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Narzędzia dla Twojego biznesu 
 

 Od Rywalizacji do Współpracy na Rynku – Strategia w Biznesie  

  

 



Human Think Consultancy  Wersja 0 
Od rywalizacji do współpracy 2019 
Strategia w Biznesie   2 z 4 
  

 

20190513Y-CollaborativeRivalryMarket-PL.docx Tools for Your Business 

 

Od rywalizacji do współpracy 

Rywalizacja VS Współpraca 
Jakie są trzy główne problemy na konkurencyjnym rynku? 

Żyjemy w konkurencyjnym świecie. Ofert jest bardzo dużo, a klienci są niesamowicie trudni do zdobycia. 

Obecnie organizacje stoją przed dużymi wyzwaniami związanymi między innymi z: 

✓ Percepcja produktu - nawet najlepsze produkty i usługi są postrzegane jako towary. 

✓ Zmiany technologiczne - coraz trudniej jest nadążyć za czasem. 

✓ Preferencje klientów - każdy klient chce spersonalizowanej usługi lub produktu. 

✓ Stagnacja gospodarcza - prywatne konsumpcje w większości krajów europejskich nie rosną. 

 

Wszystkie te czynniki prowadzą do rywalizacji między firmami. 

Gdzie celem każdego jest wygrana, pokonując innych ... to nic 

innego jak walka. 

W tym momencie możesz powiedzieć „Cóż, to normalne, 

przecież na tym polega biznes!” 

Niestety, dokładnie tego się uczymy, to słyszymy codziennie.  

Ale wszystko się zmienia. Naszą odpowiedzią jest to, że 

nieuczciwa konkurencja, zwłaszcza dla małych firm, już nie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Przeanalizujmy to przez chwilę. Walki zazwyczaj wygrywają firmy, które mają więcej zasobów. Niestety, 

bardzo często są to duże firm, ponieważ mogą one przyciągnąć więcej talentów, przeznaczyć więcej pieniędzy 

na kampanie marketingowe, kupić mniejsze firmy, itp. Większe firmy mają większy wpływ.  

Czy naprawdę chcesz walczyć z tymi firmami? Wcale nie musisz! 

W dzisiejszym świecie konkurencyjnym istnieją trzy główne problemy: 

1. Niedobór zasobów 

2. Instytucjonalizacja 

3. Innowacja 

Duże firmy radzą sobie bardzo dobrze z pierwszymi 

2 problemami (szczególnie w krótkim okresie), ich 

głównym problemem jest brak innowacyjności. 

Ponieważ koszty zmian są niewiarygodnie wysokie, 

są one bardziej konserwatywne. (Uwaga, firmy 

takie jak Apple, Samsung, Facebook, Google i 

Amazon się nie liczą, są to raczej wyjątki). 

Jeśli więc nadal będziesz postrzegał konkurencję jako walkę, będzie Ci ciężko osiągnąć sukces, ale jeśli 

zaczniesz współpracować ze swoimi konkurentami, masz większe szansy, aby rozwiązać te problemy. Wiem, 

że to o czym teraz czytasz, różni się od tego, co przyzwyczaiłeś się słyszeć. Pewnie myślisz, że nigdy nie 

będziesz współpracował ze swoimi konkurentami.  Wiem, że to sprzeczne z intuicją, ale tak właśnie to działa.  
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Nie mówię teraz, że powinieneś przestać konkurować o rynek. Chodzi mi o to, że współpraca jest potrzebna, 

aby zwiększyć wartość rynku, zoptymalizować produkty, obniżyć koszty i brać udział w międzynarodowych 

projektach. (Mieć większe ciasto do dystrybucji i dzielić się nim w lepszy sposób) 

  

Współpraca z konkurentami oznacza postrzeganie ich nie tylko jako konkurentów, ale także jako partnerów. 

Możesz uczestniczyć w większych projektach razem z nimi, budować sieć, nawiązywać współpracę w celu 

pozyskania większej liczby klientów, dzielić się wiedzą, skutkiem których będą lepsze wyniki. 

Dzięki takiemu podejściu zaczniesz rozwiązywać wspomniane 

wcześniej problemy: 

✓ Niedobór zasobów - np. wspólny zakup surowców (aby 

mieć większą siłę przetargową). 

✓ Instytucjonalizacja - możesz uczestniczyć w większych 

projektach, jeśli jesteś częścią sieci. Udostępniając te 

projekty, zmniejszasz ryzyko. 

✓ Innowacja - ponieważ wciąż jesteś małą firmą, możesz 

szybko dostosować się do zmian na rynku, a jeśli dzielisz 

się wiedzą rynkową ze swoimi konkurentami 

(partnerami), możesz również lepiej zrozumieć rynek. 

Współpraca zapewnia dodatkowe korzyści. Na przykład możesz 

zatrudnić najlepszych ekspertów, współpracować z uczelniami, 

przyciągać talenty, korzystać z ekonomii skali.  

Wiem, że trudno jest to zrozumieć i przyswoić. Możliwie, że myślisz, że straciłeś czas, ale pomyśl przez 

chwilę… jak długo starasz się pokonać swoich konkurentów? Ile razy chciałeś zrobić coś fajnego, ale nie 

mógłbyś? 

Opisane podejście pozwoli Ci osiągnąć te wymarzone rzeczy i znaleźć partnerów, którzy będą Ciebie 

motywowali i będą pracowali z Tobą.  

Jeśli potrzebujesz kogoś, kto Cię wspiera, możesz na nas liczyć. W międzyczasie sprawdź wskazówki na 

następnej stronie, aby wdrożyć nowe podejście do współpracy. 

W jednym z kolejnych artykułów porozmawiamy o rywalizacji w firmie (w zespołach). Te materiały pomogą 

Ci zwiększyć wydajność, tworząc lepszą atmosferę w pracy. 
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Wskazówki do współpracy 
 

Wybierz małą początkową liczbę 

potencjalnych partnerów. 

Bądź otwarty i zdobądź zaufanie. Pokaż, że 

naprawdę Ci zależy na tworzeniu wartości. 

Opracuj strategię komunikacyjną. 

Zaproponuj projekt, który jest cenny dla 

Ciebie i Twojego partnera. 

Czytaj następne artykuły i wskazówki, 

obserwuj nas na Instagramie i Facebooku. 

 

 

Jeśli chcesz wdrożyć te zasady i budować 

trwałą przewagę konkurencyjną razem, 

skontaktuj się z nami: 

Skontaktuj się z nami consultancy@human-think.com  

+39 328 0889833 [ITA, ENG, ESP] 

+48 729 667 731 [POL, ENG, UKR, RUS] 

www.human-think.com  

ITA | POL 

mailto:consultancy@human-think.com
http://www.human-think.com/
https://www.instagram.com/human_think_it/
https://www.instagram.com/human_think_pl/
https://www.facebook.com/Human-Think-Italia-292823588081770/
https://www.facebook.com/Human-Think-PL-2384994461731020/

