają firm o silnej historii wzrostu i wyższych niż 

przeciętne zwrotach. Zalety finansowania kapitałowego obejmują możliwość pozyskiwania funduszy, 

nawet jeśli nie masz do zaoferowania zabezpieczenia lub zabezpieczenia, co oznacza, że Twoja 

struktura finansowa jest bardziej stabilna. Ponadto, miejmy nadzieję, Twoja firma może skorzystać z 

doświadczenia inwestora w zakresie zarządzania. Z drugiej strony, zewnętrzny inwestor oznacza, że 



nie masz już pełnej kontroli nad swoim biznesem. Możesz mieć trudności z konsultowaniem się z 

innymi przed podjęciem decyzji, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do prowadzenia własnego 

programu. 

Wybór pożyczkodawcy 

Tam jest duży, zły świat – jeśli chcesz płacić skandalicznie wysokie stopy procentowe, zawsze możesz 

znaleźć kogoś, kto Cię zarejestruje. Więc nie daj się wciągnąć, ale zamiast tego upewnij się, że 

otrzymujesz najlepszą możliwą ofertę podczas ubiegania się o pożyczkę. 

Porównaj oprocentowanie i opłaty kredytowe 

Porównywanie jednej pożyczki z drugą to nie tylko ważenie stóp procentowych, ale także 

uwzględnienie wszystkich ukrytych kosztów, takich jak opłaty za rozpoczęcie działalności, opłaty za 

obsługę pożyczki i opłaty za wyjście. Niestety dojście do prawdziwego porównania jest naprawdę 

trudne. Na przykład opłata za rozpoczęcie działalności w wysokości 600 USD ma znacznie większy 

wpływ na to, ile naprawdę kosztuje pożyczka, gdy pożyczka jest udzielana tylko na trzy lata, a nie na 25 

lat. Jeszcze bardziej skomplikowane: niektórzy pożyczkodawcy mogą powiedzieć, że nie pobierają opłat 

za zgłoszenie, ale następnie pobierają opłaty za wycenę, przygotowanie dokumentów prawnych i 

ocenę ryzyka. Chociaż zalecam, abyś spróbował porównać oprocentowanie i opłaty za pożyczkę przed 

podpisaniem się za pomocą linii przerywanej, pamiętaj, że większość wykresów porównawczych, które 

znajdziesz w Internecie, nie jest tak wyrafinowana. Na przykład, chociaż produkty dla miesiąca 

miodowego automatycznie wracają do niezdyskontowanej zmiennej stawki i wyglądają źle pod 

względem stawek porównawczych, niektórzy pożyczkodawcy przełączają Cię na inny produkt po 

miesiącu miodowym, który może działać bardzo dobrze. Krótko mówiąc, przy wyborze pożyczkodawcy 

wiedza o produkcie jest twoim najlepszym przyjacielem. Znajdź renomowanego brokera, który nie jest 

związany z jednym konkretnym bankiem i który może obiektywnie porównać oferty różnych banków. 

Rozważ inne interesujące (interesujące) czynniki 

Kiedy szukasz pożyczki, która najlepiej sprawdzi się dla Twojej firmy, pamiętaj, że właściwa pożyczka 

niekoniecznie musi mieć najniższą efektywną stopę procentową. Oto kilka innych ważnych czynników, 

które należy wziąć pod uwagę: 

  Możliwości i warunki przesunięć: Chociaż większość pożyczek o zmiennym oprocentowaniu 

oferuje obecnie możliwości przesunięć pożyczki – w przypadku których można przeciągnąć 

pożyczkę, gdy wyprzedzasz uzgodniony harmonogram spłaty – niektóre banki znacznie 

utrudniają to niż inne. Niektóre banki wymagają złożenia formalnego wniosku za każdym 

razem, gdy chcesz dokonać przerysowania lub zastrzegają, że przerysowanie musi być 

minimalną kwotą. Wiele banków pobiera również opłaty za przerysowanie. 

  Usługa: Jakkolwiek bezosobowy Twój bank, bankowość lokalna i nawiązanie jakiejś relacji z 

kierownikiem oddziału oferuje wiele korzyści. (Nadal możesz rozejrzeć się za pośrednictwem 

brokera, aby uzyskać najlepszą ofertę, po prostu poinformuj agenta, że chcesz skorzystać z 

lokalnego banku. Broker może nawet przedstawić Cię menedżerowi.) 

  Opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie pożyczki: Wiele pożyczek, zwłaszcza tych ze 

specjalnymi stawkami dla miesiąca miodowego we wczesnych latach lub tych, które mają 

niskie opłaty za wniosek lub założenie, pobiera ogromne opłaty, jeśli wcześniej spłacisz 

pożyczkę. Nawet jeśli nie przewidujesz posiadania wystarczającej ilości gotówki na spłatę 

kredytu w ciągu najbliższych kilku lat, pamiętaj, że w pewnym momencie możesz chcieć 

refinansować i oczywiście ta opcja prawie zawsze wiąże się z wypłatą istniejącego kredytu. 



Uważaj na miesiąc miodowy i nieoprocentowany kredyt 

Kupując przedmioty dla nowej firmy, może się okazać, że niektóre z większych sklepów detalicznych 

oferują niezwykle atrakcyjne oferty finansowania zakupów, takie jak brak depozytu, dwuletni okres 

bez odsetek, a następnie pożyczka do spłaty w ciągu 24 miesięcy lub więc. Programy finansowe mogą 

mieć dobrą wartość, ale czytaj drobnym drukiem za pomocą największej lupy, jaką możesz znaleźć. W 

przypadku niektórych umów, jeśli nie dokonasz spłaty na czas, możesz otrzymać aż 27 procent lub 

więcej odsetek, liczonych wstecz od dnia dokonania zakupu. 

UKRYTA CENA (NIEKTÓRYCH) POŻYCZEK RODZINNYCH 

Jeśli zastanawiasz się nad pożyczeniem środków od swojej rodziny, sugeruję, abyś najpierw bardzo 

dokładnie przemyślał możliwe konsekwencje. Kilka lat temu jeden z moich klientów pożyczył od 

swojego ojca dużą sumę pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Myślałem, że to pożyczka 

rodzinna, która bardzo dobrze się sprawdziła, ponieważ mój klient przez kilka lat wytrwale spłacał 

swojemu ojcu. Jednak później odkryłem, że siostra mojego klienta była i nadal była bardzo 

zdenerwowana tą pożyczką. Okazało się, że zwróciła się również do ojca o finanse, ale ojciec 

powiedział, że nie może jej nic pożyczyć, ponieważ nie ma już pieniędzy na pożyczenie. Siostra 

przegapiła zakup farmy, której pragnęła, i przez lata żywiła urazę do brata. W swoim życiu znajdziesz 

wiele sposobów na zarabianie pieniędzy, ale będziesz miał tylko jedną rodzinę, a relacje rodzinne są 

prawdopodobnie cenniejsze niż wszystko, co masz w swoim życiu. Jeśli rozważasz pożyczkę od rodziny, 

najpierw zatrzymaj się, aby pomyśleć, jak może się czuć inne rodzeństwo i co się stanie, jeśli nie spłacisz 

tych środków. Jeśli twoje rodzeństwo mogłoby czuć się urażone lub twoja rodzina ucierpiałaby w 

jakikolwiek sposób, jeśli nie spłacisz tych funduszy (a porażka w biznesie, bez względu na to, jak 

optymistycznie się czujesz, jest zawsze możliwa), pomyśl jeszcze raz. Być może lepiej będzie pożyczyć 

z innego źródła lub odłożyć przedsięwzięcie biznesowe. 



Kreatywna księgowość 

Może brzmię jak totalny wariat, ale wydaje mi się, że księgowość nie jest taką złą pracą. W 

rzeczywistości, robienie ksiąg jest prawie interesujące, w przewrotny sposób wydłubywania kłaczków 

z pępka. Odkrywasz odpowiedzi na wiele fascynujących pytań, takich jak dokładnie, ile zarabiasz (lub 

tracisz), dlaczego nigdy nie masz tyle pieniędzy, ile uważasz, że powinieneś i dlaczego strzępy z pępka 

są zawsze takie dziwne kolor szaroniebieski.  Ta część dotyczy głównie prowadzenia ksiąg 

rachunkowych w kontekście śledzenia przychodów i wydatków, konfigurowania systemów i 

wybierania oprogramowania, które najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie. Jeśli pomysł całej tej 

aktywności sprawia, że chcesz się zwinąć w kłębek fasoli i objadać się Netflixem, rozumiem. Nie chowaj 

jednak głowy w piasek i miej nadzieję, że Twoje księgii zrobią się same. Zamiast tego zapłać pieniądze, 

zatrudnij księgowego i wykonaj zadanie. 

Zastanawianie się, jak często wykonywać to 

Jak często musisz robić całą tę grę księgową? Z jednej strony nie chcesz być tak bardzo w tyle, że nie 

możesz tworzyć raportów ani sprawdzać, co klienci ci są winni, ale z drugiej strony nie chcesz 

przesadzać, pracując nad swoimi księgami tak często, że za każdym razem rejestrujesz tylko jedną lub 

dwie transakcje. Chociaż oczywiście możesz swobodnie wytyczać własny kurs, oto przyjrzyj się plusom 

i pułapkom dwóch najpopularniejszych metod: robienia książek raz na kilka miesięcy (patrz następna 

sekcja) i regularnego robienia książek. Nawiasem mówiąc, jeśli rozważasz te metody, zobacz 

„Dotrzymywanie terminów księgowych” w dalszej części tego rozdziału, aby uzyskać więcej informacji 

o wymaganiach dotyczących raportowania dla większości małych firm. 

Robisz swoje księgi tylko raz na jakiś czas 

Przypadkowa księgowość, przerywana odstępami miesięcy, jeśli nie lat, jest tym, co wielu księgowych 

określa jako „księgowość pudełka na buty”, nawiązując do czasów, kiedy klienci mogli przyjeżdżać z 

rocznymi lub dwoma dokumentami finansowymi bezceremonialnie wepchniętymi do starego pudełka 

po butach. Księgowość Shoebox wprowadza komfortowy chaos do każdej firmy. W miarę upływu roku 

finansowego po prostu zrzucasz wszystkie wyciągi bankowe, rachunki i rachunki od dostawców gdzieś 

na bałagan. Raz w roku lub co kilka miesięcy, zwykle na kilka dni przed terminem zeznania 

podatkowego lub zeznania działalności gospodarczej, odzyskujesz ten nieszczęśliwy stos i próbujesz go 

uporządkować. Księgowość Shoebox ma swoje zalety: 

  Zmęczenie całorocznej księgowości można zignorować.  

 Prowadzenie księgowości jest czasem stosunkowo szybkim procesem, ponieważ za jednym 

zamachem przerzucasz całoroczne transakcje. 

I wady. . . 

 Tracisz korzyści płynące z regularnego prowadzenia ksiąg, takie jak aktualne raporty finansowe 

lub budżety. 

  Do czasu, gdy robisz księgi, zapomniałeś, jakie są niektóre transakcje, więc marnujesz godziny, 

próbując robić takie rzeczy, jak porównywanie paragonów z różnymi elektronicznymi 

debetami z twojego konta bankowego. 

  Ryzykujesz karą za opóźnienia w płatnościach podatku lub VAT. 

Krótko mówiąc, polecam księgowość pudełek po butach tylko dla najmniejszych małych firm, takich 

jak biznes hobbystyczny lub biznes bez podatku VAT, bez zarobków, z kilkoma rachunkami i 

nieregularnymi dochodami. Korzystanie z oprogramowania księgowego, które ma kanały bankowe, 

jest świetną alternatywą dla księgowości w pudełku. W ten sposób, nawet jeśli nie łączysz się ze swoim 



oprogramowaniem księgowym przez kilka miesięcy, kiedy w końcu się zalogujesz, większość transakcji 

już istnieje, a w wielu przypadkach jest już zakodowana. Ponadto łatwość księgowości w chmurze 

często zmienia nawet najbardziej niechętnych księgowych z pudełkami na buty w względnych 

entuzjastów. 

Regularnie robisz swoje księgi 

Większość firm prowadzi księgowość z dnia na dzień w miarę zawierania transakcji. Jeśli korzystasz z 

oprogramowania księgowego, za każdym razem, gdy dokonujesz sprzedaży klientowi, rejestrujesz tę 

sprzedaż w swoich księgach. Voilà, księgowanie tej transakcji jest zakończone. Podobnie, gdy 

otrzymujesz płatność, rejestrujesz transakcję na podstawie zaległych faktur od klientów i w trakcie tego 

procesu kończysz księgowanie transakcji. Oto garść wskazówek, które pomogą Ci efektywnie 

zorganizować swój czas, abyś mógł zrobić swoje książki w jak najkrótszym czasie: 

  Rejestruj transakcje sprzedaży raz i tylko raz. Nie rejestruj sprzedaży w edytorze tekstu ani w 

odręcznych rejestrach. Jeśli potrzebujesz tworzyć faktury w biegu, skorzystaj z aplikacji na 

smartfonie, w której możesz zarejestrować sprzedaż, w miarę możliwości pobrać płatność od 

klienta, a następnie przesłać te dane do swojego programu księgowego. 

  Płać partiami na kontach dostawców. Ustaw harmonogram płatności rachunków, a następnie 

trzymaj się go. Na przykład, jeśli masz konta tygodniowe, ustaw jeden dzień w tygodniu, w 

którym rozliczasz te rachunki. Jeśli masz konta miesięczne, odłóż jeden dzień w miesiącu. 

  Skonfiguruj kanały bankowe, aby automatycznie importować transakcje. Skonfiguruj kanały 

bankowe, aby za każdym razem, gdy logujesz się do oprogramowania księgowego, wszystkie 

transakcje bankowe są importowane automatycznie. Wszystko, co musisz zrobić, to 

skonfigurować reguły automatycznego przydzielania transakcji, ręcznie przydzielać kody kont 

lub dopasowywać transakcje do transakcji, które zostały już wprowadzone. 

  Korzystaj z oprogramowania do zarządzania płacami pracowników. Aby zachować zgodność z 

przepisami, musisz używać oprogramowania księgowego do ewidencji wynagrodzeń 

pracowników. Jednak bonusem jest to, że możesz używać tego oprogramowania do obliczania 

podatków, składek emerytalnych i generowania odcinków wypłat. 

UŻYJ METODY RYTMU 

W przypadku małych firm postaraj się ustalić regularny rytm księgowania i, jeśli to możliwe, zaplanuj 

jak najwięcej czynności księgowych na ten sam dzień w tygodniu. Na przykład ustaw ten sam dzień 

każdego tygodnia, aby rejestrować zarówno płace pracowników, jak i cotygodniowe płatności 

dostawcy. Jeśli trudno jest ci trzymać się rutyny i robisz swoje księgi w szarej i szarej chwili, kiedy tylko 

masz wolną chwilę, rozważ powierzenie prowadzenia księgowości komuś innemu. Wiele małych firm 

ma księgowego, który przychodzi raz w tygodniu na pół dnia tylko po to, aby wykonać całą funkcję 

księgową. 

Wybór odpowiedniego oprogramowania 

Oto kilka wskazówek, jak znaleźć idealnego partnera do tańca: 

 Zapytaj swojego księgowego o opinię: Tak jak większość matek nigdy nie zawodzi ze swoim 

wnikliwym komentarzem dotyczącym przyszłego partnera, tak wiele księgowych głośno mówi 

o tym, co jest najlepsze pod względem oprogramowania. Tak więc, jeśli rzucasz się między 

kilkoma produktami, a Twój księgowy woli pracować w szczególności z jednym z nich, 

prawdopodobnie zminimalizujesz opłaty księgowe, postępując zgodnie z tym zaleceniem. 



  Pomyśl o przyszłości: czy to oprogramowanie może się rozwijać wraz z rozwojem Twojej 

firmy? Na przykład, być może nie potrzebujesz teraz możliwości połączenia tego 

oprogramowania ze swoim sklepem e-commerce, ale myślisz, że w przyszłości tak będzie. 

Spójrz na dodatkowe aplikacje, które mogą łączyć się z oprogramowaniem, aby zapewnić 

możliwe funkcje, których będziesz potrzebować. 

  Dowiedz się, jakie istnieją opcje wsparcia i ile one kosztują: Dostęp do wysokiej jakości 

wsparcia ma szczególne znaczenie, jeśli mieszkasz w buszu. Dowiedz się, na czym polega 

wsparcie lokalne i który produkt jest najlepiej obsługiwany w Twojej lokalizacji. 

  Oblicz koszt opłat rocznych: W chwili pisania tego tekstu stwierdzam, że główni gracze mają 

zaskakująco dużą różnicę w cenach, a jeden lub dwa są znacznie tańsze od innych. Przy 

obliczaniu opłat rocznych pamiętaj, aby wziąć pod uwagę dodatki, takie jak płace lub zapasy, a 

także nie daj się nabrać na porównywanie cen w oparciu o krótkoterminowe rabaty, które 

wiele firm oferuje przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy. 

 

Bez względu na to, jakie rozwiązanie wybierzesz, upewnij się, że oprogramowanie ma funkcje kanału 

bankowego i poświęć trochę czasu na włączenie tych funkcji. Kanały bankowe w połączeniu z regułami 

bankowymi oznaczają, że wprowadzanie danych praktycznie odchodzi w przeszłość. Kanały bankowe 

odnoszą się do procesu, w którym oprogramowanie księgowe łączy się z bankiem każdej nocy i pobiera 

podsumowanie każdej transakcji z danego dnia. Brzmi nudno, ale nie tak. Wynikiem dla Ciebie jest to, 

że Twoje transakcje pojawiają się automatycznie na Twoich kontach (data, kwota, kto został zapłacony 

itd.), bez konieczności robienia czegokolwiek przez Ciebie lub księgowego. Kanały bankowe 

współpracują z regułami bankowymi. Reguły bankowe to proces, dzięki któremu możesz tworzyć 

„reguły”, dzięki którym transakcje są automatycznie kodowane na odpowiednie konta. Innymi słowy, 

za każdym razem, gdy logujesz się na swoje konta, wszystkie Twoje transakcje są już wprowadzone. 

Wszystko, co musisz zrobić, to sprawdzić, jak te transakcje zostały zakodowane, i kliknąć, aby je 

zatwierdzić. W mgnieniu oka nie tylko Twoje księgi są kompletne, ale możesz również wygenerować 

raport zysków i strat, utworzyć zestawienia działalności gospodarczej lub uzyskać aktualne rozliczenie, 

ile klienci są Ci winni. 

DLACZEGO NIE MOGĘ ZAMIAST TEGO UŻYĆ ARKUSZA? 

Wielu właścicieli firm odrzuca oprogramowanie księgowe i zamiast tego decyduje się rejestrować 

przychody i wydatki za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. 

Zgadzam się, że arkusze kalkulacyjne są o krok wyżej od ręcznie pisanych ksiąg. Jednak nie do końca 

kroją musztardę. Po pierwsze, arkusze kalkulacyjne są bardzo podatne na błędy: wystarczy pomylić 

jedną formułę, być może pominąć wiersz na górze lub na dole podczas dodawania kolumny, a sumy 

również są błędne. Arkusze kalkulacyjne są również znacznie wolniejsze, szczególnie w porównaniu z 

kombinacją kanałów bankowych i oprogramowania księgowego w chmurze. Innym problemem jest to, 

że arkusze kalkulacyjne wykonują tylko połowę pracy. Chociaż możesz gromadzić rekordy do zeznania 

podatkowego, nie możesz użyć arkusza kalkulacyjnego do wygenerowania faktury dla odbiorcy, 

zamówienia zakupu dla dostawcy lub paska wypłaty pracownika. Co ważniejsze, nie możesz używać 

arkusza kalkulacyjnego do generowania raportów finansowych. Nie otrzymasz raportu zysków i strat, 

bilansu, zgrabnego raportu pokazującego, ile jesteś winien GST, ani żadnych innych raportów, które są 

standardowe dla dowolnego oprogramowania księgowego. Innymi słowy, jeśli Twoja firma ma więcej 

niż garść transakcji miesięcznie, nie mieszaj z arkuszem kalkulacyjnym, ale zamiast tego zasubskrybuj 

porządne oprogramowanie księgowe. 



Tworzenie systemów ewidencji 

Jeśli Twoja firma już działa i robisz własne książki, przeczytanie tej sekcji może nie być konieczne. Jeśli 

jednak jesteś nowy w biznesie i zastanawiasz się, od czego zacząć od strony prowadzenia dokumentacji, 

kilka następnych stron jest dla Ciebie. Nie przejmuj się zbytnio – prowadzenie rachunków nie jest 

żmudnym rytuałem inicjacyjnym, w który inni mogą wierzyć. W rzeczywistości cała transakcja jest 

zaskakująco prosta.  

Śledzenie dochodów 

W tej sekcji wymieniam akta, które musisz prowadzić, aby zachować legalność, nawet jeśli nie masz 

teraz czasu na prowadzenie ksiąg (w końcu prawdopodobnie prowadzisz swoją działalność). Więc 

zapomnij o wymówce Scarlet-O'Hara-zrobię-to-jutro. Nic na tej liście nie jest bardzo skomplikowane, 

więc możesz zacząć to wszystko już dziś. 

  Faktury dla klientów: Jeśli klienci płacą bezpośrednio na Twoje konto bankowe lub płacą 

gotówką, upewnij się, że rejestrujesz fakturę w oprogramowaniu księgowym dla każdej 

otrzymanej płatności. Pamiętaj, że jeśli jesteś zarejestrowany w GST, na Twoich fakturach musi 

znajdować się faktura podatkowa u góry i wyraźnie wskazywać, czy sprzedaż obejmuje podatek 

GST, czy nie. 

  Kwity EFTPOS z płatności klientów: Jeśli klienci płacą za pomocą EFTPOS, naklej kwity 

handlowe na szpic przez cały dzień. Zepnij codzienne akta kupca i przechowuj je w 

bezpiecznym miejscu. 

  Rolki kasy: Trzymaj taśmę kasy i upewnij się, że sumujesz kasę każdego dnia (często nazywane 

sumami Z). 

  Elektroniczne systemy punktów sprzedaży: Zapisuj podsumowania sprzedaży na koniec dnia 

w postaci plików PDF w miejscu, w którym możesz je później znaleźć. 

 Sprzedaż internetowa: najlepiej połączyć swoją witrynę e-commerce z oprogramowaniem 

księgowym (na przykład skonfigurować PayPal jako oddzielny kanał bankowy), aby wszystkie 

transakcje sprzedaży dokonywane z Twojej witryny można było łatwo zakodować 

bezpośrednio w przychodach. 

 

Śledzenie wydatków 

Pamiętaj, że każdy paragon za pieniądze wydane na Twój biznes to odliczenie od podatku, a to z kolei 

pieniądze w Twojej kieszeni. Śledź więc następujące rzeczy: 

  Pokwitowania wydatków, które płacisz za pomocą gotówki lub osobistych kont bankowych: 

Jeśli możesz, unikaj płacenia za wydatki służbowe za pomocą czegokolwiek innego niż firmowe 

konto bankowe. Jeśli płacisz za wydatki służbowe gotówką lub kontem osobistym, trzymaj te 

rachunki oddzielnie. Następnie możesz dokonać zwrotu, przesyłając środki drogą elektroniczną 

z konta firmowego na konto osobiste. Kiedy przychodzisz zrobić swoje książki, zakoduj ten 

transfer środków na odpowiedni wydatek. (Tak więc, na przykład, jeśli zwrócisz sobie koszty 

noclegu w hotelu w podróży służbowej, zakodujesz tę transakcję jako Koszty podróży i 

zakwaterowania.) 

  Paragony z karty kredytowej lub EFTPOS: Jeśli otrzymasz paragon za coś zapłaconego kartą 

kredytową (na przykład bak paliwa), musisz zachować ten paragon dla celów podatkowych, 

ponieważ sama karta kredytowa lub wyciąg bankowy może nie być wystarczającym rekordem, 

aby przejść kontrolę podatkową. Jednak tak naprawdę nie musisz ponownie odwoływać się do 



tego rachunku dla celów księgowych, więc najłatwiejszym sposobem jest po prostu 

przechowywanie tych rachunków w kolejności dat w miejscu, w którym możesz je ponownie 

znaleźć, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 Faktury lub rachunki, które otrzymujesz e-mailem: Dopóki tworzysz kopie zapasowe swoich e-

maili, nie musisz drukować tych transakcji. Zamiast tego utwórz nowy plik w programie do 

obsługi poczty e-mail o nazwie Płatności elektroniczne. (Alternatywnie niektóre systemy 

księgowe umożliwiają dołączanie plików elektronicznych do transakcji.) 

  Wyciągi bankowe i wyciągi z kart kredytowych: Przechowuj wyciągi bankowe logicznie w 

kolejności dat w segregatorze lub utwórz folder na swoim komputerze i przechowuj wersje 

PDF wyciągów bankowych w tej lokalizacji. 

  Akta pracownicze: Upewnij się, że prowadzisz skrupulatne zapisy dotyczące wszelkiej 

dokumentacji związanej z pracownikami, w tym formularzy oświadczeń, grafików pracy i 

korespondencji. Ponadto użyj oprogramowania płacowego do śledzenia płatności 

pracowników, podatków i super. 

Przechowywanie dokumentacji biznesowej 

Dla celów podatkowych większość dokumentacji biznesowej należy przechowywać w przystępnej 

formie (drukowanej lub elektronicznej) przez pełne pięć lat po złożeniu zeznań podatkowych. Ponadto, 

jeśli złożyłeś wniosek o amortyzację zasobu, musisz przechowywać dokumentację dotyczącą tego 

zasobu przez pięć lat od ostatniego wniosku o amortyzację. Podobnie, jeśli nabywasz lub zbywasz 

aktywa, musisz przechowywać dokumentację przez co najmniej pięć lat po upewnieniu się, że nie ma 

zastosowania podatek od zysków kapitałowych. Chociaż pięć lat jest wymogiem podatkowym, siedem 

lat to okres przedawnienia (maksymalny czas po zdarzeniu, w którym można wszcząć postępowanie 

sądowe w związku z tym zdarzeniem) dla spółek. Z tego powodu, jeśli Twoja firma jest założona przy 

użyciu struktury firmy, zdecydowanie zalecamy przechowywanie wszystkich dokumentów 

biznesowych przez pełne siedem lat. Jeśli prowadzisz swoje konta online za pomocą oprogramowania 

księgowego, pamiętaj, że może być konieczne wyeksportowanie wszystkich danych historycznych, jeśli 

kiedykolwiek zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji. Wiele usług nie pozwala na przeglądanie 

danych, chyba że masz aktualną subskrypcję. Z tego powodu sugeruję również zapisanie kopii PDF 

raportu zysków i strat, raportu bilansowego i pełnego dziennika transakcji na koniec każdego roku 

obrotowego. 

Robienie podstawowych podstaw 

Jakie są podstawowe podstawy, które musisz zrobić na froncie księgowym? Tutaj idzie: 

 Śledź dochód wraz z wszelkimi gromadzonymi VAT (jeśli jesteś zarejestrowany): Jeśli korzystasz 

z oprogramowania księgowego, generuj faktury dla wszystkich otrzymanych dochodów i 

rejestruj płatności na podstawie tych faktur. 

  Bądź na bieżąco z tym, co klienci ci są winni 

  Wyszczególnij wszystkie wydatki, wraz z opłaconym podatkiem VAT (jeśli jesteś 

zarejestrowany): Jeśli większość wydatków płacisz z firmowego konta bankowego lub karty 

kredytowej i korzystasz z oprogramowania księgowego i kanałów bankowych, rejestrowanie 

wydatków jest dziecinnie proste. Gdy transakcja pojawi się w Twoim oprogramowaniu 

księgowym, wystarczy wybrać odpowiednią kategorię (reklama, opłaty bankowe, wydatki na 

komputer, czynsz itd.) i Twoja praca jest zakończona. 

  Śledź konta dostawców i ile jesteś winien: W przypadku mniejszych firm może to być tak 

proste, jak zapłacenie natychmiast prawie wszystkich rachunków, aby zawsze wiedzieć, na 

czym stoisz, lub prowadzenie folderu z „Rachunki do zapłaty” na nim napisane. W przypadku 



firm o bardziej ugruntowanej pozycji z wieloma kontami dostawców lub firm, które zgłaszają 

podatek GST na zasadzie memoriałowej, bardziej sensowne jest wprowadzanie faktur od 

dostawców w oprogramowaniu księgowym natychmiast po ich otrzymaniu. W ten sposób 

zawsze wiesz, ile jesteś winien w danym momencie. 

  Rejestruj transakcje dotyczące wszelkich wydatków biznesowych, które nie są widoczne w 

Twoich kanałach bankowych: Musisz to zrobić, jeśli płacisz za wydatki gotówką lub osobistym 

kontem bankowym. 

  Rejestruj wszystkie płace pracowników i przesyłaj dane płacowe w każdym cyklu płacowym za 

pomocą Single Touch Payroll (STP): Jak wspomniałem wcześniej w tym rozdziale, obowiązkowe 

jest posiadanie oprogramowania płacowego, jeśli masz pracowników, aby można było 

przesyłać dane podsumowujące z transakcji płacowych do australijskiego urzędu podatkowego 

za każdy cykl rozliczeniowy. 

  Regularne uzgadnianie kont bankowych: bez wchodzenia w szczegóły techniczne, uzgadnianie 

konta bankowego polega na dopasowaniu ksiąg do wyciągów bankowych lub wyciągów z karty 

kredytowej i sprawdzeniu, czy te dwa zestawy liczb są ze sobą zgodne. Nudne jak kupka 

nietoperzy, przyznaję, ale ten proces jest absolutnie niezbędny do tworzenia wiarygodnych 

figur. 

ODDZIELENIE BIZNESU OD ŻYCIA OSOBISTEGO 

Oto prosta rzecz, która zajmuje kilka minut na skonfigurowanie i pozwala zaoszczędzić niezliczone 

godziny w całym okresie działalności firmy: Otwórz firmowe konto bankowe i trzymaj to konto 

bankowe całkowicie oddzielone od osobistego konta bankowego. A kiedy już przy tym jesteś, otwórz 

też osobne konto karty kredytowej. (Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Twój 

bank prawdopodobnie nie pozwoli Ci otworzyć firmowego konta kredytowego. Nie martw się. Po 

prostu otwórz inne konto karty kredytowej we własnym imieniu, ale używaj tej karty kredytowej 

wyłącznie do celów biznesowych.) Prowadzę własną firmę od prawie 30 lat, ale minęło dobre 10 lat, 

zanim w końcu oddzieliłem swoje transakcje biznesowe od osobistych. Czemu? Kiedyś myślałem, że 

posiadanie oddzielnych kont to zbyt duży kłopot i nie chciałem przelewać środków za każdym razem, 

gdy musiałem iść do supermarketu lub kupić butelkę wina. Jednak w końcu otworzyłem nowe firmowe 

konto bankowe, a kiedy to zrobiłem, nie mogłem uwierzyć, ile czasu zaoszczędziłem. Mógłbym co 

miesiąc przeglądać moje wyciągi bankowe i mieć pewność, że wszystko na wyciągu jest związane z 

biznesem. Nie marnowałem już godzin każdego miesiąca, ślęcząc nad rachunkami, próbując 

przypomnieć sobie, czy to atrament kupiony w Kmart, czy nowy T-shirt. Tak więc, jeśli jeszcze nie 

oddzieliłeś swoich spraw biznesowych od prywatnych, zrób to teraz. 

Śledzenie, ile jesteś winien 

Jeśli Twoja firma oferuje klientom kredyty, jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia ksiąg 

rachunkowych jest monitorowanie zaległych rachunków i ściganie płatności, gdy jest to wymagane. 

Jeśli nie masz otwartej osobowości lub nie jesteś naturalnie asertywną osobą, ten proces może być 

nieco wyczerpujący. Ta powściągliwość szybko przeradza się w cykl negatywny, ponieważ im dłużej 

zostawiasz dług zanim go ścigasz, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dłużnik nie zapłaci. 

Sekretem otrzymywania płatności jest posiadanie jasnych warunków kredytowych i nawiązywanie 

kontaktu z klientami w momencie, gdy wykraczają poza te warunki. Jeśli masz problem z motywacją 

do idei windykacji, pomyśl o tym w ten sposób: wyobraź sobie, że Twoja miesięczna sprzedaż wynosi 

30 000 USD, a klienci płacą średnio w ciągu 60 dni. Jeśli możesz skrócić tę średnią z 60 dni do 45 dni, 

wygenerujesz dodatkowe 15 000 USD kapitału obrotowego dla swojej firmy, bez odsetek! Mając na 

uwadze ten motywator, w kolejnych częściach tego rozdziału wyjaśnię kilka trików związanych z 

pogonią za pieniędzmi. 



Ładnie pytam 

Gdy konto klienta jest spóźnione, natychmiast skontaktuj się z nami. Z opóźnieniem nie mówię o 60 

dniach lub 90 dniach. Jeśli oferujesz konta 30-dniowe, zacznij gonić, gdy konto jest spóźnione o dziesięć 

dni. Jeśli oferujesz konta siedmiodniowe, zacznij gonić, gdy tylko konto jest spóźnione o siedem dni. 

Im dłużej zostawiasz dług przed ściganiem go, tym większe ryzyko, że nie otrzymasz zapłaty. 

Chociaż przypomnienia e-mailowe i oświadczenia są łatwym i szybkim pierwszym krokiem, są również 

bardzo łatwe do zignorowania przez klientów. Jeśli klient nie odpowiada na pierwsze przypomnienie, 

często najlepszą metodą jest telefon. Przez lata dopracowałem swoją technikę telefoniczną do 

poziomu sztuki, więc oto kilka wskazówek: 

 Bądź grzeczny, wesoły i ciepły: dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za konta po imieniu i 

upewnij się, że oni też wiedzą, kim jesteś. Zapytaj o rodzinę, wakacje - buduj relacje. (Bycie 

przyjaznym to świetny sposób na wywołanie poczucia winy.) 

  Dowiedz się, z jakim płatnikiem masz do czynienia: Zanim zadzwonisz, przejrzyj historię 

płatności tego klienta. Czy ten klient zazwyczaj płaci na czas, czy zwykle musisz go ścigać? Czy 

płatności stają się coraz wolniejsze? 

  Zaproponuj rozwiązania: Jeśli ktoś naprawdę nie może zapłacić od razu, nie czekaj, aż powie 

Ci, kiedy może zapłacić, ale zamiast tego podaj rozwiązanie. Zacznij od powiedzenia na 

przykład: „Może 50% w tym tygodniu, a saldo w 14 dni?”. Jeśli klient odrzuci to rozwiązanie, 

miej w zanadrzu inne (łagodniejsze) rozwiązanie, które możesz zaproponować. 

  Nie daj się zwieść wymówkom: jeśli zgubili fakturę, wyślij jej kopię e-mailem w ciągu godziny. 

Jeśli faktura „opóźnia się w systemie” poproś osobę księgową, aby zbadała, na jakim etapie 

jest faktura. Załóżmy, że następnego dnia oddzwonisz do tej osoby. 

  Poproś o zobowiązanie: Gdy ktoś zrobi niejasny komentarz, taki jak „Zapłacę rachunek w 

przyszłym tygodniu” lub „Zajmę się Twoim kontem tak szybko, jak to możliwe”, odpowiedz, 

mówiąc: „Dziękuję bardzo za to. Czy to oznacza, że mogę spodziewać się płatności w takim a 

takim terminie?” Jeśli klient wyrazi zgodę, potwierdź odpowiedź, mówiąc: „To świetnie. Piszę 

w swoim pamiętniku, aby oczekiwać Twojej zapłaty do (powiedzmy) 31 marca. Jeśli nie 

otrzymam Twojej płatności do 1 kwietnia, zadzwonię ponownie, aby sprawdzić, czy nie ma 

problemów”. 

  Zanotuj wszelkie obietnice złożone przez klienta: Jeśli klient obiecuje zapłacić w określonym 

terminie, zanotuj tę datę i ustaw dla siebie przypomnienia, aby otrzymać powiadomienie, gdy 

ta data upłynie. 

  Rejestruj każdą rozmowę i korespondencję: Rejestruję wszystkie zwykłe wpadki, które 

zdarzają się podczas pościgu za jednym z moich klientów, na przykład kiedy dzwonię, co klient 

obiecuje i kiedy ponownie się z nim skontaktować. 

Staje się drastyczny 

Być może czytałeś wszystkie moje wskazówki dotyczące windykacji, myśląc sobie: Ona jest optymistką. 

Żadna z tych strategii nie zadziałałaby z takim a takim. Rozumiem. Niektórzy klienci to profesjonaliści 

unikający płatności. Wiedzą, jak doprowadzić Cię do granic możliwości, a może nawet poza nią, i są 

całkiem zadowoleni ze świadomości, że niektórzy z ich dostawców prawdopodobnie zrezygnują po 

drodze, pozwalając im odejść bez szwanku. Oto moja strategia wydobycia krwi z przysłowiowego 

kamienia: 



1. Najpierw wykonaj wszystkie podstawowe rzeczy. Nie idź od razu ciężko, bo możesz stracić klienta. 

Wysyłaj wyciągi i e-maile, dzwoń i wysyłaj miłe listy przypominające. Zaproponuj spłatę konta w dwóch 

lub trzech ratach, jeśli to pomoże. 

2. Wyślij list z ostatecznym ostrzeżeniem wraz z terminem. Ostrzeżenie to jest znane jako wezwanie i 

zwykle mówi coś w stylu: „Radzimy, że jeśli płatność nie zostanie otrzymana w ciągu siedmiu dni od 

daty tego pisma, zlecimy naszej agencji windykacyjnej (lub prawnikowi) wszczęcie postępowania 

przeciwko tobie odzyskać niespłacony dług wraz z naszymi kosztami prawnymi”. 

3. Jeśli termin upłynie bez zapłaty, spełnij swoją groźbę. Cokolwiek grozisz, musisz być przygotowany 

na wykonanie tego. Jeśli grozisz podjęciem kroków prawnych w ciągu 12 dni, wyślij list do prawnika 

rankiem 13. dnia. Jeśli grozisz odcięciem dostaw w ciągu siedmiu dni, odetnij je ósmego dnia. 

4. Uzyskaj pomoc. Jeśli klient nie zareaguje na ostateczne ostrzeżenia, poproś swojego prawnika o 

przesłanie pisma, sam wyślij wezwanie do lokalnego sądu lub ewentualnie zarejestruj się w firmie 

windykacyjnej. 

Terminy księgowości spotkań 

Sugeruję, abyś stworzył swój własny kalendarz księgowy, planując wszystkie terminy, których musisz 

dotrzymać przez cały rok. Oczywiście może się okazać, że nie wszystkie poniższe terminy dotyczą 

Twojej firmy. Na przykład wiele mniejszych firm nie ponosi podatku od świadczeń dodatkowych, a 

firma bez pracowników nie musi się martwić o podatek u źródła PAYG i inne terminy dotyczące 

wynagrodzeń. Ważne daty w kalendarzu księgowym zazwyczaj obejmują: 

 Podatek od świadczeń dodatkowych: Zwykle księgowy odpowiada za złożenie rocznego 

zeznania (do 21 maja każdego roku). Jednak Ty (lub Twój księgowy) musisz upewnić się, że 

księgi są aktualne do 31 marca (rok FBT trwa od 1 kwietnia do 31 marca), abyś mógł przekazać 

księgowemu wymagane informacje. 

 VAT: Jeśli składasz sprawozdania kwartalnie, terminy płatności to 28 października, 28 lutego, 

28 kwietnia i 28 lipca. Przedłużenie w lutym jest spowodowane letnim sezonem wakacyjnym. 

(Nie podoba ci się fakt, że nawet australijski urząd podatkowy uznaje, że wszystko staje w 

miejscu na całe tygodnie w okresie letnim i zapewnia przedłużenie terminów letnich?) Jeśli 

składasz sprawozdania z działalności co miesiąc, terminy płatności są 21 dni po pod koniec 

każdego miesiąca, bez miłosiernego przedłużenia czasu w okresie letnim. 

  Podatek dochodowy: W przypadku samodzielnego złożenia zeznania podatkowego termin 

upływa 31 października każdego roku. Jeśli korzystasz z usług księgowego w celu złożenia 

zeznania, zazwyczaj otrzymujesz przedłużenie, które może trwać do maja następnego roku. 

  Podatek ratalny: Firmy i osoby fizyczne często muszą płacić podatek ratalny (raty podatku 

dochodowego płacone z góry) miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku płatności miesięcznych 

termin płatności przypada 21 dni po zakończeniu każdego miesiąca; jeśli kwartalnie, płatność 

jest należna 28 dni po zakończeniu kwartału, jako część regularnego zestawienia BAS. 

  Podatek u źródła: Pracodawcy muszą płacić podatek PAYG (podatek potrącany z 

wynagrodzenia pracownika) miesięcznie lub kwartalnie. W przypadku płatności miesięcznych 

termin płatności przypada 21 dni po zakończeniu każdego miesiąca; jeśli kwartalnie, płatność 

jest należna 28 dni po zakończeniu kwartału, jako część regularnego zestawienia BAS. 

  Podsumowanie płatności: Jeśli jeszcze nie korzystasz z STP lub dokonałeś jakiejkolwiek 

płatności pracowniczej, która nie została uwzględniona w Twoim raporcie STP, musisz wydać 

pracownikom podsumowanie płatności do 14 lipca. 



  Składka emerytalna: O ile superfundusz nie przewiduje, że trzeba płacić co miesiąc, 

superfundusz jest należny 28 dni po zakończeniu każdego kwartału (czyli 28 lipca, 28 

października, 28 stycznia i 28 kwietnia). 

  Deklaracje NIP: Deklaracje te należy przesłać do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od ich 

otrzymania. 

  Roczny raport dotyczący płatności podlegających opodatkowaniu: Jeśli działasz w branży 

budowlanej lub świadczysz usługi sprzątania, kurierskie, informatyczne lub ochroniarskie, 

musisz również złożyć raport roczny dotyczący płatności podlegających opodatkowaniu (TPAR) 

do 28 sierpnia każdego roku. 

Jeśli termin płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym (tzn. terminem jest sobota, 

niedziela lub święto państwowe), możesz złożyć rzeczy w pierwszym dniu roboczym po terminie . 



Zrozumienie sprawozdań finansowych 

W tej części mówię mnóstwo o poważnych sprawach związanych z pieniędzmi, używając ponurych 

słów, takich jak marże zysku, budżety i przepływy pieniężne. Nie poć się. Nawet jeśli nienawidziłeś 

matematyki w szkole, przyglądanie się własnym finansom może być fascynujące. Czemu? Ponieważ 

pytania nie kręcą się już wokół tego, jak Emila i Jacek mogą podzielić 15 Smartów wśród trzech 

przyjaciół lub jak dziesięć do potęgi niczego równa się jakiejś tajemniczej ilości. Nie, matematyka tutaj 

dotyczy twoich pieniędzy i tego, jak mało lub dużo ich masz. Bez względu na to, jak bardzo jesteś 

idealistą, ten temat ma dość wysoką pozycję na liście tego, co sprawia, że rozrywka jest interesująca. 

Odkrywanie potrzebnych raportów (i kiedy) 

Nie tylko Ty potrzebujesz raportów finansowych dla swojej firmy. Inne osoby również oczekują 

raportów, w tym inwestorzy, pożyczkodawcy i księgowi. Oto krótkie podsumowanie tego, kto może 

czego potrzebować i kiedy: 

  Urząd Skarbowy: Raz w roku musisz złożyć zeznanie podatkowe podsumowujące sumy dla 

kluczowych kategorii przychodów i kosztów oraz ostateczną wielkość zysku firmy. 

  Banki/pożyczkodawcy: Banki i pożyczkodawcy zazwyczaj wymagają zeznań podatkowych z 

ostatnich trzech lat w ramach każdego wniosku kredytowego. Pożyczkodawcy mogą również 

poprosić o prognozy zysków i strat dla pożyczek dla małych firm. 

  Inwestorzy: Zazwyczaj inwestorzy wymagają pełnego zakresu raportów finansowych, w tym 

wykazów aktywów, należności, zobowiązań i zapasów. Inwestorzy mogą również wymagać 

pełnego planu finansowego na najbliższe trzy do pięciu lat. 

Brzmi prosto? Być może. Jednak, aby Twoja firma rozwijała się, musisz generować więcej raportów niż 

to, a także częściej. Oto moja sugestia, jakie raporty należy generować i kiedy: 

  Tygodniowy: Jeśli oferujesz klientom kredyt, najważniejszym raportem do niemal ciągłego 

monitorowania jest raport Przeterminowane należności, pokazujący, kto jest Ci co winien. 

  Miesięczny: Raport Zysków i Strat oraz Bilans. Używane łącznie, te dwa kluczowe raporty 

finansowe przedstawiają całkiem kompletny obraz Twojej kondycji finansowej. 

  Miesięczny: porównanie Twojego rzeczywistego raportu zysków i strat z budżetem zysków i 

strat za ten okres. Tylko w ten sposób możesz stwierdzić, czy budżety są realistyczne i na dobrej 

drodze. 

  Miesięczny: Raporty sprzedaży, analiza całkowitej sprzedaży, zysków, dziesięciu najlepszych 

pozycji, najlepszych sprzedawców i tak dalej. Dokładny format raportu sprzedaży w dużej 

mierze zależy od rodzaju prowadzonej działalności. 

  Kwartalny: Prognozy budżetowe. Chociaż sugeruję tworzenie budżetu raz w roku na 

nadchodzące 12 miesięcy, sugeruję dostosowywanie budżetów co kilka miesięcy. Ponadto, 

jeśli Twoja firma jest bardzo sezonowa, jeśli importujesz towary lub jeśli dokonujesz dużej 

sprzedaży na kredyt, potrzebujesz raportu przepływów pieniężnych, który idzie w parze z 

Twoim budżetem. 

  Mniej więcej co sześć miesięcy: Oprócz wymienionych raportów sugeruję regularne 

przeglądanie biznesowego planu finansowego. To dobry moment na zastanowienie się nad 

kluczowymi wskaźnikami efektywności biznesowej, takimi jak rotacja zapasów, rotacja 

należności i wskaźniki zwrotu z inwestycji. 

Nie myśl, że aby generować te raporty, musisz być super doświadczonym księgowym lub księgowym. 

Nawet bez przeszkolenia finansowego możesz samodzielnie wygenerować dowolny z tych raportów, 



korzystając z kombinacji oprogramowania księgowego, arkusza kalkulacyjnego i sporej dawki 

zdrowego rozsądku. 

Opowiadanie historii za pomocą raportu zysków i strat 

Raport zysków i strat to historia, która mówi, jak Twoja firma radziła sobie w ciągu ostatnich kilku dni, 

miesięcy, a nawet lat. Na górze jest lista sprzedaży, pośrodku zakupy i wydatki, a na dole końcowa 

liczba zysków (lub strat), dając szybkie i proste wskazanie, czy Twoja firma kwitnie zdrowiem, czy jest 

chora jak pies. Jeśli korzystasz z oprogramowania księgowego, raport zysków i strat jest całkowicie 

standardowym raportem, który możesz wygenerować w dowolnym momencie. 

Zrozumieć, jak to wszystko działa 

Chociaż większość raportów Zysków i Strat jest dość łatwa do zrozumienia, nie daj się skusić myśleniu, 

że zysk jest powodem do imprezowania, a przegrana jest powodem do rozpaczliwego picia. Ważne 

jest, aby zrozumieć nie tylko, jaki jest wynik końcowy, ale przede wszystkim, dlaczego osiągnąłeś zysk 

(lub stratę!).  

Aby zrozumieć raport o zyskach i stratach, spróbuj tego: zrób sobie trochę miejsca (wiem, że łatwiej 

powiedzieć niż zrobić), usiądź i przeczytaj każdą linijkę swojego raportu, powoli i z namysłem. Pomyśl 

o tym procesie jako o jednej z tych łamigłówek, w których dostrzegasz różnice, które robiłeś jako 

dziecko. Ale zamiast dostrzegać kota z trzema nogami lub kobietę w rondlu na głowie, przyjrzyj się 

uważnie: 

 Dane dotyczące sprzedaży: Spójrz na sprzedaż w danym miesiącu i zobacz, czy wydaje się 

rozsądna. Nawiasem mówiąc, podatek VATnie jest uwzględniony w całkowitych wartościach 

sprzedaży w raporcie zysków i strat. 

  Wszelkie nieparzyste liczby: bądź krytyczny i dwukrotnie sprawdź, czy każdy wiersz w raporcie 

ma sens. Nikt nie zna Twojej firmy tak jak Ty – Twoje przeczucie co do tego, które liczby są 

prawidłowe, a które nieprawdziwe, jest zwykle trafne. 

 Marże zysku brutto: dla detalistów, hurtowników i producentów marża zysku brutto ma 

kluczowe znaczenie i powinna pozostać na stałym poziomie z miesiąca na miesiąc. (Więcej o 

marżach zysku mówię w rozdziale 9.) 

  Relacje między różnymi kontami: Zwróć uwagę na kolumnę „% sprzedaży” na rysunku 17-1? 

Podoba mi się ta kolumna w moim raporcie zysków i strat, ponieważ pokazuje mi, jak różne 

wydatki zmieniają się wraz ze sprzedażą. Na przykład, jeśli płace wzrosną, miejmy nadzieję, że 

sprzedaż również wzrośnie. 

  Tegoroczne dane liczbowe w porównaniu z zeszłorocznymi: Porównanie jednego roku z 

drugim to świetny sposób, aby uzyskać przegląd tego, dokąd zmierza Twoja firma. Na przykład 

na rysunku 17-1, chociaż sprzedaż wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, marża zysku 

spadła, a wydatki nie zmieniły się znacząco, co oznacza mniejszy zysk w końcowym zmywaniu. 

Patrząc na sprzedaż 

Nie zamierzam mówić tego, co oczywiste, i mówić, jaki dobry pomysł jest patrząc na wyniki sprzedaży 

każdego miesiąca, ponieważ jestem prawie pewien, że już to robisz. Zamiast tego chcę podzielić się 

pomysłem na to, jak można bardziej szczegółowo przyjrzeć się wynikom sprzedaży. Zadaj sobie pytanie, 

jakie rodzaje dochodów zarabiasz i czy możesz podzielić swój dochód na trzy do dziesięciu różnych 

kategorii. Na przykład może jesteś budowniczym, który zarabia na pracy, którą wykonujesz przy 

nowych domach, remontach, rozbudowach i kształtowaniu krajobrazu (tutaj - cztery kategorie 

dochodów). Może jesteś podobny do mnie i zarabiasz na połączeniu pisania, doradztwa i nauczania 



(trzy kategorie). A może prowadzisz agencję prasową, która pełni jednocześnie funkcję poczty i agencji 

pralni chemicznej (znowu trzy). Jak tylko dojdziesz do jakiegoś podziału, zmodyfikuj swoją księgowość, 

aby uwzględnić te różne kategorie. (W przypadku oprogramowania księgowego po prostu dodajesz 

nowe konta dochodów na liście kont.) Zacznij kategoryzować wszystkie swoje dochody do tych grup, 

aby te informacje mogły pojawić się w raportach zysków i strat, podobnie jak dane dotyczące sprzedaży 

odzieży, biżuterii i upominków są wyświetlane osobno. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć, która 

kategoria zarabia najwięcej i co jest martwym ciężarem, a także jak zmieniają się wzorce dochodów z 

roku na rok. Miałem klienta, który sprzedawał zarówno nowy, jak i używany sprzęt komputerowy oraz 

akcesoria komputerowe. Kiedy podzielił swoje dochody, aby monitorować, ile pieniędzy wygenerował 

z każdego źródła, był zaskoczony żałosną ilością produktów z drugiej ręki. „Przyprawiają mnie o ból 

głowy” - powiedział - „i co tydzień zajmują około 80 procent mojego czasu. Nie mogę uwierzyć, że 

przynoszą tak mało”. Obserwował trendy jeszcze przez kilka miesięcy, a następnie podjął decyzję o 

pozbyciu się towarów używanych, strategia, która bardzo mu się sprawdziła. Inną rzeczą, o której 

należy pamiętać podczas analizy sprzedaży, jest to, jak podział sprzedaży odzwierciedla ogólną 

strategię biznesową. Na przykład, być może prowadzisz szkołę muzyczną i twoją długoterminową 

strategią biznesową jest opracowywanie lekcji muzyki online z wybitnymi nauczycielami. Na pewno 

chcesz wydzielić tę kategorię dochodów w swoich raportach Zysków i Strat, aby móc monitorować 

wzrost w tym obszarze. 

Liczenie kosztów 

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, prawdopodobnie masz pewne wydatki, które są 

bezpośrednio związane ze sprzedażą (w żargonie księgowym są one znane jako koszty zmienne lub 

wydatki zmienne i są nazywane kosztami kont sprzedaży). Chodzi o to, że kiedy sprzedaż rośnie, koszt 

sprzedaży rośnie, a kiedy sprzedaż spada, koszt sprzedaży spada. 

Pomyśl o swojej firmie i zastanów się, które wydatki są naprawdę kosztem kont sprzedaży. Wydatki, 

które nie są kosztami rachunków sprzedaży, są wydatkami stałymi i obejmują takie rzeczy, jak opłaty 

księgowe, opłaty bankowe, sprzęt komputerowy, amortyzację, energię elektryczną, odsetki, pojazdy 

silnikowe, czynsz, artykuły papiernicze i telefon. Te wydatki biznesowe nie zmieniają się znacząco z 

miesiąca na miesiąc, niezależnie od tego, czy sprzedaż rośnie, czy spada. Wydatki stanowiące koszt 

sprzedaży różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Oto kilka przykładów, które 

pomogą Ci dowiedzieć się, co jest: 

  Firmy usługowe: Jeśli prowadzisz firmę usługową, możesz nie mieć żadnych kosztów 

sprzedaży, ponieważ w rzeczywistości nie produkujesz ani nie sprzedajesz niczego poza swoim 

czasem. Jeśli jednak do świadczenia usługi zatrudniasz pracowników lub wykonawców – może 

prowadzisz imprezę dla dzieci i zatrudniasz innych artystów – te płatności są liczone jako koszt 

sprzedaży. Wszystko inne łączy się w jedną całość w ramach kosztów. 

  Firmy produkcyjne: Koszt sprzedaży obejmuje m.in. surowce, energię elektryczną zużytą w 

procesie produkcyjnym, robociznę produkcyjną oraz wynajem fabryk. Wydatki to takie rzeczy 

jak opłaty księgowe i telefon. 

  Pośrednicy w obrocie nieruchomościami: Typowy koszt sprzedaży obejmuje reklamę, prowizje 

agentów i oznakowanie. Wydatki to takie rzeczy, jak opłaty księgowe, koszty pojazdów 

silnikowych i rachunki telefoniczne. 

  Detaliści: Rachunki kosztów sprzedaży to towary, które detaliści kupują, aby ponownie 

sprzedać, zwykle nazywane zakupami. 

  Handlowcy: Koszt sprzedaży obejmuje materiały i robociznę podwykonawczą, natomiast 

typowe wydatki to reklama, rachunki telefoniczne i narzędzia. 



Ważenie wydatków 

Pobierz raporty zysków i strat z ostatnich kilku miesięcy i zeskanuj je. Wyróżnij pięć najwyższych 

wydatków (zazwyczaj pozycje takie jak pensje, czynsz, odsetki i reklama). Zapisz te wydatki i zsumuj je. 

Założę się, że te pięć wydatków razem wziętych prawdopodobnie stanowi około 75 procent lub więcej 

łącznych wydatków. Zastanów się, jak możesz bardziej szczegółowo przeanalizować te wydatki. Na 

przykład, możesz podzielić płace na pracowników obsługi i pracowników administracyjnych, a może 

możesz podzielić koszty materiałów na tkaniny i akcesoria. Utwórz oddzielne konta, aby umożliwić 

bardziej szczegółowe monitorowanie tych wydatków w sekcji Zysk i Strata. Pomoże to w kontroli 

wydatków i przyszłego budżetowania. 

Lubię też oddzielać wszelkie wydatki, z których czerpię jakąś osobistą korzyść. Na przykład dobrze jest 

oddzielić własne koszty eksploatacji pojazdu silnikowego od kosztów pracowników lub własne zarobki 

i super od płac pracowników i super. W ten sposób możesz szybko zsumować całkowite korzyści, jakie 

czerpiesz z biznesu, co często jest nieco ukryte, gdy po raz pierwszy patrzysz na sprawozdania 

finansowe. 

Robienie migawki z bilansem 

Jeśli Twój raport zysków i strat opowiada historię o tym, co dzieje się w Twojej firmie w dowolnym 

okresie, Twój bilans to zdjęcie, które pokazuje szczery obraz tego, ile posiadasz i ile jesteś winien w 

dowolnym momencie. 

Bilans rozpoczyna się od wyliczenia aktywów (takich jak konto bankowe, zapasy, meble i sprzęt 

komputerowy), a następnie przechodzi do pasywów (karty kredytowe, rachunki dostawców, pożyczki 

i tym podobne). Dolna linia kończy się rozmachem, obliczając różnicę między Twoimi aktywami a 

pasywami - liczba, która reprezentuje Twój udział w biznesie i jest często opisywana jako Twój kapitał 

własny. Bardziej niż cokolwiek innego, Twój Bilans to raport, który pokazuje wartość Twoich aktywów, 

Twój udział w biznesie, efektywność zarządzania Twoimi zasobami i klientami oraz wiele więcej. Jeśli 

korzystasz z oprogramowania księgowego, Bilans jest całkowicie standardowym raportem, który 

możesz wygenerować w dowolnym momencie. W przeciwieństwie do tego, próba zbudowania raportu 

bilansowego z arkuszy kalkulacyjnych jest naprawdę bardzo technicznym procesem. 

Zrozumienie drobnego druku 

Podobnie jak w przypadku raportu zysków i strat, przeczytaj każdy szczegół swojego bilansu i upewnij 

się, że ma to sens. Możesz chcieć omówić sedno własnego raportu ze swoim księgowym, ale w 

międzyczasie oto kilka komentarzy, które pomogą Ci zacząć: 

  Twoje firmowe konto bankowe pojawia się jako aktywa, chyba że masz debet, w którym to 

przypadku konto pojawia się jako zobowiązanie. 

  Dłużnicy handlowi to wymyślne określenie księgowego, oznaczające pieniądze, które są ci 

winni klienci. Miej oko na to, ile jesteś winien, upewniając się, że nie wymknie się to spod 

kontroli. 

  Mówiąc bardziej uroczyście, wierzyciele handlowi to pieniądze, które jesteś winien 

dostawcom. (Mam nadzieję, że ta liczba nie jest zbyt wysoka.) 

  Skumulowana amortyzacja to kolejne dziwne wyrażenie, oznaczające kwotę, którą Twój 

księgowy już zażądał od aktywów, za które zapłaciłeś dobre pieniądze, ale za które nie możesz 

od razu zażądać odliczenia. 

  VAT zapłacony za zakupy pojawia się albo jako aktywa, albo jako ujemne zobowiązanie, 

ponieważ ten VAT jest kwotą, którą jest ci winien rząd (yippee!). Jednak niektóre 



oprogramowanie księgowe nie rozróżnia podatku VAT pobieranego od sprzedaży i podatku VA 

płaconego od zakupów, zamiast tego pokazuje tylko połączone konto o nazwie Zobowiązanie 

podatkowe. 

  Konta zakupów na raty pojawiają się w dziwny i pokrętny sposób, który rozumieją tylko 

księgowi. (Księgowi wydają się działać na podobnej zasadzie jak prawnicy, którzy unikają 

używania zwykłego języka angielskiego, aby nie stracić pracy). Jednak dopóki pożyczki ratalne 

pojawiają się w sekcji odpowiedzialności, prawdopodobnie są w porządku. 

Dokumentacja budowlana wspierająca każdą figurę 

Jeśli jesteś sumienny w tej całej księgowości – a sugeruję, że tak – ty lub twój księgowy powinniście 

prowadzić ewidencję, która uzasadnia każdą wartość, która pojawia się w twoim bilansie. Zapisy te w 

dużej mierze zależą od poszczególnych firm, ale w tej sekcji przedstawiam tylko niektóre dokumenty 

pomocnicze, których może wymagać Twój księgowy lub inwestor, aby „udowodnić” dokładność 

Twojego bilansu. To, jak często dwukrotnie sprawdzasz salda z takimi szczegółami, zależy od Twojej 

firmy, ale przynajmniej raz w roku powinieneś przejrzeć Bilans i sprawdzić każdą linię, która ma saldo 

niezerowe. Oto niektóre konta, które powinieneś sprawdzić i jak to zrobić: 

  Konta bankowe. Aby sprawdzić konta bankowe, wygeneruj raporty uzgodnień bankowych z 

oprogramowania księgowego dla wszystkich kont bankowych, w tym pożyczek. Porównaj 

saldo końcowe z tych raportów uzgodnień z wyciągami bankowymi za ten sam okres. 

 Inwentarz . Całkowita wartość poszczególnych pozycji inwentarzowych (pokazująca ilości i 

cenę zakupu dla każdej pozycji) w raportach inwentaryzacyjnych powinna być zgodna z 

całkowitą wartością zapasów lub zapasów w kasie w bilansie. 

 Należności. Wygeneruj raport należności pokazujący ile każdy klient jest winien. Całkowite 

należność od klientów w tym raporcie powinna być zgodna z saldem dłużników handlowych w 

Twoim bilansie. 

  Środki trwałe. Aby sprawdzić środki trwałe, poproś księgowego o harmonogram amortyzacji 

zawierający wszystkie posiadane środki trwałe, w tym początkową cenę zakupu i wartość 

odpisu. W idealnym świecie suma każdej kategorii aktywów w tym harmonogramie powinna 

być zgodna z wartością tej kategorii aktywów w Twoim bilansie. 

  Konta odpowiedzialności GST. Jeśli płacisz podatek VAT na zasadzie memoriałowej, kwota 

podatku VAT, którą jesteś winien na wyciągu z działalności na koniec miesiąca lub kwartału, 

powinna być zgodna z wartością kont zobowiązań VAT w Twoim bilansie za ten sam dzień . 

 Rozliczenia płatne. Wygeneruj raport zobowiązań pokazujący, ile jesteś winien dostawcom. 

Suma należna dostawcom w tym raporcie powinna być zgodna z saldem wierzycieli 

handlowych w Twoim bilansie. 

  Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, w tym należne składki emerytalne. Saldo tych kont na 

koniec miesiąca powinno być zgodne z podatkiem emerytalnym i podatkiem PAYG faktycznie 

zapłaconym w następnym miesiącu. 

Zawsze dwukrotnie sprawdzam salda w moim bilansie, uzyskując dowód, że każda linia jest 

zdecydowanie poprawna, zanim poproszę mojego księgowego o sfinalizowanie moich zwrotów na 

koniec roku. 

Docenianie swojej wartości netto (w końcu ktoś musi) 

Często jestem pytany o sekcję dotyczącą equity w bilansie, ponieważ na początku może to być trochę 

oszałamiające. Oto moje dwuminutowe wyjaśnienie, jak działa równość: Wyobraź sobie, że rzucasz się 

na pustynię z dwoma kumplami, Brucem i Waynem. Po przyjeździe masz dziesięć dolców w kieszeni; 



po wspaniałej grze w pokera nadal masz dziesięć dolców, ale jesteś winien Bruce'owi dwa dolary, a 

Wayne jest ci winien trzy dolary. Jesteś o dolara do przodu! Obecny stan gry jest 

Gotówka: 10 USD: Wierzyciele: 2 USD 

Dłużnicy: 3 USD 

Aktywa ogółem: 13 USD : Zobowiązania ogółem 2 

Twoja wartość netto = Aktywa minus Zobowiązania = 11 USD 

Czy widzisz, jak działa idea equity? Sumujesz wszystkie swoje aktywa (w tym takie rzeczy, jak gotówka, 

należności na kontach klientów i pojazdy silnikowe), a następnie sumujesz wszystkie swoje 

zobowiązania (takie jak karty kredytowe, zaległe konta dostawców i pożyczki). Odejmij łączne 

zobowiązania od łącznych aktywów, a otrzymasz swój kapitał własny w firmie – liczbę tę czasami 

określa się również jako wartość netto. Sekcja dotycząca kapitału własnego bilansu zawsze równa się 

różnicy między Twoimi aktywami a pasywami. Jeśli całkowity kapitał własny jest wartością dodatnią, 

Twoja firma osiągnęła zysk z biegiem czasu, a część tego zysku zostawiłaś w firmie (albo to, albo 

zainwestowałeś w nią własny kapitał). Jeśli całkowity kapitał jest wartością ujemną, Twoja firma 

poniosła stratę w czasie lub wykupiłeś więcej niż wpłaciłeś (lub połączenie obu). 

Dlaczego zysk nie zawsze oznacza gotówkę 

Nie mogę uwierzyć, jak często klienci pytają: „Stary, moje raporty mówią, że zarabiam garści gotówki, 

ale dlaczego w banku nic nie ma?” Podobnie, od czasu do czasu widzę klientów, którzy tarzają się w 

gotówce i żyją na wysokim poziomie , mimo że ich raporty zysków i strat są zdecydowanie ponure. 

Krótko mówiąc - zysk nie równa się gotówce, a gotówka nie równa się zyskowi. 

Wpatrując się w głęboką, czarną dziurę 

Dlaczego twoje raporty zysków i strat mówią, że dobrze sobie radzisz, ale nie masz nigdzie gotówki? 

Oto kilka możliwych wyjaśnień: 

  Płaciłeś podatek: trudny nawyk, którego należy unikać (powiedz mi, jeśli odkryjesz, jak), ale 

prawda jest taka, że jak tylko osiągniesz zysk, musisz zapłacić podatek. (Płatności podatkowe 

zwykle nie pojawiają się w raportach zysków i strat dla osób prowadzących jednoosobową 

działalność gospodarczą lub spółek osobowych, ponieważ, co jest dość okrutne, nie stanowią 

kosztów uzyskania przychodu i liczą się jako rysunki właściciela.) 

  Kupiłeś nowy sprzęt lub samochód: Jeśli kupujesz nowy sprzęt lub pojazdy silnikowe, 

prawdopodobnie Ty lub Twój księgowy przypisaliście ten zakup do konta aktywów, a nie konta 

wydatków. Jest to właściwe postępowanie, ale w rezultacie zakup nie pojawia się jako koszt w 

raporcie zysków i strat, co wyjaśnia, dlaczego możesz mieć mało gotówki, nawet jeśli Twoja 

rentowność wygląda różowo. 

  Masz nastolatki: Najbardziej bezlitosny odpływ gotówki w każdej osobie. (Tylko żartuje'.) 

  Spłaciłeś pożyczkę: spłaty pożyczki zwykle nie pojawiają się jako wydatki, co oznacza, że spłaty 

pożyczki pochłaniają gotówkę, ale nie wpływają na Twój zysk. 

  Jesteś winien więcej niż przedtem: jeśli wystawiasz rachunek klientowi w kwietniu, twoje 

raporty zysków i strat pokazują ten dochód w kwietniu, nawet jeśli możesz otrzymać gotówkę 

dopiero po kilku tygodniach lub miesiącach. Dlatego też, jeśli klienci są teraz ci winni łącznie 

więcej niż na początku okresu, za który raportujesz, ta różnica wyssała twoją gotówkę. 

Patrząc przez różowe okulary 



Łatwo zrozumieć, dlaczego firma może nie mieć gotówki, mimo że przynosi zysk. A co z odwrotnym 

scenariuszem, w którym firma obraca się w gotówce, ale raporty zysków i strat wyglądają 

niekorzystnie? Pod wieloma względami sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ zbyt łatwo można dać 

się uśpić fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa i wydać ponad stan. Oto kilka powodów, dla których 

gotówka może być różowa, ale Twój zysk jest ponury: 

 Otrzymujesz pożyczkę: Pożyczki są zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Kiedy 

otrzymujesz pożyczkę, nagły napływ gotówki może wypalić dziurę w najgrubszych kieszeniach. 

  Twoi wierzyciele narastają: możesz przez dłuższy czas przetrwać, ponosząc stratę, ale 

utrzymując się na powierzchni, po prostu zakładając zaległe rachunki. Jeśli zaczniesz wydłużać 

dostawców do 60, 90, a nawet 120 dni, nie tylko generujesz sporo złego samopoczucia, ale 

także kupę gotówki. 

  Kończą się zapasy: Jeśli poziom zapasów spada, masz więcej dostępnej gotówki. Proste. 

Robienie sum na rzecz zrównoważonego wzrostu 

Jednym z paradoksów biznesowych jest to, że jeśli odniesiesz zbyt duży sukces, zbyt szybko, możesz w 

rzeczywistości powalić firmę. Wraz z rozwojem firmy potrzebujesz więcej gotówki, więcej mebli, więcej 

komputerów i tak dalej. Prawdopodobnie wzrośnie również kwota, którą klienci są ci winni. Nowe 

aktywa pochłaniają gotówkę; aby za nie zapłacić, musisz najpierw zarobić, a po drugie zainwestować 

ten zysk z powrotem w biznes. Jeśli jednak rozwijasz się zbyt szybko, potrzebujesz nowych aktywów 

szybciej, niż jesteś w stanie zarobić i zainwestować swój zysk. Ta koncepcja zbyt szybkiego wzrostu jest 

często nazywana granicą zrównoważonego rozwoju. Bez zbytniego zagłębiania się w matematykę, 

wraz z rozwojem firmy, Twoje aktywa również muszą rosnąć. Możesz sfinansować te aktywa poprzez 

reinwestowanie zysków lub możesz je sfinansować zaciągając pożyczkę. Na przykład, jeśli możesz 

zainwestować wystarczający zysk, aby zwiększyć gotówkę, dłużników, sprzęt i tak dalej o 10 procent 

rocznie, Twoja firma może wygodnie rosnąć w tempie 10 procent rocznie. Przykład może pomóc. 

Wyobraź sobie, że Twoja firma osiąga obroty o wartości ponad 250 000 USD rocznie i masz około 50 

000 USD związanych z zapasami, sprzętem komputerowym i zaległymi kontami klientów. Jeśli w tym 

roku osiągnąłeś zysk w wysokości 40 000 $ i miałeś osobiste losowania 35 000 $, ten wynik oznacza, że 

zainwestowałeś w biznes tylko 5000 $. Podzielenie reinwestowanych 5000 USD przez 50 000 USD daje 

10 procent. Tegoroczny obrót w wysokości 250 000 USD plus 10 procent to 275 000 USD, co oznacza, 

że ta kwota to maksymalna kwota, jaką możesz rozwinąć w przyszłym roku bez konieczności szukania 

dodatkowych środków finansowych. 

TRZYMAJ SIĘ Z DALA OD POŻARNIKÓW GOTÓWKI 

Bądź sprytny, jeśli chodzi o wykorzystanie gotówki. W szczególności nie wydawaj dużych sum gotówki, 

chyba że musisz. Na przykład, chyba że masz za sobą ogromną poduszkę gotówkową, nawet nie 

rozważaj płacenia bezpośrednio za sprzęt lub pojazdy silnikowe, na które w przeciwnym razie możesz 

uzyskać finansowanie. Podobnie, nie spłacaj pożyczek przed terminem spłaty, chyba że możesz 

wypłacić środki w dowolnym momencie. Tempo, w którym firma może wygodnie się rozwijać, jest 

ograniczone: zbyt szybkie odniesienie sukcesu wiąże się z ryzykiem takiego obciążenia przepływów 

pieniężnych, że jeśli nie zapewnisz sobie dodatkowego finansowania, Twoja firma może nie przetrwać. 

Budżetowanie tak, jakbyś miał na myśli 

Kilka lat temu, zainspirowany własnym kazaniem, poszedłem do domu i ogłosiłem, że robimy budżet 

rodzinny. Z jednej strony wymieniłem pieniądze, które przychodzą co tydzień (ta kolumna była krótka 

i słodka). Z drugiej strony wymieniłem nasze regularne wydatki, oblewając się zimnym potem, gdy 

dotarłem do piątej strony głupca (no dobrze, może trochę przesadzam). Dodałem kolumnę dochodów, 



a następnie dodałem kolumnę wydatków. (Nie trzeba dodawać, że teraz czytamy przy świecach i jemy 

kleik trzy razy dziennie.) Ten mrożący krew w żyłach realizm jest tym, na czym polega budżet. Proces 

budżetowania jest niezbędny, jeśli myślisz o założeniu firmy, zarówno pod względem kosztów założenia 

listy, jak i ustalania limitów wydatków na pierwszy rok. W przypadku firm o ugruntowanej pozycji 

budżety to jedyny sposób na ustalenie priorytetów wydatków i ustalenie jasnych celów sprzedaży. Jeśli 

dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą, sugeruję użycie arkusza kalkulacyjnego jako punktu 

wyjścia do budżetu, jak wyjaśnię w następnej sekcji. Z drugiej strony, jeśli jesteś doświadczonym 

właścicielem firmy i masz już uruchomione oprogramowanie księgowe, możesz chcieć korzystać z 

funkcji budżetowych, które należą do Twojego oprogramowania księgowego. Oprogramowanie takie 

jak MYOB, QuickBooks lub Xero umożliwia szybkie tworzenie budżetów na podstawie wyników z 

ubiegłego roku jako podstawy do prognoz. 

Tworzę swój pierwszy budżet 

Zakładam bardzo podstawową wiedzę na temat arkuszy kalkulacyjnych w tej sekcji, ale jeśli okaże się, 

że chodzę za szybko, możesz poprosić znajomego lub personel obsługi konta o pomoc, aby zacząć. Tutaj 

idzie: 

1. W nowym pliku arkusza kalkulacyjnego wypisz miesiące roku w wierszu 1, zaczynając od kolumny B. 

Zakładam, że uruchomiłeś program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i utworzyłeś nowy, pusty arkusz. 

Wymień miesiące roku u góry, zaczynając od bieżącego miesiąca. 

2. Wymień swoje kategorie dochodów i wydatków w kolumnie A. Przeanalizuj kolumnę A, wymieniając 

najpierw różne rodzaje dochodów, które uzyskujesz, a następnie listę różnych wydatków, jakie ponosi 

Twoja firma. 

3. Pełne szacunki dochodów i wydatków w dolarach z miesiąca na miesiąc. Ach, na koniec zabawna 

część: musisz wypełnić szacunki w dolarach dotyczące dochodów i wydatków, miesiąc po miesiącu. 

Okrągłe kwoty wynoszą około 50 USD - prognozy nie mają być nauką! - pamiętaj o wahaniach 

sezonowych. Zachowaj swobodę w zakresie nieprzewidzianych wydatków i, szacując dane dotyczące 

sprzedaży, zachowaj ostrożność. 

4. Wstaw lub dodaj wiersze dla Całkowitego dochodu i Całkowitych wydatków, a następnie naciśnij 

Autosumowanie (jeśli używasz programu Excel). Ideą wierszy Całkowity dochód i Całkowite wydatki 

jest to, że automatycznie sumują wszystkie wiersze nad nimi. Aby arkusz kalkulacyjny wykonał te 

obliczenia, musisz wstawić formułę. W Excelu najłatwiej to zrobić aby nacisnąć przycisk 

Autosumowania. Jeśli kupujesz towary do odsprzedaży, musisz również wstawić wiersze dla zakupów 

i zysku brutto. 

5. Utwórz wiersz na dole o nazwie Zabudżetowany zysk. Zasadą jest, że zabudżetowany zysk zawsze 

jest równy zyskowi brutto minus całkowite wydatki. W moim przykładzie, zysk brutto znajduje się w 

wierszu 11, a koszty całkowite w wierszu 21, więc formuła dla zysku budżetowego w styczniu to =B11-

B21. Powtórz tę formułę dla każdego miesiąca w roku. 

6. Zapisz swoją pracę, wydrukuj ją i zastanów się. 

Gdy będziesz gotowy do drukowania, kliknij opcję Ustawienia strony i wybierz opcję Pozioma jako 

orientacja strony. Jeśli chcesz, możesz zwykle określić, ile stron ma być wysoki i szeroki, a raport ma 

się zgadzać z wyborem Skalowanie.  

Kiedy masz swój ostateczny budżet w lepkich rękach, poświęć dużo czasu na sprawdzenie go, 

upewniając się, że ma sens i jest realistyczny. 



Rozpoznawanie relacji 

Przeglądając budżet, poświęć czas na zastanowienie się, czy jakiekolwiek kategorie dochodów lub 

wydatków są ze sobą bezpośrednio powiązane. Na przykład zakupy, prowizje i fracht zwykle rosną lub 

maleją wprost proporcjonalnie do miesięcznej sprzedaży, a emerytura rośnie i maleje wraz z płacami. 

Sztuką jest poinformowanie arkusza kalkulacyjnego o tych relacjach, aby automatycznie obliczył je za 

Ciebie. Na przykład na rysunku 17-3 mam całkowity dochód w wierszu 7. Jeśli wiem, że zakupy wynoszą 

średnio 55 procent mojej ceny sprzedaży, jako moją formułę na zakupy w styczniu, wpisuję =B7*55%. 

Fajną rzeczą w określaniu relacji w ten sposób jest to, że gdy zmienisz jedną figurę w arkuszu 

kalkulacyjnym, inne figury również zmieniają się automatycznie. Tak więc, jeśli podniesiesz swoje 

prognozy sprzedaży, zakupy odpowiednio wzrosną; jeśli zmienisz zarobki, zmieni się również 

emerytura. 

BUDŻET CZY PROJEKCJA? 

Zwykle używam słów „budżet” i „projekcja”, ale istnieje subtelna różnica. Budżet dokonuje szacunków 

dotyczących przyszłej sprzedaży i ustala górne limity wydatków, tak aby cele rentowności zostały 

osiągnięte, zakładając, że budżety sprzedaży są spełnione. Jeśli zatrudniasz jakichkolwiek menedżerów, 

część ich obowiązków często obejmuje upewnienie się, że wydatki nie przekraczają przyznanych 

budżetów. Z drugiej strony projekcja wybiega w przyszłość, często sięgając trzech lub pięciu lat do 

przodu. W swoim biznesplanie możesz wybrać 12-miesięczny budżet wraz z rocznymi prognozami 

zysków i strat, które rozciągają się na kilka lat w przód. (Budżet na pierwszy rok byłby prawdopodobnie 

identyczny z prognozą zysków i strat z pierwszego roku). 

Zrozumienie psychologii budżetów 

Zapomnij o astrologii, numerologii, testach psychometrycznych i czytaniu aury. Zamiast tego obserwuj 

swojego partnera, współpracowników lub kochanka, kiedy tworzą swój pierwszy budżet, a w ciągu 

kilku godzin wiesz więcej, niż kiedykolwiek chciałbyś wiedzieć o ich osobowości. Optymiści podkręcają 

sprzedaż ponad rozsądek, pesymiści ostrzegają przed ogromnymi wydatkami, a kreatywne typy 

nabazgrają kilka linijek i poddają się. Nie wiem, jaką jesteś osobą, ale oto kilka ogólnych wskazówek 

dotyczących tworzenia budżetu, który działa łatwo i kończy się gdzieś blisko prawdy: 

  Zaangażuj różnych pracowników: im większy wkład, tym bardziej realistyczny może być 

budżet. 

  Porównaj budżety z rzeczywistością: Porównanie twoich nadziei i aspiracji z ponurymi 

prawdami prawdziwego życia, tak jak to robię na rysunku 17-4, pokazuje twoje złudzenia w 

mgnieniu oka. 

  Uwzględnij dodatkowe wydatki na nieprzewidziane wydatki, zwłaszcza jeśli planujesz budżet 

dla nowej firmy: Rzeczy zawsze kosztują więcej niż myślisz. (Wróć do rozdziału 15, aby uzyskać 

więcej informacji na temat budżetowania wydatków na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej.) 

  Zastanów się dokładnie w jakim czasie nieregularne płatności: Rzeczy do zapamiętania 

obejmują kwartalne rachunki za prąd, miesiące z pięcioma tygodniami rozliczeniowymi i 

roczne składki ubezpieczeniowe. 

  Jeśli przeznaczasz budżet na wyższą sprzedaż w tym roku niż w ubiegłym, upewnij się, że masz 

wszystko, czego potrzeba, aby osiągnąć ten cel: na przykład, jeśli zdecydujesz się zwiększyć 

budżet sprzedaży do 70 000 USD (w porównaniu z 62 000 USD w zeszłym roku). miesiąc), 

wprowadzić zmiany, które umożliwią osiągnięcie wyższego budżetu, takie jak nowe linie 

magazynowe, zwiększona reklama lub więcej szkoleń personelu. 



 Miej jeden budżet na sprzedaż dla sprzedawców, a drugi na finanse: Niskie budżety sprzedaży 

raczej nie będą motywować Twojego zespołu sprzedaży. Dlatego zachowaj dwa zestawy 

budżetów sprzedaży: jeden dla pracowników sprzedaży, a drugi dla siebie lub kierownika 

finansowego. Niższy zestaw budżetów sprzedaży jest tym, czego należy użyć, aby ustawić 

budżet wydatków na rok. 

  Podziel budżety sprzedaży na regiony, klientów, terytoria lub sprzedawców: Ponieważ budżety 

sprzedaży są tak ważne, podziel je jak najwięcej. Na przykład, jeśli masz zespół sprzedawców, 

poproś każdego z nich o ustalenie budżetu sprzedaży i zapewnij coaching i wsparcie, aby 

pomóc zespołowi osiągnąć ten cel. 

Opracowywanie budżetu zgodnie z biznesplanem 

Tworząc budżet, poświęć trochę czasu, aby upewnić się, że pasuje on do innych elementów Twojego 

biznesplanu. Na przykład, jeśli Twój plan marketingowy przewiduje rozszerzenie reklamy online o 300 

procent, upewnij się, że odpowiednio zwiększasz kwotę przeznaczoną na reklamę w swoim budżecie. 

Kiedy odpowiednio wykorzystujesz budżety, stają się one mechanizmem natychmiastowej informacji 

zwrotnej dla decyzji. Na przykład wyobraź sobie, że twoje pierwsze podejście do budżetu kończy się 

dość ponuro, więc decydujesz się ograniczyć niektóre wydatki, a w szczególności decydujesz się skrócić 

godziny pracy jednego ze swoich sprzedawców. Jednak ograniczenie godzin dla tego sprzedawcy 

wpływa na budżet sprzedaży, co z kolei wpływa na prognozy dochodów w budżecie finansowym. Być 

może będziesz musiał dostosować inne wydatki, dostosować politykę cenową lub rozważyć różne 

strategie, aby Twój model biznesowy działał. 

Patrząc na przepływy pieniężne 

Przepływy pieniężne na pierwszy rzut oka wydają się dość podobne do budżetów, ale zamiast 

prognozować (lub zobowiązań) dotyczących dochodów, wydatków i zysku, przepływy pieniężne tworzą 

prognozy dotyczące wpłat i wypłat oraz ilości pieniędzy, które na koniec będziesz mieć w banku 

każdego miesiąca. Znajdź różnicę: 

  Budżet pokazuje sprzedaż, natomiast cashflow pokazuje wpływy ze sprzedaży. (Jeśli oferujesz 

klientom kredyty, miesiąc przebojów niekoniecznie oznacza miesiąc przebojów pod względem 

gotówki. Miesiąc dużej sprzedaży może w rzeczywistości pochłonąć twoją gotówkę, ponieważ 

musisz zapłacić za dodatkowe zapasy i być może będziesz musiał poczekaj do 60 lub 90 dni, aż 

nadejdzie korzyść pieniężna z tej sprzedaży.) 

  Budżet pokazuje liczby przed VAT(ponieważ nigdy nie uwzględniasz VATw wynikach zysków i 

strat), natomiast przepływ środków pieniężnych pokazuje liczby z GST, w tym kwartalną 

płatność podatku (ta płatność może być również miesięczna lub dwumiesięczna, w zależności 

od ustaleń ). 

  Przepływy pieniężne obejmują wpływy z pożyczek (na wykresie 17-5 nazywa się to „wpływem 

pożyczki z ANZ”). 

  Budżet pokazuje zakupy zapasów, natomiast cashflow pokazuje płatności dokonane na rzecz 

dostawców. 

  Przepływy pieniężne uwzględniają spłaty kredytów, budżet nie. 

  Cashflow pokazuje płace przed opodatkowaniem pracowników, ale budżet pokazuje płace z 

uwzględnieniem podatku od pracowników. Jednak przepływy pieniężne pokazują płatność 

podatku od pracowników co kwartał. 

  Przepływy pieniężne obejmują zakup sprzętu kapitałowego (proszę zwrócić uwagę na nowy 

system komputerowy zakupiony w marcu), ale budżet nie. 



 Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółką, budżet nie pokazywałby 

osobistych rysunków, ale przepływ gotówki tak. 

  Przepływ gotówki zawiera trzy dodatkowe wiersze na dole: Początkowe saldo gotówki, Wpłata 

i wypłata oraz Końcowe saldo gotówki. 

 

Naprawdę fajną rzeczą w przepływach pieniężnych jest przewidywanie stanu konta bankowego i 

odpowiednie planowanie. Jeśli j jesteś firmą, która jest winna pieniądze na akredytywy, ma duże 

zapasy magazynowe, sezonowe wyprzedaże, bardzo wolno płacących klientów lub przedłużony kredyt 

od dostawców, prognozy przepływów pieniężnych są ratunkiem. Najłatwiejszym sposobem stworzenia 

projekcji przepływów pieniężnych jest użycie programu do arkuszy kalkulacyjnych lub 

specjalistycznego oprogramowania do planowania biznesowego. W moim przykładzie otworzyłem 

arkusz kalkulacyjny budżetu i zapisałem go pod inną nazwą. Następnie dokonałem wszystkich 

niezbędnych zmian, dodając kilka linii, aby zmodyfikować budżet tak, aby stał się projekcją cashflow. 

STAĆ SIĘ NADWRAŻLIWYM 

Kiedyś pracowałem dla firmy, która zawsze balansowała na skraju niewypłacalności. Pozostali w 

biznesie znacznie dłużej, niż powinni, ponieważ fantastycznie przekonywali łatwowiernych inwestorów 

i menedżerów banków do pożyczania im pieniędzy. Część sprzedaży pożyczek pieniężnych opierała się 

na efektownych prognozach przepływów pieniężnych, pokazujących, że jeśli tylko uda się znaleźć 

wymaganą pożyczkę, wszystko będzie prosperować. Menedżerowie siadali przed komputerem godzina 

po godzinie, majstrując przy projekcjach, dopóki nie doszli do liczb, które wyglądały dobrze (ale 

oczywiście miały niewielki wpływ na rzeczywistość). To doświadczenie nauczyło mnie, jak wrażliwe są 

budżety i przepływy pieniężne na stosunkowo niewielkie zmiany. Weź własny budżet i co miesiąc 

zwiększaj sprzedaż o 10%. Są szanse, że wszystko wygląda świetnie. Następnie weź ten sam budżet, ale 

tym razem zmniejsz sprzedaż o 10 procent i może zwiększ wydatki o 5 procent. Założę się, że już nie 

wygląda tak gorąco. Często korekta o zaledwie 2 procent miesięcznie w sprzedaży lub wydatkach ma 

ogromny wpływ na wyniki finansowe.  

Żartowałabym, gdybym powiedziała, że przepływy pieniężne są zawsze tak proste, jak je przedstawiam. 

W rzeczywistości prognozy przepływów pieniężnych często wymagają kilku arkuszy roboczych, z 

których wszystkie są ze sobą powiązane. Na przykład przepływ pieniężny może mieć jeden arkusz dla 

budżetów sprzedaży, inny do przewidywania, kiedy klienci są skłonni zapłacić, inny do prognozowania, 

kiedy dostawcy mają otrzymać zapłatę, oraz przewidywania poziomu zapasów. Jeśli Twój przepływ 

gotówki staje się tak skomplikowany, prawdopodobnie chcesz uzyskać pomoc od księgowego w 

stworzeniu pierwszego szablonu. Nie zapomnij uwzględnić rachunków podatkowych firmy podczas 

prognozowania przepływów pieniężnych, ponieważ gdy tylko Twoja firma zacznie przynosić zyski, 

zostaniesz uderzony rachunkami podatkowymi 

 



Oswajanie tyrana podatkowego 

Jak napisać wesołe wprowadzenie do jednego z najbardziej nudnych i smutnych tematów na świecie? 

Mogę powiedzieć, że płacenie podatku to nie tylko fascynujący proces, ale także świetny sposób na 

poznanie nowej kochanki i nieustanne źródło nowych spostrzeżeń i inspiracji. Mógłbym Ci nawet 

powiedzieć, że ten rozdział jest o wiele bardziej ekscytujący niż oglądanie sportu i poprawi Twój 

problem z wypadaniem włosów. 

Smutnym faktem jest to, że nie sądzę, że mi uwierzysz. Tak więc, w trosce o szczerość, pominę ten 

radosny wstęp i przejdę do sedna sprawy. . . 

Zdobycie uchwytu na VAT 

Jeśli rozpoczynasz nową działalność gospodarczą, możesz zarejestrować się w VAT .Z drugiej strony, 

jeśli Twoja firma już działa i chcesz zmienić swoje dane, aby zarejestrować się do podatku VAT, 

skontaktuj się z Urzędem Skarbowym, który z radością przyjmie Twoje szczegóły i zarejestruj się. 

Zalecam jednak, abyś nie zagłębiał się w całe wybryki VAT  bez dokładnego zastanowienia się nad 

opcjami. Czy musisz się zarejestrować? A jeśli nie, czy lepiej byłoby nie rejestrować się? Jaka podstawa 

rachunkowości jest najlepsza dla Twojej firmy? Jak często należy składać raporty? Na wszystkie te 

pytania i trochę więcej odpowiem na następnych kilku stronach. 

Podejmowanie decyzji, czy się zarejestrować, czy nie 

Jeśli Twój obrót wynosi mniej niż 200 000 PLN rocznie, możesz wybrać, czy chcesz zarejestrować się w 

VAT . (Uwaga: jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteś taksówkarzem, w którym to przypadku 

musisz się zarejestrować, bez względu na to, ile zarabiasz). sprzedaje towary lub usługi zwolnione z 

podatku VAT . Możesz jednak również ubiegać się o podatek VAT  od swoich zakupów. W każdym 

okresie raportowania obliczasz różnicę między pobranym podatkiem VAT  (czyli podatkiem VAT  

naliczonym klientom) a zapłaconym podatkiem VAT  (czyli podatkiem VAT  zapłaconym dostawcom). 

Jeśli pobrany podatek VAT  jest wyższy niż zapłacony podatek VAT , płacisz tę różnicę rządowi. Jeśli 

zapłacony podatek VAT  jest wyższy niż pobrany podatek VAT , możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. 

Jeśli nie zarejestrujesz się w VAT , nie możesz naliczać VAT  od sprzedaży klientom. Nie myśl jednak, że 

możesz uniknąć płacenia podatku VAT  od zakupów: nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany, firma 

zarejestrowana podatkowo nadal musi doliczać podatek VAT  do swoich opłat. Nie możesz ubiegać się 

o zwrot tego podatku VAT , chociaż możesz ubiegać się o pełną kwotę zakupu jako odliczenie od 

podatku. W przypadku wielu małych firm rejestracja w systemie VAT  nie ma sensu. Mój sąsiad 

postanowił tego nie robić. Prowadzi małą firmę zajmującą się koszeniem trawników, która przynosi 

około 800 dolarów tygodniowo, czyli dochód, który nie przekracza progu, powyżej którego musiałbyś 

zarejestrować się. Zdecydował się nie rejestrować, ponieważ w ten sposób nie musi pobierać od 

klientów podatku VAT , a jego ceny są bardziej konkurencyjne. 

Uwaga: Niektórzy ludzie mogą doradzić, że jeśli nie zarejestrujesz się w VAT , klienci nie będą chcieli z 

Tobą handlować. Pish chrupiący. Dopóki masz ABN, a Twoje ceny są konkurencyjne, większość klientów 

nie ma nic przeciwko. 

Wybór przeznaczenia przepływu gotówki 

Kiedy rejestrujesz się w VAT  (więcej informacji na ten temat w rozdziale 7), pojawia się niewinnie 

wyglądające pytanie, czy chcesz rozliczać VAT  na zasadzie gotówkowej czy memoriałowej. Oto, co to 

oznacza: 



  Raportowanie kasowe: Raportowanie kasowe oznacza, że płacisz VAT  tylko wtedy, gdy 

otrzymujesz płatności od klientów, a zwrot VAT  występuje tylko wtedy, gdy dokonujesz 

płatności na rzecz dostawców. Pamiętaj, że możesz zgłaszać VAT  na zasadzie gotówkowej tylko 

wtedy, gdy Twoja firma ma obroty mniejsze niż 10 milionów USD rocznie. Jeśli masz tendencję 

do dłużenia się dostawcom mniej niż to, co są ci winni klienci, najlepiej sprawdza się 

sprawozdawczość kasowa. 

  Raportowanie w oparciu o zasadę memoriału: Raportowanie w oparciu o zasadę memoriału 

oznacza, że płacisz podatek VAT  w okresie, w którym wystawiasz rachunek klientowi lub 

otrzymujesz rachunek od dostawcy, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek pieniądze zostały 

wymienione. Takie podejście oznacza, że jeśli wystawiasz rachunek klientom w marcu, a oni 

nie płacą do lipca, niezależnie od tego musisz zapłacić podatek VAT  w kwietniu. Podobnie, jeśli 

otrzymasz rachunek od dostawcy w marcu i nie zapłacisz go znacznie później, nadal ubiegasz 

się o zwrot podatku VAT  w kwietniu. Jeśli zwykle jesteś winien dostawcom więcej niż to, co są 

ci winni klienci, najlepiej sprawdza się raportowanie w oparciu o zasadę memoriału. 

Możesz zdecydować się na zgłoszenie podatku VAT  na innej podstawie niż podatek dochodowy. Na 

przykład możesz wybrać raportowanie podatku VAT  na zasadzie kasowej i raportowanie podatku na 

zasadzie memoriałowej lub odwrotnie. Większość małych firm decyduje się na raportowanie na 

zasadzie kasowej zarówno dla celów podatku VAT , jak i podatku dochodowego. Możesz czuć się 

oszołomiony całą tą pogawędką o podatkach. Bez potu — ważne jest, abyś zdał sobie sprawę, że każdy 

wybór dotyczący księgowości lub podstawy sprawozdawczości VAT  może mieć duży wpływ na 

przepływy pieniężne Twojej firmy. Gdy masz wątpliwości, co jest dla Ciebie najlepsze, najpierw 

porozmawiaj ze swoim księgowym. 

Zgłaszanie się do służby - jak często? 

Jeśli roczny obrót Twojej firmy wynosi 20 milionów PLN lub mniej, możesz wybrać raportowanie pod 

kątem podatku VAT  w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Uważam, że raportowanie co trzy 

miesiące to złoty środek między kłopotami z raportowaniem miesięcznym a psychologiczną przeszkodą 

polegającą na robieniu książek tylko co sześć lub dwanaście miesięcy, podczas gdy raportowanie co 

miesiąc ma sens, jeśli zawsze otrzymujesz zwrot podatku VAT . Jedyną trudną rzeczą związaną z 

raportowaniem co trzy miesiące jest to, że możesz skończyć z dużym rachunkiem, który jest trudny do 

uregulowania.  

Kaszlnięcie 

Oto pięć wskazówek, jak sprawić, by Oświadczenia o działalności biznesowej były tak nieistotne w 

twoim życiu, jak urodziny twojego drugiego kuzyna. Tutaj idzie: 

  Subskrybuj oprogramowanie księgowe: Jeśli masz więcej niż 20 transakcji miesięcznie, 

zasubskrybuj oprogramowanie księgowe, aby móc automatycznie prowadzić księgi i 

generować Oświadczenie o działalności gospodarczej. 

  Nie wiąż się w węzły: te przeklęte formularze rządowe nie są czymś, co musisz zrobić w 100% 

poprawnie. Przepracuj pytania najlepiej jak potrafisz, a jeśli coś nie zrównoważy się o kilka 

dolarów, nie narażaj się na zbyt duży ból serca. 

  Dowiedz się, jak ponownie sprawdzić swoje dane: Zabezpiecz się przed tymi pozornie 

niefrasobliwymi postawami, upewniając się, że ktoś (jeśli nie Ty) porówna dane z Twojego 

sprawozdania z działalności biznesowej z raportem zysków i strat oraz bilansem. W razie 

potrzeby poproś swojego księgowego, aby nauczył Cię, jak to zrobić. 



  Poznaj swoje ograniczenia: dlaczego nie poprosić kogoś innego o wykonanie wszystkich 

Twoich spraw związanych z VAT  (prawdopodobnie ofiarami są Twój księgowy lub księgowy)? 

Jasne, będziesz musiał zapłacić tej osobie za jej wysiłki, ale Twój czas będzie wolny na robienie 

rzeczy, w których jesteś dobry, takich jak prowadzenie własnego biznesu. 

Unikanie kłopotów 

Każdy boi się audytu i nikt nie chce otrzymać grzywny ani nieoczekiwanego rachunku podatkowego. 

Oto kilka typowych błędów, których szukają audytorzy, jeśli masz pecha, aby zostać przeciągniętym 

przez węgle: 

 Nie możesz ubiegać się o podatek VAT  od opłat bankowych, odsetek, spłat pożyczek, 

prywatnych losowań, płatności podatków lub wynagrodzeń. 

  Nie możesz również ubiegać się o VAT  od opłat rządowych, takich jak rejestracja pojazdu 

silnikowego, odnowienie licencji lub opłata skarbowa. 

  Nie możesz ubiegać się o pełną kwotę VAT  od wydatków, które są częściowo osobiste 

(wydatki na samochód i biuro domowe są oczywistymi winowajcami). Możesz jednak ubiegać 

się o pełną kwotę VAT  w ciągu roku, a następnie dokonać korekty na użytek prywatny w 

końcowym oświadczeniu o działalności gospodarczej. 

  Nie możesz żądać podatku VAT  na fakturach od niezarejestrowanych dostawców. Jeśli 

dostawca nie jest zarejestrowany na VAT , potraktuj go jako zakup wolny od VAT . 

  Nie możesz ubiegać się o podatek VAT  od kwoty powyżej 82,50 USD, chyba że masz fakturę 

podatkową. 

Rozwijanie mądrości w prowadzeniu dokumentacji 

Brytyjski ekonomista John Keynes powiedział kiedyś: „Unikanie podatków jest jedynym intelektualnym 

zajęciem, które wciąż przynosi jakąś nagrodę”. Może to cynizm, ale jak te wielkie korporacje uchodzą 

na sucho, nie płacąc brzytwy? Nie potrafię wyjaśnić sekretów złego faceta, nie mogę też doradzić, jak 

otwierać szwajcarskie konta bankowe, korzystać z rajów podatkowych w odległej Patagonii lub 

ukrywać zwitki gotówki pod deskami podłogowymi. Raczej przyjmuję bardziej bezpośrednie i 

bezsensowne podejście, mając nadzieję, że w końcu nie zapłacisz ani centa więcej podatku, niż musisz. 

Traktowanie paragonów z szacunkiem 

Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i kupujesz toner do drukarki za 150 PLN. Płacisz gotówką i wrzucasz 

paragon do tylnej kieszeni dżinsów. Życie toczy się w swoim normalnym szalonym tempie, twoje dżinsy 

szybko przechodzą przez pralkę, a zanim minie kilka dni, paragon to tylko kilka irytujących drobinek 

puchu. Brzmi znajomo? Teraz wyobraź sobie, że wyciągasz z portfela 20-dolarowy banknot i bez 

konkretnego powodu pocinasz go na setki małych kawałków. Czyste szaleństwo, tak, ale nie bardziej 

niż zgubienie tego paragonu. Przy średniej stawce podatkowej wynoszącej około 33 procent utrata 

paragonu za 60 dolarów jest jak wyrzucenie przez okno 20-dolarowego rachunku. Utrata paragonu za 

150 dolarów jest jak wyrzucenie 50-dolarowego rachunku przez okno. Czemu? Ponieważ jeśli nie masz 

paragonu, nie możesz ubiegać się o zwrot kosztów ze swojego podatku. Prosta logika. 

Kultywowanie swojej obsesyjno-kompulsywnej pasji 

Po otrzymaniu faktury lub paragonu sprawdź drobny druk. Rodzaj szczegółów, które powinna zawierać 

faktura, to ABN dostawcy, dokładny opis, data i całkowita kwota do zapłaty. Jeśli dostawca jest 

zarejestrowany dla VAT , faktura powinna również zawierać na górze fakturę „Faktura podatkowa” 

oraz oświadczenie, że VAT  jest wliczony w cenę, lub suma częściowa pokazująca kwotę naliczonego 

VAT . Większość faktur i paragonów ma oczywiście wszystkie te szczegóły, z wyjątkiem kwitów kart 



kredytowych lub EFTPOS, które zwykle podają całkowitą kwotę i nie zawierają opisu. Zachowaj 

ostrożność, ponieważ w większości sytuacji karty kredytowe i kwity EFTPOS nie są legalnymi 

paragonami, jeśli chodzi o Twój podatek, więc musisz również zachować oryginał paragonu lub faktury. 

(Wydaje mi się, że kontrolerzy podatkowi próbują uwzględnić wszystkie sytuacje, w których ktoś 

kupuje paliwo o wartości 40 USD na swoją kartę kredytową, a następnie rzuca Paddle Pop i wiązkę 

kwiatów na wierzch.) Jedynym wyjątkiem od tych zasad jest podatek Biuro określa jako „małe 

wydatki”. Możesz używać wpisów do pamiętnika zamiast paragonów w przypadku małych zakupów 

poniżej 10 USD, o ile suma tych wydatków nie przekracza 200 USD w ciągu jednego roku finansowego. 

Jazda tym zardzewiałym rydwanem 

Prawdopodobnie największym wydatkiem, o którym ludzie z małych firm zapominają zgłosić lub zgłosić 

roszczenie w sposób, który nie jest dla nich najkorzystniejszy, jest ich pojazd silnikowy. Jednym z 

powodów ogólnego zamieszania jest to, że dostępnych jest kilka różnych metod zwrotu kosztów 

pojazdów silnikowych. Nie będę tu wchodzić w szczegółowe metody zgłaszania kosztów pojazdów 

silnikowych, ponieważ są szanse, że zanim to przeczytasz, prawodawstwo mogło się zmienić. Podam 

jednak kilka wskazówek: 

 Jeśli regularnie korzystasz ze swojego pojazdu silnikowego w celach służbowych, zalecam 

śledzenie podróży służbowych za pomocą dziennika pokładowego. Nie martw się – nie musisz 

już nigdy rejestrować wszystkich podróży służbowych. Zamiast tego, o ile Twoje wykorzystanie 

biznesowe jest spójne z roku na rok, wystarczy prowadzić dziennik przez 12 kolejnych tygodni 

co pięć lat. 

  Jeśli prowadzisz dziennik i ustalasz, jaka część Twojego przebiegu jest przeznaczona do celów 

służbowych, możesz ubiegać się o tę wartość procentową na wszystkie wydatki związane z 

pojazdem silnikowym. Rezultatem jest często całkiem ładna ulga podatkowa; Nie tylko możesz 

ubiegać się o zwrot kosztów, takich jak paliwo i ubezpieczenie, ale także możesz żądać odsetek 

od kredytów samochodowych i amortyzacji. 

  Pamiętaj, że nie możesz uznać podróży między domem a biurem za kilometry służbowe, 

ponieważ tego rodzaju podróż nie liczy się jako podróż służbowa. Jeśli jednak masz legalne 

biuro w domu, możesz odliczyć kilometraż z domu w celach biznesowych. (Brzmi to zawile? To 

prawda. Jeśli w ogóle nie masz pewności, czego możesz się domagać, najpierw skonsultuj się z 

księgowym.) 

  Jeśli to czytasz i myślisz, że rada przyszła za późno, ponieważ nie prowadziłeś dziennika, nie 

martw się. Twój księgowy nadal będzie mógł ubiegać się o hojny dodatek w centach za kilometr 

do 5000 kilometrów biznesowych rocznie, o ile możesz uzasadnić swoją podróż służbową 

wpisami do dziennika lub w inny sposób. 

Możesz zmieniać metody z roku na rok, w zależności od tego, jaka metoda przynosi największe 

odliczenie w danym roku. Na przykład moim pojazdem nie pokonuję ogromnej ilości kilometrów 

służbowych, więc zwykle używam metody centów za kilometr. Jeśli jednak mam bardzo kosztowny rok 

z kosztami eksploatacji, porównuję metodę centów za kilometr z metodą dziennika pokładowego i 

wybieram najwyższą z tych dwóch. 

Deklarowanie wydatków na biuro domowe 

Jeśli od czasu do czasu pracujesz w domu, możesz ubiegać się o część kosztów bieżących biura 

domowego, takich jak sprzątanie, amortyzacja mebli, elektryczność, gaz, internet, telefony komórkowe 

i naprawy. Jeśli faktycznie prowadzisz firmę z domu, możesz również ubiegać się o zwrot kosztów 

najmu, które obejmują odsetki od kredytu hipotecznego, ubezpieczenie budynku mieszkalnego, koszty 



wynajmu, stawki opłat komunalnych lub stawki za wodę . W przypadku jakichkolwiek wydatków 

związanych z biurem domowym należy pamiętać o następujących ostrzeżeniach: 

  Korzystanie ze stołu w jadalni nie oznacza, że możesz ubiegać się o zwrot kosztów 

użytkowania. Możesz ubiegać się o zwrot kosztów najmu tylko wtedy, gdy prowadzisz firmę z 

domu i masz co najmniej jeden pokój przeznaczony wyłącznie na Twoją firmę. Najlepiej 

porozmawiać ze swoim księgowym, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz. 

  Zazwyczaj rozliczasz się z kosztów najmu w nieco inny sposób niż z bieżących wydatków, 

obliczając procent powierzchni zajmowanej przez Twoje domowe biuro. Na przykład, jeśli 

twoje biuro ma 10 metrów kwadratowych, a twój dom ma 50 metrów kwadratowych, możesz 

ubiegać się o 20 procent (10 podzielone przez 50 równa się 20 procent) wydatków. 

  Zawsze zwracaj się do księgowego, aby dokładnie sprawdził wszelkie roszczenia dotyczące 

najmu, a w szczególności zapytaj, czy zgłaszanie kosztów najmu stwarza ryzyko narażenia na 

podatek od zysków kapitałowych w dalszej kolejności. Na przykład, jeśli kupisz swój dom za 

800 000 USD, a dziesięć lat później sprzedasz go za 950 000 USD, aw latach pomiędzy nimi 

zażądałeś części odsetek od kredytu hipotecznego i stawek jako odliczenia podatkowego, być 

może będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych z części 150 000 dolarów zysku 

ze sprzedaży domu. 

  Wnioskując o zwrot kosztów bieżących, nie daj się skusić, aby wyciągnąć losowy procent z 

kapelusza. Zamiast tego musisz przestrzegać bardzo szczegółowych zasad, aby uzasadnić swoje 

roszczenie. Proponuję odwiedzić stronę internetową ATO po szczegóły lub poprosić 

księgowego o dalszą poradę. 

 Jeśli Twój dochód zostanie uznany przez Urząd Podatkowy za Dochód z Usług Osobistych, 

możesz być ograniczony co do kosztów biura domowego, o które możesz się ubiegać. 

Planowanie z wyprzedzeniem 

Nie czekaj, aż zakończy się rok obrotowy, zanim zaplanujesz podatek. Zamiast tego zacznij planować 

około kwietnia. Aktualizuj swoje księgi, wygeneruj tymczasowy raport zysków i strat oraz bilans (jeśli 

jest dostępny), zastanów się, jakie mogą być Twoje zyski na koniec roku i umów się na spotkanie z 

księgowym. W międzyczasie słowo ostrzeżenia, zwłaszcza jeśli Twoje zyski wyglądają zdrowo i wiesz, 

że czeka Cię rachunek podatkowy: nie daj się skusić na niepotrzebne wydatki. Oto rzecz: tylko dlatego, 

że możesz ubiegać się o coś ze swojego podatku, nie oznacza to, że jest to mądra decyzja biznesowa. 

Nawet jeśli ten zakup jest uzasadnionym odliczeniem podatku, możesz odzyskać tylko 30 centów w 

dolarach. Pieniądze nadal uciekają z Twojej firmy, co sprawia, że wyniki Twojej firmy wyglądają mniej 

zdrowo, jeśli chcesz sprzedawać w przyszłości, zmniejszając kapitał obrotowy i pozostawiając Ci mniej 

miejsca na rozwój. Ewentualnie, jeśli obawiasz się, że Twoja firma może ponieść straty finansowe w 

rok, jak najszybciej porozmawiaj ze swoim księgowym, zwłaszcza jeśli uzyskujesz dochód z innych 

źródeł, takich jak zarobki. Zapytaj swojego księgowego, w jaki sposób możesz uniknąć sklasyfikowania 

tej straty jako niekomercyjnej i, w stosownych przypadkach, jak możesz przenieść tę stratę na przyszłe 

lata. 

Natychmiastowe odliczenie 

Świetną ulgą podatkową dla małych firm jest natychmiastowy odpis aktywów, który pozwala Twojej 

firmie na zakup aktywów kapitałowych i jednocześnie zmniejszenie dochodu do opodatkowania. Próg 

natychmiastowego odliczenia podatku zmienia się każdego roku w zależności od polityki rządu, ale 

zwykle wynosi od 10 000 do 150 000 USD. Przykładowo, w momencie pisania tego tekstu, jeśli kupię 

nowy pojazd silnikowy za 25 000 USD i zamierzam używać go wyłącznie w celach biznesowych, mogę 

odpisać całą kwotę na podatek. Zanim jednak zabraknie ci zakupu nowego sprzętu, poświęć chwilę, 



aby zrozumieć, jak działa ta ulga podatkowa. Natychmiastowe odliczenie nie jest zwrotem gotówki, ale 

raczej zmniejszeniem dochodu podlegającego opodatkowaniu. Na przykład, jeśli kupię pojazd za 25 

000 USD, otrzymam obniżkę podatku o około 30 procent (w zależności od struktury mojej firmy i 

krańcowych stawek podatkowych). Innymi słowy, chociaż obniżę podatek o około 7500 USD, nadal 

będę bez kieszeni o 17500 USD. Inną rzeczą, na którą należy uważać, szczególnie jeśli planujesz zakup 

pojazdu w ramach natychmiastowego odliczenia, jest to: Aby ubiegać się o pełną kwotę zakupu 

aktywów jako odliczenie, musisz użyć tego zasobu w swojej firmie, a jeśli istnieje jakikolwiek użytek 

osobisty, odliczenie należy dostosować, aby to odzwierciedlić. 

Zastanawiasz się, co się stanie, jeśli zakup aktywów przekroczy próg natychmiastowego odliczenia? W 

takiej sytuacji nie możesz ubiegać się o zwykłe odliczenie podatku. Zamiast tego musisz amortyzować 

zasób, pobierając koszt stopniowo przez kilka lat. 

Zarządzanie wycenami akcji 

Jeśli Twoja firma posiada zapasy magazynowe - być może jesteś hurtownikiem, producentem, 

dystrybutorem lub sprzedawcą -to wartość Twoich zapasów w ostatnim dniu roku obrotowego może 

mieć znaczący wpływ na Twój podatek. Jeśli przewozisz przestarzałe lub trudne do sprzedania 

przedmioty, możesz kwalifikować się do przeszacowania swoich zapasów, wyceniając je według 

wartości rynkowej sprzedaży lub wartości odtworzeniowej, a nie według kosztu. Jeśli uważasz, że 

dostosowanie wyceny akcji może pomóc zminimalizować Twój podatek, porozmawiaj z księgowym z 

wyprzedzeniem i upewnij się, że przeprowadzisz szczegółową inwentaryzację, gdy zbliża się koniec 

roku obrotowego. 

Emerytura 

Po domu rodzinnym emerytura jest jedną z najlepszych ulg podatkowych, a dodatkowe super składki 

są dobrą taktyką na zminimalizowanie rocznych rachunków podatkowych. Najpierw jednak 

porozmawiaj ze swoim księgowym, aby zasięgnąć porady na temat limitów składek i najlepszego 

sposobu zarządzania dodatkowymi składkami. Odkładanie środków na emeryturę jest szczególnie 

ważne, jeśli Twoja firma działa w ramach struktury jednoosobowej lub spółki partnerskiej, ponieważ 

przy tego rodzaju strukturze biznesowej nie jesteś prawnie zobowiązany do dokonywania żadnych 

superwpłat. Wielu ludzi biznesu uważa, że ponieważ nie są zmuszani do płacenia na emeryturę, nie 

robią tego. W ciągu pierwszych 20 lat jako jednoosobowy przedsiębiorca nie wpłaciłem ani centa na 

emeryturę, kończąc w wieku 43 lat, mając tylko 1500 dolarów zaoszczędzonych na super. To była 

decyzja, której teraz żałuję, zwłaszcza teraz, gdy rozumiem, jak skuteczna mogłaby być super, gdybym 

dobrze sobie z tym poradziła jako ulga podatkowa. 

Unikanie kłopotów 

W kolejnej uroczo radosnej części tej uroczo radosnej części omówię wszystkie sposoby, w jakie możesz 

mieć kłopoty z urzędem skarbowym. Pomiń te kilka następnych stron, drogi czytelniku, na własne 

ryzyko. 

Nie domagaj się tego, czego nie możesz 

 Wydatki krajowe. Opieka nad dziećmi, sprzątaczki w domu, ubrania i opłaty szkolne to 

regularne podejrzane. 

  Wydatki na rozrywkę. Bez względu na to, jak późno utknąłeś w biurze, zdecydowanie nie 

możesz odebrać kolacji na wynos, piwa w pubie lub wieczoru na mieście ze znajomymi. W 

niektórych ograniczonych sytuacjach możesz ubiegać się o pewne wydatki związane z 



pozyskaniem i wyżywieniem klienta, ale zasady są skomplikowane i najlepiej skonsultować się 

z księgowym. 

  Wydatki związane z dochodami, których nie deklarujesz. Nie możesz mieć rzeczy w obie 

strony. Tak więc, jeśli nie deklarujesz dochodu z grania w zespole w weekendy, ponieważ 

twierdzisz, że jest to hobby, nie możesz ubiegać się o odliczenie od podatku za struny gitarowe 

i naprawy wzmacniaczy. 

  Rachunki za karmę dla zwierząt i weterynarza. Brzmi szaleńczo, ale moja przyjaciółka śmieje 

się z tego, jak często widzi ludzi próbujących odebrać karmę dla zwierząt i rachunki za 

weterynarz jako odliczenie od podatku, deklarując stanowczo, że Pudel Pudel jest niezbędnym 

psem stróżującym, chroniącym ich lokale biznesowe. 

  Osobista proporcja wydatków stanowiąca mieszankę wydatków osobistych i biznesowych. 

Najczęstszym winowajcą są tutaj pojazdy silnikowe - jeśli używasz samochodu zarówno do 

celów biznesowych, jak i osobistych, możesz ubiegać się tylko o część, która jest biznesem. 

Uważaj także na wakacje i podróże. Jeśli udasz się do Gold Coast na dwa tygodnie i weźmiesz 

w tym czasie udział w konferencji na weekend, nie możesz odebrać całej wycieczki. 

 Mandaty drogowe. Ani żadnych grzywien w tym zakresie. Nawet jeśli pędziłeś, żeby dostać się 

do pracy. 

Być w stanie wykonać kopię zapasową swojej historii 

Gdybym miał ci tylko jedną radę na temat tego, jak przetrwać audyt, to byłaby to: być w stanie poprzeć 

swoją historię. Jak wie każdy, kto kiedykolwiek potrzebował alibi, nic nie zastąpi zimnych, twardych 

dowodów. Wiele małych firm błądzi w sposobie, w jaki rozliczają wydatki, które są częściowo osobiste 

i częściowo biznesowe, takie jak energia elektryczna w domu, internet, telefony komórkowe lub 

pojazdy silnikowe. Najczęściej ludzie z grubsza zgadują, mówiąc: „Och, około 20 procent energii 

elektrycznej w domu pochodzi z firmy” lub „Wydaje mi się, że mój samochód jest tylko w 5 procentach 

osobisty; reszta to zdecydowanie biznes”. Chociaż szczegółowo wyjaśniam zasady ewidencjonowania i 

zgłaszania wydatków na początku, sedno sprawy polega na tym, że każdy zgłaszany przez Ciebie 

wydatek wymaga uzasadnienia rachunkami, szczegółowymi obliczeniami lub dziennikami. Należy pilnie 

prowadzić ewidencję wydatków biznesowych. W końcu diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły zależą 

od Ciebie! 

Jeśli możesz, unikaj orzeczeń dotyczących usług osobistych 

Jeśli Twoja firma zarabia na świadczeniu usług innym, Twój księgowy będzie musiał ustalić, czy ten 

dochód jest zakwalifikowany jako dochód z usług osobistych. Twoja firma może nie mieć dużej kontroli 

nad tą klasyfikacją, ponieważ decyzja zależy od szeregu czynników, w tym liczby posiadanych klientów 

i procent dochodu z każdego z nich, niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzi lub sprzętu do pracy, 

czy utrzymujesz lokal biznesowy oddzielnie od domu i kilka innych rzeczy. Jeśli Twoja firma zmienia się 

z roku na rok, Twoja klasyfikacja do celów podatkowych również może ulec zmianie. Na przykład, jeśli 

konsultant pracuje wyłącznie na jednej umowie z jednym klientem przez 12 miesięcy, opłacany na 

godziny i pracując w siedzibie klienta, dochód ten prawie na pewno zostanie zakwalifikowany jako 

dochód z usług osobistych. Jednakże, jeśli ten kontrakt się zakończy, a w następnym roku konsultant 

będzie pracował dla wielu różnych klientów, ich dochód może powrócić do zwolnienia z tej klasyfikacji. 

Ustawodawstwo dotyczące dochodów osobistych uniemożliwia ludziom ubieganie się o ulgi 

podatkowe wynikające z bycia małym przedsiębiorstwem, gdy tak naprawdę są pracownikami (jak w 

przykładzie konsultanta, o którym właśnie wspomniałem). Jeśli Twój dochód jest sklasyfikowany jako 

Dochód z Usług Osobistych, nie możesz ubiegać się o odliczenia od podatku od takich rzeczy, jak 

hipoteka , odsetki lub stawki za biuro w domu lub pensje i emerytury wypłacane  członkom rodziny, 

którzy wykonują tylko pracę administracyjną. Ponadto, jeśli działasz w ramach struktury firmy, wszelkie 



zyski przekraczające pensje są traktowane jako pensje, co oznacza, że musisz od nich płacić PAYG. 

Krótko mówiąc, znika cała ta „śmietanka” samozatrudnienia. 

Jeśli uważasz, że Twój dochód można zaliczyć do dochodów z usług osobistych, porozmawiaj ze swoim 

księgowym. Może mieć zastosowanie cały stos wyjątków i zastrzeżeń, z których żadnego nie mam tutaj 

miejsca na wyjaśnienie. Możesz być w stanie argumentować, że działasz w nietypowych 

okolicznościach – i czyż nie wszyscy? - i złożyć wniosek o ustalenie biznesowe dotyczące usług 

osobistych. (Skonsultuj się z księgowym, jak to zrobić.) Alternatywnie możesz dostosować lub 

zdywersyfikować swój model biznesowy. 

Uważnie monitoruj pożyczki akcjonariuszy lub dyrektorów 

Zrozumienie struktur firmy może być trudne dla właścicieli-operatorów. Jeśli włączysz swoją firmę jako 

spółkę, firma stanie się osobą prawną, która jest odrębna od Ciebie, nawet jeśli jesteś jedynym 

dyrektorem i jedynym udziałowcem. 

Jedną z największych różnic między byciem jednoosobowym przedsiębiorcą a firmą jest to, że gdy 

działasz jako firma, nie możesz pobierać pieniędzy z konta bankowego firmy na własny użytek. Aby 

wypłacić środki z własnej firmy, firma musi zapłacić Ci wynagrodzenie, potrącając podatek i płacąc 

emertyalne w taki sam sposób, jak za każdego innego pracownika. Jeśli wypłacisz środki z konta 

bankowego firmy i nie przetworzysz tych wypłat jako wynagrodzenia, Twój księgowy lub księgowy 

zazwyczaj zarejestruje tę transakcję jako Pożyczka dla Dyrektora. Gdy zbliża się koniec roku 

finansowego, jeśli jesteś winien firmie więcej niż firma jest ci winna, może to zostać uznane za 

„niefrankowaną dywidendę” i podlegać opodatkowaniu według wysokiej krańcowej stawki 

podatkowej. Jeśli to możliwe, chcesz uniknąć tej sytuacji. Jeśli wiesz, że wziąłeś od firmy pieniądze, 

które nie zostały przetworzone jako pensje, i prawdopodobnie będziesz winien firmie pieniądze na 

koniec roku finansowego, zasięgnij porady księgowego. Mogą zasugerować zawarcie formalnej umowy 

pożyczki między Tobą a Twoją firmą. Zapłacisz odsetki od tej pożyczki i będziesz musiał dokonywać 

regularnych spłat, ale może to być lepszy plan niż płacenie wysokiego podatku od niefrankowanej 

dywidendy. 

Nie oszukuj się ekonomii gotówkowej 

Jeśli czasami otrzymujesz od swoich klientów pieniądze w gotówce, musisz zadeklarować ten dochód 

w taki sam sposób, jak deklarujesz wszelkie inne otrzymywane dochody z działalności gospodarczej. 

Nie ulegaj pokusie, aby schować gotówkę i usunąć fakturę lub w ogóle nie wystawiać faktury. Urząd 

Skarbowy staje się coraz mądrzejszy w sposobie porównywania dochodów i wydatków dla każdej 

branży. Na przykład, jeśli jesteś elektrykiem, Urząd Skarbowy oczekuje, że wydasz określony procent 

swoich dochodów na materiały. Jeśli wydajesz więcej niż ten procent, ponieważ żądasz wszystkich 

dokonanych zakupów, ale nie deklarujesz wszystkich swoich dochodów, to może wywołać audyt. 

Budżetowanie podatku 

Wiele firm zmaga się z kolejką górską z przepływem gotówki, jaką przynoszą VAT , PAYG i podatek 

dochodowy od osób fizycznych. O ile nie znajdujesz się w sytuacji, w której zwykle otrzymujesz zwrot 

podatku VAT , prawdopodobnie zauważysz, że w ciągu kilku tygodni po ostatnim wyciągu z działalności 

gospodarczej saldo Twojego banku wygląda na zdrowsze i zdrowsze. Możesz ulec pokusie, by 

zignorować swoje lepsze instynkty i wydać część pieniędzy, które (nieco błędnie) uważasz za swoje. Ale 

potem, zanim będziesz musiał płacić kwartalny rachunek podatkowy, twoje konto bankowe nie ma 

wystarczającej ilości środków na pokrycie rachunku. W tej sekcji podzielę się kilkoma wskazówkami 

dotyczącymi budżetowania i planowania podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT . Wszyscy 



najlepsi menedżerowie biznesowi, jakich znam, stosują proces taki sam lub podobny do tego, który 

polecam tutaj - a ich wyniki biznesowe są znacznie lepsze. 

Planowanie na ten trudny drugi rok 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową, nie płacisz podatku od 

zysków z pierwszego roku, dopóki nie złożysz zeznania podatkowego za pierwszy rok. Podobnie, jeśli 

wybierzesz strukturę firmy, firma nie płaci podatku od zysków z pierwszego roku, dopóki nie złoży 

zwrotu za pierwszy rok. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i 

spółek osobowych opodatkowany jest zysk, który osiągasz, a nie pieniądze, które wyciągasz z firmy. Na 

przykład, jeśli firma osiąga 50 000 USD zysku, ale część tych zysków idzie na budowanie zapasów, a Ty 

zabierasz tylko 30 000 USD na życie, nadal podlegasz opodatkowaniu od 50 000 USD. Jeśli jesteś jedną 

z tych szczęśliwych dusz, które zarabiają w pierwszym roku handlu, podatek może być trochę szokujący. 

Szok ten może być spotęgowany faktem, że nie tylko będziesz musiał zapłacić podatek za rok, który 

właśnie minął (pierwszy rok handlu), ale być może będziesz musiał również zapłacić podatek za rok, w 

którym aktualnie się znajdujesz (twój drugi rok rok obrotu). Podwójna frajda zeszłorocznych podatków 

plus część lub całość tegorocznych podatków, których termin płatności przypada w ciągu kilku miesięcy 

od siebie, może być prawdziwym zabójcą. Z tego powodu sugeruję, abyś zaczął odkładać fundusze na 

podatek, gdy tylko wiesz, że osiągasz zysk. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. . . 

Odkładanie środków 

Posiadanie pewnej wiedzy na temat podatku od osób fizycznych jest bardzo dobre, ale nadal musisz 

opracować plan, w jaki sposób zamierzasz wymyślić fundusze. Oto kilka pomysłów, które pomogą Ci w 

drodze: 

1. Zapisz się do oprogramowania księgowego. Jeśli chcesz mieć oko na wysokość osiąganych zysków, 

jedynym skutecznym sposobem jest posiadanie działającego oprogramowania księgowego. 

2. Pod koniec co trzy miesiące oblicz, jaki zysk zarobiłeś. Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą 

jednoosobowym lub spółką, kwota zysku, którą osiągnąłeś, jest ostateczną wartością na dole raportu 

zysków i strat, a nie kwotą, którą wyciągnąłeś z firmy. 

3. Pomnóż swój kwartalny szacunkowy zysk przez cztery. 

4. Oszacuj, ile zapłaciłbyś podatku, gdyby był to Twój roczny zysk. Wejdź na www.ato.gov.au i wyszukaj 

Prosty Kalkulator Podatkowy. 

5. Podziel tę szacunkową kwotę podatku przez 52, aby uzyskać kwotę tygodniowych oszczędności. Ta 

kalkulacja podaje przybliżoną kwotę, jaką podatek powinieneś odkładać każdego tygodnia. 

6. Skonfiguruj polecenie zapłaty z konta firmowego, które przekaże tygodniową kwotę oszczędności na 

konto oszczędnościowe online. 

7. Powtarzaj ten proces co trzy miesiące, dostosowując w razie potrzeby kwotę tygodniowych 

oszczędności. 

Brzmi okropnie pedantycznie? Uwaga. Uważam, że odrobina pedanterii pomaga utrzymać ciśnienie 

krwi na niskim poziomie. 

Budżetowanie VAT  i PAYG 



W ten sam sposób, w jaki polecam budżet na podatek dochodowy od osób fizycznych, proponuję 

również budżet na podatek VAT  i PAYG (podatek, który potrącasz z pensji pracowników), abyś nie 

zaskoczył. Jeśli więc polujesz na bezstresową egzystencję, czytaj dalej: 

1. Aktualizuj swoje konta. Nudny, wiem. Ale jeśli nie śledzisz sprzedaży i wydatków, jak inaczej możesz 

dowiedzieć się, na czym stoisz z VAT ? 

2. Generuj raport VAT  na koniec każdego miesiąca.  

3. Od pobranej kwoty VAT  odejmij zapłaconą kwotę VAT . Różnica między tymi dwiema liczbami to 

kwota należnego podatku VAT . 

4. Oblicz, ile podatku potrącono z wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc. Sprawdź, ile podatku 

potrąciłeś z wynagrodzenia pracownika - jeśli w ogóle. 

5. Zsumuj kwoty obliczone w krokach 3 i 4 powyżej. 

6. Przelej łączną kwotę z Kroku 5 na konto oszczędnościowe online. 

7. Śpij dobrze. . . żadnych przykrych niespodzianek czekających za rogiem. Z wyjątkiem tych czterech 

wielkich zielonych straszydeł, oczywiście. 

Odgryzanie się, jeśli brakuje Ci gotówki 

Kilka lat temu zadzwoniła do mnie klientka i wyznała, że nie składała oświadczenia o działalności 

gospodarczej od ponad trzech lat (dosyć przerażająca historia, biorąc pod uwagę, że pobierała wpłaty 

kwartalne). Kiedy zapytałem ją, co się dzieje, odpowiedziała, że nie ma pieniędzy na opłacenie 

pierwszego wyciągu z działalności, więc odłożyła to. Po tym, jak odłożyła pierwszą, wpadła w całą 

negatywną spiralę, myśląc o VAT  i podatkach, więc wsadziła głowę w piasek i udawała, że wszystko 

jest w porządku. Jeśli brakuje Ci gotówki, i tak złóż Oświadczenie o Działalności Gospodarczej i zadzwoń 

do Urzędu Skarbowego w celu ustalenia szczegółów płatności. Dopóki wyślesz sam formularz na czas, 

nie zostaniesz ukarany ani groszem. Następnie, jeśli nie będziesz w stanie zapłacić w ciągu najbliższego 

tygodnia, po prostu zadzwoń do Urzędu Skarbowego pod numer 13 28 66. Urząd Skarbowy jest 

zaskakująco chętny do alternatywnych ustaleń dotyczących płatności, zwykle sugerując szereg rat w 

ciągu następnych 10 do 20 tygodni . Będziesz musiał zapłacić odsetki, ale stawki nie są zbyt represyjne 

i nie zostaniesz uderzony opłatami za uruchomienie pożyczki ani karami. 

ZACHOWAJ OBNIŻENIE PODATKU 

Potrzebujesz pilnych wskazówek, jak obniżyć podatek w tym roku? Oto przydatna lista kontrolna 

rzeczy, o których należy pomyśleć przed końcem roku finansowego. Jednak nawet jeśli Twój księgowy 

jest osobą, która nie ma skłonności do inicjowania tego rodzaju sugestii, zawsze najpierw porozmawiaj 

z nią, aby upewnić się, że proponowane działanie jest rozsądne. 

• Rozważ modernizację istniejącego sprzętu. Zapytaj swojego księgowego, jaki jest aktualny próg 

aktywów i jaka jest maksymalna kwota, jaką możesz wydać na ten zakup, aby była w 100% odliczona 

od podatku w roku zakupu. Lub, nawet jeśli składnik aktywów nie podlega w 100% odliczeniu od 

podatku w pierwszym roku, zapytaj, czy można go „połączyć” i ile możesz ubiegać się o odliczenie. 

• Jeśli masz wolną gotówkę, rozważ opłacenie niektórych wydatków z góry. Ubezpieczenie, odsetki, 

czynsz i raty leasingowe są prawdopodobnymi kandydatami. 

• Czy masz zapasy niewypałów? Pozbywanie się przestarzałych zapasów jest całkiem legalne. 



• Czy wartość zakupu Twoich akcji spadła, a nie wzrosła? Jeśli tak, możesz użyć „wartości zastępczej” 

lub „rynkowej ceny sprzedaży” zamiast wartości księgowej dla tych pozycji. 

• Czy jesteś w związku małżeńskim lub w związku de facto? Jeśli twój partner ma niskie dochody, 

możesz być w stanie wpłacić w jego imieniu składkę emerytalną i uzyskać odliczenie od podatku. 

• Masz opuszczonych klientów, którzy raczej nie będą kaszleć? Odpisuj nieściągalne długi przed 

końcem roku obrotowego (ta wskazówka działa tylko wtedy, gdy zgłaszasz podatek na podstawie 

memoriałowej/faktury – zapytaj swojego księgowego, jeśli nie masz pewności). 

• Jeśli możesz zgodnie z prawem odłożyć rozliczanie klientów do końca roku obrotowego, nie jest to 

zły pomysł (ponownie, ta wskazówka ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zgłaszasz podatek na 

podstawie memoriałowej/faktury). 

• Czujesz się hojny? Teraz nadszedł czas, aby te odliczane od podatku prezenty i darowizny. Nawiasem 

mówiąc, jeśli jesteś częścią pary, osoba o najwyższych dochodach powinna przekazać darowiznę. 

• Bądź życzliwym dyktatorem i rozdawaj teraz premie dla personelu. 

• Jeśli masz stary sprzęt, komputery lub sprzęt biurowy kręcący się po biurze lub fabryce, rozważ 

złomowanie tych rzeczy. (Złomowanie sprzętu jest ulgą podatkową tylko wtedy, gdy sprzęt nie uległ 

jeszcze całkowitej amortyzacji.) 

• Wpłacaj pieniądze do składek emerytalnych, upewniając się, że Twoja płatność jest rozliczana na 

Twoim koncie bankowym przed końcem roku finansowego. (Przydatność tej porady całkowicie zależy 

od Twojej osobistej sytuacji i przed dokonaniem dodatkowych płatności musisz porozmawiać ze swoim 

księgowym, aby uzyskać więcej porad). Jeśli masz strukturę firmy, zapytaj o ustalenia dotyczące 

poświęcenia super wynagrodzenia.  

• Upewnij się, że wszystkie składki emerytalne należne w imieniu pracowników wynoszą do ZUS. Jeśli 

spóźnisz się z emeryturami dla pracowników, nie możesz w ogóle ubiegać się o odliczenie od podatku 

- nawet w następnym roku podatkowym. 

• Zaopatrz się w artykuły codziennego użytku, takie jak artykuły papiernicze, toner do drukarek, drobne 

narzędzia i meble. 

• Uciekaj do raju podatkowego, najlepiej takiego z dużą ilością słońca. 



Dziesięć rzeczy do zrobienia w trudnych czasach 

Więc sprawy wyglądają trochę ponuro? Twoje saldo bankowe jest na minusie, masz stertę rachunków 

wysoką na milę, nie płaciłeś sobie od tygodni i zastanawiasz się, czy przetrwasz ten trudny okres. Sama 

świadomość, że wiele osób było tam, gdzie teraz jesteś, i przeszło na drugą stronę, może być 

pocieszeniem. Znam kilka firm, które balansowały na krawędzi przepaści miesiącami, a nawet latami, 

trzymając się żelaznej determinacji. Jednak jakoś wracają, odkrywają siebie na nowo i odnajdują 

sukces. Jak mówi przysłowie, zwycięzcy nigdy nie rezygnują, a ci, którzy rezygnują, nigdy nie wygrywają. 

. Tu podzielę się kilkoma wskazówkami, jak ty też możesz się trzymać i, przy odrobinie szczęścia, 

również odwrócić sytuację. 

Dowiedz się, jak złe są naprawdę rzeczy 

Kluczem do przetrwania i uniknięcia kryzysu jest zrozumienie wczesnych sygnałów ostrzegawczych. 

Najgorsze, co możesz zrobić, to włożyć głowę w piasek i udawać, że wszystko jest w porządku. Więc 

bądź czysty i zadaj sobie następujące pytania: 

  Czy Twoje raporty zysków i strat pokazują stałe straty, miesiąc po miesiącu? 

  Czy płacisz wszystkie rachunki na czas? A może wydłużasz niektóre rachunki do 60 lub 90 dni, 

a nawet dłużej? 

  Czy jesteś winien pieniądze Australijskiemu Urzędowi Podatkowemu? 

  Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy zaciągnął Pan/Pani nowe pożyczki? Czy jesteś winien więcej 

niż 24 miesiące temu? 

  Zadłużałeś się na kartach kredytowych? 

  Czy niektórzy dostawcy zmienili warunki płatności na płatność przy odbiorze? 

  Masz problemy z uzyskaniem finansowania? 

  Czy liczysz na kolejną dużą pracę lub sprzedaż, która wyciągnie Cię z kłopotów? 

  Czy Twój biznesplan jest nieaktualny lub, co gorsza, nie istnieje? 

  Czy czasami pomijasz wypłacanie sobie pensji? 

  Czy spóźniasz się z wypłacaniem emerytury dla pracowników? 

Jeśli odpowiesz „tak” na co najmniej dwa z tych pytań, prawdopodobnie Twoja firma nie generuje 

wystarczającej ilości gotówki, aby przetrwać w dłuższej perspektywie. Nawet jeśli obecnie masz 

gotówkę w banku, potraktuj te znaki ostrzegawcze poważnie. Musisz podjąć działania już teraz. Jeśli 

handlujesz jako firma, nie łudź się, że posiadanie struktury firmy zapewnia automatyczną ochronę 

przed wierzycielami. Jeśli chodzi o prawo, firma staje się niewypłacalna, gdy nie jest w stanie spłacać 

długów w terminie ich wymagalności. Jeśli firma kontynuuje handel, gdy jest niewypłacalna, dyrektorzy 

mogą ponosić osobistą odpowiedzialność za wszelkie długi. 

Uzyskaj przestrzeń do oddychania 

Jeśli masz chwilowe kłopoty z płynnością finansową, ale Twoja podstawowa działalność jest nadal dość 

solidna, być może wszystko, czego potrzebujesz, to trochę wytchnienia. Oto kilka strategii, które 

pomogą Ci kupić czas: 

 Własność: Skontaktuj się ze swoimi wierzycielami i podaj im datę, w której planujesz ich spłatę, 

nawet jeśli ta data jest znacznie późniejsza niż termin płatności rachunków. To proste podejście 

często przynosi ucztę. Możesz również zasugerować, że co tydzień płacisz niewielką kwotę. Tak 

długo, jak utrzymujesz kontakt i trzymasz się swojego słowa, większość wierzycieli jest skłonna 

przyjść na imprezę. 



  Zapytaj, czy możesz spłacać dług podatkowy w ratach: Urząd Skarbowy zazwyczaj dość chętnie 

rozłoży spłatę na raty. 

  Zwróć się do swojego banku: Poproś swój bank o tymczasowy debet, który pomoże Ci 

przetrwać. 

  Złóż wniosek o wolontariat: Najbardziej ekstremalne rozwiązanie, złożenie wniosku o 

wolontariat oznacza zwrócenie się do zarejestrowanego księgowego lub likwidatora, aby został 

administratorem Twojej firmy. Zwykle zarządca negocjuje z wierzycielami i może być w stanie 

zapewnić porozumienie o „zamrożeniu” Twoich długów na pewien okres (zwykle rok lub dwa 

lata) i współpracować z Tobą, aby przywrócić Twoją firmę do działania. 

Wprowadzać innowacje! 

Czy masz podejrzenie, że Twój model biznesowy jest w rzeczywistości trochę niewypałem? Jeśli od lat 

sprawy powoli cofają się do tyłu, albo po prostu nigdy nie ruszyły z miejsca (może sklep z kostiumami 

plażowymi w Górach Śnieżnych był w końcu szalonym pomysłem), to nadszedł czas, aby ponownie 

ocenić swój pomysł. Jak mówią Hiszpanie: „Nie ma sensu przeorać morza traktorem.” Niekoniecznie 

mam na myśli całkowite zamknięcie firmy (w końcu prawdopodobnie masz wiele wspaniałych strat 

podatkowych do wykorzystania), ale jestem mówić o potrzebie myślenia w bok i odkrywania siebie na 

nowo. Może potrzebujesz nowego partnera biznesowego, może potrzebujesz zmienić lokalizację, a 

może potrzebujesz zrobić coś zupełnie innego? Dobrym punktem wyjścia jest powrót do Rozdziału 2 i 

ponowna ocena strategii biznesowej, w szczególności przyglądając się swojej przewadze 

konkurencyjnej i różnicom. Inną możliwością jest rozważenie sprzedaży firmy, szczególnie jeśli firma 

jest zadłużona, np. kredyty biznesowe, leasing lub pożyczki udziałowca. Jeśli możesz znaleźć nabywcę, 

który może prowadzić Twoją firmę bez tego samego poziomu zadłużenia, Twoja firma może być 

opłacalna. 

Tnij te wydatki 

Czasami, gdy pieniądze stają się ciasne, ty też musisz być ciasny. Bądź odważny, bądź wredny i myśl o 

racjonalizmie ekonomicznym dzięki następującym zasadom: 

  Wszystko w planie: Zwykle winowajcami są plany dotyczące telefonów komórkowych, planów 

internetowych, elektryczności i gazu. Jeśli Twój obecny okres umowy upłynął, zadzwoń i zacznij 

negocjować nowy plan z większymi rabatami. 

  Płatności leasingowe: Jeśli leasingujesz coś, co nie jest istotne dla Twojej firmy, rozważ 

wypowiedzenie umowy najmu. 

  Koszty odsetek i spłaty kredytów: Jeśli masz wiele kart kredytowych, zmniejsz wydatki na 

odsetki i spłaty miesięczne, prosząc bank o konsolidację zadłużenia w pojedynczą pożyczkę lub 

pojedynczą kartę kredytową o niższym oprocentowaniu. Alternatywnie, jeśli co tydzień 

spłacasz duże pożyczki, zapytaj swój bank, czy możesz refinansować tę pożyczkę w dłuższym 

okresie spłaty. 

 Subskrypcje miesięczne: Ty znasz te. Wszyscy, od kopii zapasowych w chmurze po VOIP, od 

Netflix po Dropbox. Poświęć trochę czasu, aby zrezygnować z subskrypcji wszystkiego, co nie 

generuje wartości dla Twojej firmy. 

 Czynsz: Możesz nie mieć wyboru, jeśli chodzi o czynsz, ale przynajmniej zastanów się, jak 

możesz zmniejszyć ten koszt. Może możesz podnająć część swoich lokali lub nawet negocjować 

z właścicielem, aby obniżyć czynsz. Lub, jeśli nie prowadzisz sprzedaży detalicznej, może 

możesz przenieść się do mniejszych lub tańszych lokali. 

 Płace: Chociaż możesz nie być w stanie pozbyć się pracowników, którzy stanowią istotną część 

dochodów Twojej firmy, płace są często największym wydatkiem dla firmy. Kiedy sytuacja staje 



się napięta, unikaj płacenia za nadgodziny (zamiast tego zatrudniaj pracowników dorywczych), 

pracuj samodzielnie w weekendy i upewnij się, że nie korzystasz z wykwalifikowanej siły 

roboczej do niewykwalifikowanych zadań. Na koniec, jeśli musisz kogoś zwolnić, nie odkładaj 

tego na dłużej niż to konieczne – rozwiązanie czyjejś pracy jest okropne, ale jeśli zwlekasz i twój 

biznes pójdzie na marne, wszyscy przegrywają. Podczas cięcia kosztów nie ugrzęźnij w 

drobiazgach związanych z racjonowaniem papieru toaletowego lub ograniczaniem drobnych 

wygód. Zamiast tego spójrz na swoje raporty zysków i strat z ostatnich sześciu miesięcy i 

zidentyfikuj pięć najwyższych wydatków. Wszędzie, gdzie to możliwe, znajdź sposoby, aby 

zmniejszyć każdy z tych wydatków o 10 do 20 procent. 

Wycofaj wydatki osobiste 

Inną opcją jest ograniczenie tego, ile ty, inni dyrektorzy, partnerzy lub krewni odciągacie od firmy. 

Najczęstszymi winowajcami, którzy powodują wysokie wydatki osobiste, są: 

  Zawyżone zarobki: mam na myśli zarówno własne zarobki, jak i zarobki wypłacane 

współmałżonkom lub krewnym w ramach strategii minimalizacji podatków. 

  Dodatkowa emerytura: Jeśli czasy są napięte, nie musisz niczego wkładać w super, jeśli jesteś 

przedsiębiorcą jednoosobowym lub spółką osobową. Jeśli jesteś pracownikiem własnej firmy, 

musisz zapłacić tylko minimalny procent określony przez rząd . 

  Pojazdy silnikowe: Pozbądź się dużego zadłużenia z tytułu zakupu ratalnego i zmniejsz rozmiar 

swojego pojazdu silnikowego. Chodź do tego, kup rowerek spacerowy. (Tak, wiem, że jestem 

drastyczny.) 

  Podróże i zakwaterowanie na najwyższym poziomie: Znasz ofertę. Jeśli Twoja firma naprawdę 

cierpi, najlepiej dokonać zmiany osobistego stylu życia już teraz, zamiast być zmuszanym do 

wprowadzania tych zmian później. 

Pozbądź się martwego ciężaru 

Prawie każda mała firma ma co najmniej dwa lub trzy centra kosztów. Sekret stabilności finansowej 

polega na tym, aby dowiedzieć się, jaki zysk generuje każda część Twojej firmy i upewnić się, że każde 

miejsce powstawania kosztów nabiera swojego ciężaru. Niektóre przykłady centrów kosztów obejmują 

  Tradycja, która zajmuje się naprawami i konserwacją, ale także kosi trawniki 

  Fryzjer z trzema różnymi sklepami na trzech różnych przedmieściach 

  Dystrybutor posiadający biura w trzech różnych miastach 

  Sprzedawca detaliczny z produktami należącymi do kilku różnych działów 

 Hurtownia, która sprzedaje towary importowane, ale także produkuje towary na sprzedaż 

Jeśli Twoja firma ma wiele miejsc powstawania kosztów, sugeruję, abyś nie tracił czasu na tworzenie 

systemów, które pozwolą Ci przeanalizować, jaki zysk generuje każde miejsce powstawania kosztów. 

Każdy główny pakiet oprogramowania księgowego zawiera te funkcje. (Terminologia jest różna i można 

ją nazwać analizą pracy, analizą kategorii, analizą klasową lub analizą miejsca powstawania kosztów, 

ale zasada pozostaje taka sama). rozważ pozbycie się wszystkiego, co nie ciągnie na wadze. Mój klient 

zarabia na życie, budując niestandardowe kuchnie, ale sprzedawał też płytki ze swojej fabryki. Kiedy 

wykonał obliczenia, stwierdził, że sprzedaż płytek generowała bardzo mały zysk i wymagała 

dodatkowego pracownika. Decyzja była oczywista. Pozbył się sprzedaży płytek, podnajął zwolnioną 

przestrzeń fabryczną i pozbył się dodatkowego pracownika. 

Pogoń za zaległymi kontami 



O windykacji mówiłem wcześniej, ale ten temat jest wart drugiej wzmianki tutaj. Ilekroć Twoi klienci 

są Ci winni pieniądze, pomyśl o tych pieniądzach jak o swoich pieniądzach - o dolarach, które w Twojej 

kieszeni są znacznie lepsze niż u kogokolwiek innego. Kilka miesięcy temu odwiedziłem klienta, który 

był zdesperowany, zastanawiając się, gdzie u licha znajdzie pieniądze na zapłacenie podatku w 

wysokości 20 000 dolarów. Przeglądając jej finanse, zauważyłem, ile pieniędzy była winna (niektóre z 

zaległych rachunków sięgały wstecz o sześć miesięcy lub więcej). „Och, dzwonię do nich” westchnęła 

Ailsa „i obiecują wysłać pieniądze wkrótce, ale wciąż czekam.” Wyjaśniłem Ailsie, że jeśli konto jest 

należne na 30 dni, powinna zacząć gonić po 40 dniach a jeśli konto jest nadal spóźnione po 60 dniach, 

podjąć poważniejsze działania. Ailsa wzięła mnie na słowo i została foksterierem, goniąc za swoimi 

pieniędzmi, nie bojąc się spełnić jej gróźb. Strategia zadziałała i obecnie przepływy pieniężne Ailsy są 

znacznie, znacznie lepsze. 

Uruchom oferty specjalne 

Oferty specjalne i wyprzedaże są super, jeśli chcesz szybkiej gotówki. Zanim jednak staniesz się zbyt 

drastyczny, pamiętaj o kilku rzeczach: 

  Ostrożnie wybieraj oferty specjalne: Korzystaj z ofert, które nie są w ruchu. W końcu stare 

zapasy tylko wiążą gotówkę i zajmują miejsce na półce. Nie dyskontuj jednak produktów z 

najwyższej półki, które lojalni klienci kojarzą z Twoją marką. 

  Dokonuj obliczeń: Jeśli oferujesz zniżki na cały swój asortyment - na przykład oferując 10 

procent zniżki na wszystkie zakupy przed 30 września - licz ostrożnie, ponieważ nie chcesz 

ryzykować utraty ogólnej rentowności . Na przykład wyobraźmy sobie, że sklep surfingowy 

kupuje deski boogie za 60 dolarów i sprzedaje je za 100 dolarów, a następnie decyduje się 

zaoferować 10-procentową zniżkę na miesiąc. Właściciele musieliby zwiększyć sprzedaż o 

ponad 30 procent, aby po prostu uzyskać taki sam zysk, jaki mieliby gdyby nie zmienili cen. 

  Nie zostań sklepem za dolary: Uważaj, aby nie oferować zbyt często promocji i rabatów, 

ponieważ możesz zepsuć swój wizerunek i poświęcić swoją markę. 

  Ukryj swoją desperację: Staraj się nie czekać, aż będziesz zdesperowany, zanim zaoferujesz 

oferty specjalne. Zobacz nadchodzące kłopoty i podejmij działania z wyprzedzeniem. 

Ponownie jig swoje marże 

Czy ciągle znajdujesz się na granicy rentowności, nawet jeśli Twoja sprzedaż jest dość wysoka? Jeśli tak, 

poświęć trochę czasu na przyjrzenie się swoim cenom i marżom zysku. Czasami wystarczy zmniejszyć 

marże o kilka procent tutaj lub w tym miejscu, aby zamienić swój marny biznes w kopalnię złota. 

Znałem sprzedawcę opon, który nieustannie walczył o utrzymanie się na rynku i rzeczywiście, kiedy po 

raz pierwszy spotkałem właścicieli firmy, wyglądało na to, że bank ma zamiar zamknąć bank. Jednak 

patrząc na ich ceny, odkryłem tylko kilka marek opon, w których cena była kluczowa, aby wyglądać 

konkurencyjnie. Mając to na uwadze, podnieśliśmy cenę wszystkich pozostałych opon o skromne 5 

procent. Ceny opon nie zmieniły się zbytnio (opona za 150 dolarów kosztuje teraz 157,50 dolarów), ale 

5 procent ich rocznych obrotów w wysokości 1 000 000 dolarów oznaczało 50 000 dolarów 

dodatkowego zysku rocznie. Ta różnica była wszystkim, czego potrzebowali, aby zmienić swój biznes. 

Po uwolnieniu przepływu środków pieniężnych mogli sfinansować dodatkowe działania marketingowe, 

co z kolei jeszcze bardziej zwiększyło rentowność. 

W każdym rodzaju działalności określ produkty lub usługi wrażliwe na cenę (takie jak mleko i chleb w 

sklepie wielobranżowym). Utrzymuj te ceny na niskim poziomie. Następnie zidentyfikuj produkty, 

które nie są wrażliwe na cenę (może wykwintny kozi ser w sklepie wielobranżowym) i staraj się uzyskać 

przyzwoite zyski z tych produktów. 



Nie bądź kudłaty na skale 

Bez względu na to, jakie masz uwarunkowania społeczne, pamiętaj, że nie jesteś sam. Wiele osób 

wokół ciebie może pomóc - wystarczy, że odważysz się poprosić. Założę się, że będziesz mile 

zaskoczony tym, jak chętni są ludzie, aby ci pomóc. Z biegiem lat widziałem firmy, które zmagały się z 

problemami, korzystając z pomocy przyjaciół wolontariatu, krewnych wymyślających hojne pożyczki i 

mentorów biznesowych oferujących swoje usługi doradcze za darmo. Odkryłam też, jak chętnie ludzie 

biznesu dzielą się między sobą swoimi doświadczeniami i radami w internetowych grupach 

dyskusyjnych. Następnym razem, gdy poczujesz się przygnębiony i dostaniesz dawkę heebie-jeebies o 

drugiej w nocy, pamiętaj, że nie jesteś Skałą Gibraltaru. Jesteś częścią dużej, dynamicznej społeczności 

ludzi, którzy w gruncie rzeczy chcą być dla siebie nawzajem. 



Dziesięć wskazówek dotyczących sprzedaży firmy 

Ryzykując, że zalecisz podniesienie się przed rozpoczęciem maratonu, sugeruję, abyś zaczął planować 

sprzedaż swojej firmy. Zaplanuj zbudowanie firmy, która nadal generuje przychody, nawet gdy Cię nie 

ma, a to nie opiera się wyłącznie na Twoich wysiłkach. W przeciwnym razie tak naprawdę nie tworzysz 

firmy; raczej tworzysz pracę ze stosem kosztów ogólnych. Przygotowanie jest kluczem do uzyskania 

dobrej ceny dla Twojego biznesu. Planuj sprzedaż, kiedy czas jest najlepszy nie tylko dla Ciebie, ale 

także dla Twojej branży i aktualnego klimatu gospodarczego. Nie chcesz być zmuszany do sprzedaży 

lub po prostu sprzedawać swoją firmę, ponieważ ktoś zastawia się i oferuje pół przyzwoitą cenę. 

Zamiast tego zaplanuj wyjście z poczuciem sprytu, z pieniędzmi w kieszeni i uśmiechem na twarzy. 

Zacznij od planu gry 

Zawsze staraj się mieć gotowy plan wyjścia, nawet jeśli nie planujesz sprzedawać w najbliższej 

przyszłości. Zadaj sobie pytanie: gdybym miał dziś sprzedać ten biznes, co mógłbym za niego dostać? 

Kiedy byłby najlepszy czas na sprzedaż? Kim byliby potencjalni nabywcy? Czy ten biznes może działać 

niezależnie ode mnie? Jakie aktywa lub systemy biznesowe muszę sprzedać? Jeśli to możliwe, spróbuj 

stworzyć formułę ze swoim biznesem, którą Ty (lub ktoś inny) możesz wielokrotnie powtarzać, aby 

Twój pomysł na biznes mógł się rozwijać.  

Przygotuj się dobrze wcześniej 

Jednym z kluczy do uzyskania dobrej ceny dla Twojej firmy jest możliwość wyboru czasu, w którym 

Twoja firma jest u szczytu. Zbyt wielu właścicieli firm zostaje zmuszonych do sprzedaży ze względu na 

zły stan zdrowia, sytuację osobistą lub dlatego, że walczą o przetrwanie. W tej sytuacji nie możesz liczyć 

na dobrą cenę. Zamiast tego postaraj się dostosować czas sprzedaży do siebie, wykonując prace 

przygotowawcze z co najmniej trzyletnim wyprzedzeniem (tak, powiedziałem latami, a nie miesiącami). 

Jeśli kupujący może powiedzieć, że planujesz to przejście od dłuższego czasu i że masz dobrze 

prowadzone rejestry finansowe, odpowiednie zasady i procedury oraz wyczerpującą dokumentację 

klientów, wtedy zmaksymalizujesz swoją wartość sprzedaży. Pierwszym krokiem, który jest możliwy 

tylko wtedy, gdy planujesz z wyprzedzeniem, jest zadeklarowanie każdego centa wpływów 

gotówkowych. (Oczywiście, możesz zdecydować się na prowadzenie „czarnej księgi”, w której 

rejestrujesz wpływy pieniężne, ale hej, jeśli przedstawisz widoczny dowód, że nie masz nic przeciwko 

nieuczciwości w kwestii podatku, jak potencjalny nabywca może zaufać, że nie będziesz nieuczciwy w 

innych sprawach?) Następnym krokiem jest zwiększenie zysku netto w każdy możliwy sposób. 

Pamiętaj, że za każdą złotówkę, którą zwiększysz swój wynik finansowy, możesz być w stanie osiągnąć 

nawet pięciokrotność wzrostu wartości swojej firmy. Znałem zespół męża i żony, który prowadził 

żłobek z obrotem 600 000 dolarów i średnim zyskiem netto 50 000 dolarów rocznie. W ramach 

przygotowań do sprzedaży podbili ceny o 10 proc. Sprzedaż tylko nieznacznie spadła, ale mimo to 

natychmiast osiągnęli dodatkowy zysk w wysokości 40 000 USD, zwiększając średni zysk do 90 000 USD 

rocznie. Rezultatem był natychmiastowy wzrost wartości ich biznesu o około 80 000 dolarów. Twoja 

firma może nie mieć tyle szczęścia, aby wytrzymać 10-procentowy wzrost cen, zwłaszcza w obecnej 

sytuacji gospodarczej. Założę się jednak, że można znaleźć kilka sposobów na zwiększenie zysków 

netto: 

  Skup się na głównej grze, unikając nowych projektów i produktów. 

  Ogranicz wszelkie wydatki osobiste, które filtrujesz w firmie. 

  Poszukaj sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy, takich jak podnajmowanie niewykorzystanej 

powierzchni fabrycznej lub renegocjowanie umów telefonicznych. 

  Pozbądź się starego sprzętu i narzędzi. 



  Przejrzyj zapasy pozycja po pozycji, sprzedając stare zapasy za wszystko, co możesz za nie 

dostać. (Nawet sprzedawanie zapasów po kosztach jest lepsze niż oddawanie ich za darmo, 

ponieważ nowy właściciel nie jest gotowy na ich przejęcie). 

 Zapytaj pracowników, kontrahentów i klientów o sugestie i pomysły dotyczące poprawy 

obsługi klienta, zwiększenia przychodów i redukcji kosztów. 

Chociaż polecam ograniczać wydatki tam, gdzie możesz, nie ograniczaj się na rzeczach, które liczą się 

do pierwszego wrażenia. Utrzymuj swój lokal w czystości i bez bałaganu dzięki nowej farbie i dobrze 

utrzymanemu sprzętowi 

Zmień swoje finanse 

Każdy potencjalny nabywca będzie chciał mieć dobrze w swoich raportach zysków i strat, bilansie i 

przeterminowanych należnościach. Pewnie myślisz: „Wszystko, co muszę zrobić, to kliknąć kilka 

przycisków w moim oprogramowaniu księgowym i wydrukować raporty. Bez potu. Niezupełnie. Twoim 

zadaniem, aby uzyskać najlepszą możliwą cenę, jest upewnienie się, że te raporty finansowe są w 

doskonałym stanie. (Uwaga: mówię tutaj o raportach finansowych, a nie o wynikach finansowych). 

Najpierw przejrzyj raporty zysków i strat i zidentyfikuj wszelkie nieregularne wydatki. Może naprawy 

były wysokie w ciągu jednego roku, ponieważ odnowiłeś biuro. Może miałeś duże wydatki na 

rekompensaty pracownicze z powodu roszczenia pracowniczego, a może przeniosłeś swój magazyn. 

Jeśli to możliwe, oddziel te wydatki i pokaż je pod swoją kwotą zysku netto, pod nagłówkiem 

zatytułowanym Wydatki nienormalne. Uporządkuj również swój bilans. Sprawdź wartość gruntu, 

sprzętu i wyposażenia: Jeśli wartości wydają się zbyt niskie, zapytaj swojego księgowego o możliwość 

dostosowania tych wartości, aby pokazać, co naprawdę jest warte. Jeśli widzisz w swoim bilansie konta, 

których nie powinno tam być (takie jak stare pożyczki lub osobiste długi na kartach kredytowych), 

poproś księgowego, aby się ich pozbył. Dzięki raportowi Wiekowe należności usuń wszelkie długi, o 

których wiesz, że masz niewielkie szanse na zapłatę. Następnie idź na wojenną ścieżkę i ścigaj inne 

zaległe długi. 

Uzyskaj profesjonalną wycenę 

Prawie każdy, kto próbuje sprzedać swój biznes, ma nierealistyczne oczekiwania co do tego, ile jest 

wart ich biznes i ile rynek może być gotów zapłacić. Wielu właścicieli firm spędziło lata inwestując 

wszystko, co mają, w budowanie swojego biznesu i nie myśli o wartości firmy w kategoriach tego, ile 

ktoś może być gotów zapłacić, ale raczej w kategoriach tego, co myśli na co oni zasługują. Inni decydują 

o wartości swojej firmy, myśląc o tym, ile potrzebują, aby przejść na emeryturę, a następnie odtwarzają 

cenę z tego miejsca. Jeśli szukasz w Internecie, szybko znajdziesz różne metody obliczania wartości 

swojej firmy. Najpopularniejszą metodą jest obliczenie średnich zarobków przed opodatkowaniem 

podatkiem dochodowym i amortyzacją (wartość znana pod zgryźliwym akronimem EBITDA), a 

następnie pomnożenie tej liczby przez dowolne od 1,5 do 6, w zależności od branży. Jednak nawet ta 

konwencjonalna metoda może być bardzo subiektywna, choćby ze względu na wybór mnożnika. 

Zamiast próbować samemu wycenić swój biznes, polecam poszukać brokera, który specjalizuje się w 

sprzedaży firm. Dobry broker powinien rozumieć różne metody wyceny, standardy branżowe i 

aktualne trendy rynkowe, które składają się na uczciwą cenę. Aby uzyskać pełną wycenę, trzeba uiścić 

opłatę, ale uważam, że są to dobrze wydane pieniądze. 

Idź na maksa 

Jednym ze sposobów na zmaksymalizowanie wartości firmy jest zidentyfikowanie przewagi 

strategicznej, którą posiadasz i którą inna firma – zwykle większa od Twojej – może wykorzystać z 

dużymi korzyściami. Czasami ta strategiczna przewaga może być niewiele warta w twoich oczach, ale 



może być warta bardzo dużo w oczach kupującego. (Uwaga: ta strategiczna metoda wyceny firmy jest 

często pomijana przez brokerów, którzy zwykle polegają na bardziej konwencjonalnych metodach). 

Oto kilka przykładów przewagi strategicznej: 

  Relacje z klientami: Mojemu klientowi udało się wprowadzić swój produkt do ogólnopolskiej 

sieci detalicznej i przez lata zbudował z nią świetną relację. Mój klient sprzedał swój biznes ze 

znaczną premią większemu graczowi z tej samej branży, który miał problemy z akceptacją 

swojego produktu przez tę sieć. 

  Projekt oprogramowania: Kilka lat temu inny mój klient opracował sprytne oprogramowanie 

- dużym kosztem i wieloma problemami z ząbkowaniem - które zarządzało rezerwacjami wizyt 

lekarskich online. Znacznie większa firma medyczna, mająca oddziały w każdym stanie, kupiła 

jego firmę przede wszystkim po to, by uzyskać prawa własności do oprogramowania, które 

natychmiast wdrożyła w całym kraju, co skutkowało znacznymi rocznymi oszczędnościami 

kosztów. 

  Umowy z wyłącznym dostawcą: Inny klient uzyskał wyłączne prawa dealerskie do importu 

określonego produktu z Chin. Mój klient sprzedał następnie firmę, wraz z prawami do 

dystrybucji, znacznie większemu konkurentowi z punktami sprzedaży w całej Australii. Chociaż 

firma mojego klienta cierpiała w tym czasie, ponosząc straty z miesiąca na miesiąc, firma 

została sprzedana za niezłą sumę, po prostu dlatego, że konkurent tak bardzo chciał uzyskać 

te prawa do dystrybucji. 

Czy możesz pomyśleć o jakiejś strategicznej przewadze, jaką ma Twoja firma, która może być dla kogoś 

więcej warta niż dla Ciebie? 

Zaplanuj kilka rachunków 

Niezależnie od tego, czy myślisz, że zrobisz motzę, czy sprzedasz firmę za bezcen, porozmawiaj ze 

swoim księgowym przed wprowadzeniem firmy na rynek. Głównym kosztem, o którym należy 

pamiętać, jest podatek od zysków kapitałowych, który teoretycznie stosuje się do każdego zysku ze 

sprzedaży firmy. Na przykład, jeśli założysz firmę od zera, a następnie pięć lat później sprzedasz wartość 

firmy za 50 000 USD, możesz zostać zobowiązany do zapłaty podatku od zysków kapitałowych od tych 

50 000 USD. Być może będziesz musiał zapłacić podatek GST od wszelkich sprzedawanych aktywów. 

Jednak przy odrobinie przewidywania możesz być w stanie zminimalizować ten podatek, być może 

przez obracanie pieniędzy w inną firmę, odkładanie funduszy na emeryturę lub sprzedaż udziałów. 

Możesz również zmniejszyć lub zrekompensować swój podatek, sprzedając udziały w swojej firmie; na 

przykład sprzedając 33 procent rocznie przez trzy lata. Każda z tych strategii wymaga starannego 

planowania i profesjonalnego doradztwa. Z drugiej strony, jeśli myślisz, że zamierzasz sprzedać swoją 

firmę ze stratą, rozważne jest planowanie podatkowe z wyprzedzeniem. Na przykład możesz 

ograniczyć przyszłoroczny rachunek podatkowy, synchronizując sprzedaż firmy, aby zrównoważyć zyski 

kapitałowe z innych aktywów lub dochód z normalnej pracy. Wreszcie, nie lekceważ tego, ile kosztuje 

sprzedaż firmy, nie tylko w podatkach, ale także w innych kosztach. Typowe koszty obejmują opłaty 

prawne za sporządzenie umów, opłaty za wycenę nieruchomości i zapasów, opłaty za przeniesienie 

najmu, kary za wcześniejszą spłatę kredytu oraz opłaty księgowe. Być może będziesz musiał również 

zapłacić wierzycielom handlowym i wszelkie uprawnienia pracownicze za urlop lub długi urlop 

służbowy. 

Woo Kupującego! 

Twoim następnym zadaniem jest pozyskanie kupującego. Nie z kwiatami, winem i słodkimi 

drobiazgami (chociaż ta strategia może być zwycięska, w zależności od kupującego), ale raczej z 



imponującym dokumentem, który w uwodzicielski sposób przedstawia Twoje ważne statystyki. Możesz 

napisać ten dokument samodzielnie, zatrudnić pisarza lub wyznaczyć pośrednika biznesowego do 

pomocy. 

Oto, co uwzględnić: 

  Historia Twojej firmy: Napisz opis swojej firmy, kiedy się rozpoczęła, co sprzedajesz i kim są 

Twoi klienci. Jeśli masz najnowszy biznesplan (więcej informacji na temat biznesplanów 

znajdziesz w rozdziale 6), niektóre z tych informacji prawdopodobnie już są ładne, gotowe do 

pracy. 

 Aktualne taktyki walki: podziel się krótkim streszczeniem swojego planu marketingowego i 

strategii marketingowych. 

  Zobowiązania najmu: Dołącz opis lokalu firmy, wysokość czynszu płaconego co miesiąc oraz 

warunki aktualnego najmu. Pamiętaj, że większość komercyjnych umów najmu wymaga zgody 

właściciela przed ponownym przypisaniem kogoś innego do umowy najmu. Jeśli umowa najmu 

zbliża się do wygaśnięcia, właściciel może nalegać na nową umowę najmu. 

  Gra główna: Podaj podsumowanie finansowe z ostatnich trzech lat, w tym łączną sprzedaż, 

zysk brutto i zysk netto. Podkreśl wszelkie pozytywne trendy, takie jak wzrost sprzedaży o 10% 

rocznie. 

  Zdjęcie ludzi: Dołącz podsumowanie wszystkich pracowników, ile zarabiają i jakie mają 

specjalne umiejętności. 

  Wielkie okazje w podróży: Czy masz jakieś duże kontrakty z klientami lub dostawcami? Podziel 

się szczegółami. 

 Marzenia w trakcie tworzenia: zawieranie transakcji jest ekscytującym zajęciem, a marzenie 

może przyciągnąć nabywcę bardziej niż rzeczywistość. Wspomnij o wszelkich pomysłach na 

ekspansję, takich jak nowe lokalizacje, sprzedaż online lub nowe linie produktów. 

  Dlaczego jesteś wyjątkowy: Czy wygrałeś jakieś nagrody, otrzymałeś cytaty z lokalnych firm 

lub masz zbiór referencji klientów? 

 Powód Twojej nieobecności: każdy kupujący chce wiedzieć, dlaczego sprzedajesz, więc bądź 

uczciwy i rzeczowy. 

 Konkluzja: Co zawiera Twoja cena wywoławcza? Oczywiście Twoja cena obejmuje wartość 

firmy, ale co z aktywami, takimi jak akcje lub dłużnicy, lub zobowiązaniami, takimi jak bezpłatny 

urlop pracowniczy lub konta dostawców? 

Proponuję podpisać i obowiązywać prawnie wiążącą umowę o zachowaniu poufności (NDA) przed 

udostępnieniem własności intelektualnej lub szczegółowej dokumentacji finansowej potencjalnemu 

nabywcy. Niniejsza umowa prawna określa poufne informacje, wiedzę lub materiały, którymi chcesz 

się podzielić, i zobowiązuje potencjalnych nabywców do nieujawniania takich informacji. 

Wykonaj należytą staranność z wyprzedzeniem 

Gdy kupujący są zainteresowani zakupem firmy i rozpoczęli formalny proces negocjacji, przechodzą 

przez proces zwany due diligence. Należyta staranność polega na upewnieniu się, że każda 

dokumentacja jest w porządku. Większość sprzedawców czeka, aż kupujący zadaje pytania, a następnie 

biegnie, aby dostarczyć informacje. Chodzi o to, że zawsze jesteś o krok za ósemką i za każdym razem, 

gdy kupujący znajdzie coś, co wydaje się nie do końca właściwe, proces negocjacji, a także cenne 

zaufanie, ulegają erozji. Mądrzejszym podejściem jest dochowanie należytej staranności dla 

kupującego i przedstawienie wszystkiego w jednym dokumencie. (Oferuję prostą listę kontrolną na 

rysunku 20-1.) Postaw się w sytuacji kupującego: jeśli chciałbyś kupić tę firmę, co spowodowałoby, że 



się wahasz? Im mniej pojawia się problemów, tym mniejsza szansa na wynegocjowanie ceny w dół i 

tym szybciej można zrealizować transakcję. 

Bądź szczery z pracownikami 

Na początkowych etapach przygotowań do sprzedaży firmy trzymaj swoje plany w tajemnicy. Nie 

chcesz, aby pracownicy zorientowali się, że chcesz sprzedać i zaczęli szukać pracy gdzie indziej. Później, 

gdy zdecydujesz się rozpowszechnić wiadomość, że jesteś na sprzedaż, zacznij od poinformowania 

personelu o swoich zamiarach. Przedstaw wiadomość w pozytywny sposób, zapewniając personel, że 

ich praca nie jest ważna i że będziesz zaangażowany w przekazanie i cały proces zmiany. Jeśli nowi 

właściciele zdecydują się zatrzymać obecnych pracowników w momencie przejęcia, przekaż nowym 

właścicielom jak najwięcej informacji, takich jak akta pracownicze, historia wszystkich wykorzystanych 

urlopów oraz podsumowanie istniejących zobowiązań, w tym urlopu osobistego, urlopu 

wypoczynkowego i długi urlop służbowy. Ewentualnie, jeśli nowi właściciele nie zamierzają zatrzymać 

Twoich pracowników, zasięgnij porady Fair Work lub stowarzyszenia pracodawców w sprawie 

procedur wypowiedzenia, wymaganych okresów wypowiedzenia oraz wypłat urlopów i innych 

uprawnień. 

Jednym trudnym obszarem mogą być pracownicy rodziny. Jasne, nowi właściciele mogą z 

przyjemnością zatrudnić twojego syna, ciocię lub kuzyna – trzykrotnie usuniętego, zwłaszcza jeśli ta 

osoba wnosi cenne umiejętności. Jednak nierzetelny syn właściciela, który obecnie dostaje ukochaną 

umowę z ich zatrudnieniem, to inna sprawa. Dobrą strategią (jeśli zainteresowani są chętni) jest 

nakłonienie każdego pracownika rodziny do podpisania dwóch listów: Pierwszym listem jest umowa o 

pracę wyrażająca zgodę na pozostanie w firmie i zgoda na określone warunki zatrudnienia; drugi list 

jest rezygnacją. Nowi właściciele mają wtedy wybór między listem, który przyjmą, a tym, czy dziedziczą 

pracowników rodzinnych w firmie, czy nie. 

Rozgłoszenie 

Nie zakładaj, że najlepszym sposobem jest reklamowanie swojej firmy na sprzedaż, umieszczając ją na 

liście online lub za pośrednictwem lokalnego agenta nieruchomości. Przechodząc od razu do reklamy, 

ryzykujesz utratę najlepszych perspektyw. Zamiast tego pomyśl o pracownikach, klientach lub 

dostawcach, którzy mogą być zainteresowani zakupem Twojej firmy. Nigdy nie lekceważ potęgi 

reklamy szeptanej. W końcu ci ludzie znają Cię i ufają Ci, i prawdopodobnie rozumieją Twoją branżę. 

Jeden z moich klientów sprzedał swoją restaurację wiernemu klientowi, który, gdy pojawił się mu 

pomysł zakupu restauracji, po prostu nie mógł się oprzeć. Jednocześnie zastanów się, czy któryś z 

Twoich konkurentów może być zainteresowany kupnem Twojej firmy. Czy skręcasz się na samą myśl? 

Nie. Wcześniej mówiłem  o identyfikowaniu i kapitalizacji na jakąkolwiek możliwą strategiczną 

przewagę, jaką możesz. Konkurenci są często najlepiej przygotowani do skorzystania ze strategicznej 

przewagi i z tego powodu mogą zaoferować cenę, której nie uzyskasz nigdzie indziej. Jeśli nie dostajesz 

żadnych kęsów od ludzi w swojej sieci, zrób następny krok i reklamuj swoją firmę na sprzedaż. Nie 

mogę polecić żadnej konkretnej metody, ponieważ najlepsza strategia zależy od Twojej firmy i rodzaju 

pieniędzy, których szukasz. Tradycyjne media reklamowe to lokalny agent nieruchomości, pośrednik 

biznesowy lub ogłoszenie w witrynie sklepowej. Coraz częściej jednak ludzie odnoszą sukcesy, 

umieszczając swoją firmę na sprzedaż w Internecie, w jednym z wielu dostępnych katalogów 

internetowych. Zadaj sobie pytanie: „Kto może chcieć kupić moją firmę?” Na przykład, jeśli Twoja firma 

należy do branży, w której publikowane są publikacje branżowe, wypróbuj ogłoszenia w tych 

publikacjach (na przykład firma zajmująca się transportem towarów może stwierdzić, że reklamy w 

czasopismach o transporcie drogowym przyciągają uwagę właściwy nabywca). W całym procesie 

sprzedaży bądź cierpliwy. W ten sam sposób, w jaki budowanie firmy wymaga czasu, sprzedaż firmy 



również wymaga czasu. Często ta strona stołu negocjacyjnego, która ma najwięcej czasu, otrzymuje 

najlepszą ofertę. Jeśli planujesz sprzedaż z dużym wyprzedzeniem, masz znacznie większe 

prawdopodobieństwo osiągnięcia pełnej wartości dla swojej firmy, niż gdy sprzedaż jest pod presją 

czasu. Spotkaj się z najlepszą ofertą i, miejmy nadzieję, możesz odejść z tego okresu swojego życia z 

głębokim poczuciem satysfakcji. 

 


