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Analiza strategiczna oraz wybór strategii dla Instytucji Kultury  

Rysunek nr 1 Analiza TOWS – SWOT  

                                                                              CZYNNIKI ENDOGENICZNE- PROGRAMY EDUKACYJNE 

 

 

Opracowanie własne 

W pierwszej kolejności sprawdza się, czy firma może – bazując na aktualnie wytwarzanych 

produktach, rozwijać się na rynkach dotychczas obsługiwanych (czy może nadal penetrować rynek). 

Strategia ta polega na zwiększeniu intensywności działań w dziedzinie sprzedaży, np.: poprzez 

zagęszczenie sieci dystrybucji, wzmocnienie promocji i reklamy. Następnie bada się możliwość 

znalezienia czy rozwinięcia nowych rynków dla obecnie sprzedawanych produktów (rozwój rynku). 

Stosowanie tej strategii oznacza zarówno ekspansję geograficzną, jak również obsługiwanie klientów 

MOCNE STRONY 

1.  Dobra znajomość środowiska 

potencjalnych uczestników edukacji. 

2. Profesjonalnie przygotowany program 

edukacji . 

3. Profesjonalnie przygotowane 

akademickie kadry szkoleniowej do 

realizacji edukacji.  

4. Dobra lokalizacja 

5.Konkurencja kosztowa 

SŁABE STRONY 

1. Możliwe wystąpienie trudności na 

początku projektu, w zakresie naboru 

kadry do prowadzenia edukacji. 

2. Ograniczenia finansowe w zakresie 

reklamy i promocji edukacji. 

3. Słaba komunikacja pomiędzy 

marketingiem a działem programowania 

edukacji. 

4. Brak jasno wytyczonej strategii. 

SZANSE  

1. Wzrost świadomości rodziców, dzieci 

oraz młodzieży w zakresie potrzeby 

korzystania z nowoczesnych metod  

edukacji.  

2. Wzrost możliwości dostępu do 

środków finansowych: kredytów 

bankowych, grantów państwowych oraz 

samorządowych. 

3.Dostępność do skorzystania z funduszy 

UE. 

4. Dostępność lokali do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych. 

STRATEGIE SO 

Strategia: maxi – maxi  

STRATEGIE WO 

Strategia: mini – maxi  

ZAGROŻENIA 

1. Negatywna zmiana polityki w zakresie 

finansowania kultury. 

2.Podwyższenie progu dostępności do 

kredytu i funduszy UE. 

3. Zwiększenie obciążenia podatkowego. 

4. Likwidacja ulgi dla twórców z 

dziedziny kultury i sztuki. 

5. Możliwość pojawienia się 

konkurentów.  

STRATEGIE ST 

Strategia: maxi – mini  

 

STRATEGIE WT 

Strategia: mini – mini     
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na nowych segmentach dla istniejącego produktu. W dalszej kolejności analizuje się możliwość 

przygotowania nowych produktów, które potencjalnie znalazłyby zainteresowanie na obecnych 

rynkach (rozwój produktu). Przedsiębiorstwo stosuje tę strategię poprzez: 

 

 

 

 rozszerzenie cech produktu (np. dodanie nowych funkcji w telefonie komórkowym), 

 programowanie nowych możliwości zastosowania produktu (np. nowe zastosowania 

włókien węglowych),  

 lepsze przystosowanie produktu do zróżnicowanych segmentów rynku (dzięki 

przeprowadzaniu ankiet marketingowych), 

 udoskonalenie funkcji produktu. 

W ostatniej kolejności przedsiębiorstwo rozważa możliwości rozwoju nowych produktów 

i zaoferowania ich na nowych rynkach (dywersyfikacja). Może być dokonana własnym wysiłkiem 

przedsiębiorstwa, przez zakup nowych licencji, czy przez wykupienie innych przedsiębiorstw1. 

Wybór opcji strategicznej - Model Ansoffa 

Model ten jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa do wyboru najlepszego rynku dla jego 

produktów. Autor zakłada cztery możliwe strategie rozwoju przedsiębiorstwa ze względu na dwie 

zmienne decyzyjne – produkt i rynek.  

Zarówno dla produktu, jak i dla rynku rozważa się dwie sytuacje – stan obecny i stan nowy. 

Zasadniczo macierz zaprezentowana, (vide rys. 3), wskazuje ryzyko, z jakim wiąże się wprowadzenie 

określonej strategii. Za każdym razem, kiedy przesuwamy się do nowego kwadratu – poziomo lub 

pionowo, podnosimy poziom ryzyka. Strategia najniższego ryzyka jest więc pozostanie z 

dotychczasowym produktem – usługą na dotychczasowym rynku. Na ryzyko zaczynamy się narażać w 

momencie, kiedy z tym samym produktem postanowimy wejść na nowy rynek lub będziemy chcieli 

przetestować nowy produkt na dotychczasowym rynku. Wyższy poziom ryzyka osiągamy natomiast, 

gdy chcemy umieścić nowy produkt – usługi dla nowego rynku.  

 

 

 

 

                                                             
1Źródła: A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000  
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Rysunek  2 Model Ansoffa  

 

                                                               PRODUKTY – USŁUGI  

 

                        DOTYCHCZASOWE     NOWE  

 

 

ROZWÓJ RYNKU 

 

 

 

 

DYWERSYFIKACJA 

 

 

PENETRACJA RYNKU 

 

 

 

 

ROZWÓJ PRODUKTU 
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Opracowanie własne 

 

Analiza macierzy- Rys. 3 

Strategie wzrostu 

1. Produkty dotychczasowe – rynek dotychczasowy                  strategie penetracji rynku. 

2. Produkty dotychczasowe – rynek nowy        strategie rozwoju rynku  

3. Produkt nowy – rynek dotychczasowy            strategie rozwoju produktu 

4. Produkty nowe – rynek nowy  strategie dywersyfikacji  

Strategie penetracji rynku – polega na sprzedaży tych samych produktów na tym samym rynku, np. 

znaleźć nowe zastosowanie tych samych produktów, dotrzeć do większej ilości użytkowników 

podobnych kupujących, wprowadzić okresowe bonifikaty na sprzedawanym produkcie. 

Strategie rozwoju rynku – polega na identyfikacji nowych segmentów rynków, na których można 

sprzedawać więcej tych samych produktów, np. tworząc nowe kanały sprzedaży, intensyfikując 

reklamę i promocje na nowych segmentach rynku. 

Strategia rozwoju produktu – to planowanie i realizacja na tym samym segmencie rynku, np. poprzez 

ulepszenie produktu, dodanie tzw.  produktu rozszerzonego, np. poprzez dodanie dodatkowych usług 

– serwis, poprawa obsługi klienta, wprowadzenie programu lojalnościowego itd.  

Strategie dywersyfikacji – jest to strategia obarczona największym ryzkiem, ponieważ dotyczy 

wprowadzenie zupełnie nowego produktu na nowym segmencie rynku2.  

                                                             

2 Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności. Zatem w klasycznym 
rozumieniu strategię dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez 
przedsiębiorstwo w nowe branże, technologie i rynki. Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych 
kompetencji, w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej 
konkurencyjności. Jednakże w praktyce znaczna część stosowanych dywersyfikacji wiąże się z 
dotychczasowymi produktami oraz rynkami przedsiębiorstwa. (A. Zakrzewska-Bielawska 2012, s.110) 
Dlatego też według G. Kenny’ego „strategia dywersyfikacji zakłada zróżnicowanie działań w obrębie firmy. 
To zróżnicowanie może wynikać z podziału na produkty i usługi ze względu na rodzaj klientów, różnic w 
procesach wytwórczych oraz rozszerzenia rynku zbytu w sensie geograficznym. (G. Kenny 2010, s.28) 
Strategia dywersyfikacji najczęściej wymaga nowych inwestycji finansowych i jest realizowana przede 
wszystkim w dużych firmach. Stanowi ona również jedną z najbardziej złożonych strategii, ze względu na 
konieczność uwzględnienia przez zarządzających zmiennych, których wartość w przyszłości jest często bardzo 
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Analizy macierzy Ansoffa z perspektywy działania Instytucji Kultury, w kontekście pracy z 

potencjalnym uczestnikami edukacji. 

Założenia: 

a/. zastępując  określenie rynek: – potencjalni uczestnicy edukacj, 

b/. zastępując określenie produkt – programy edukacji.  

W ten sposób otrzymujemy: 

1. Dotychczasowy program – dotychczasowi uczestnicy edukacji. 

2. Dotychczasowy program edukacji – nowi – potencjalni uczestnicy edukacji. 

3.  Nowy program edukacji – dotychczasowi uczestnicy edukacji. 

4. Nowy program edukacji  - nowi – potencjalni uczestnicy edukacji.  

Analiza zaprezentowana  na rys.3, została przeprowadzona w porównaniu do konkurenta X, która  

funkcjonuje również na rynku edukacjiTrójmiasta. 

Projekcja działań w poszczególnych polach macierzy, (vide rys.4). 

Strategia rozwoju rynku – czyli dotarcie do nowych uczestników edukacji, stosując dotychczasowy 

program edukacji, np. poprzez uruchomienie nowego kanału dotarcia do potencjalnych np. poprzez 

podpisanie umowy partnerskiej z jednym z trójmiejskich portali internetowych, zainteresowanym 

propagowaniem współczesnej kultury oraz podniesieniem swojej rangi, jako profesjonalnego źródła 

informacji o kulturze 

Strategia penetracji – stosując dotychczasowy program dla dotychczasowych uczestników edukacji –  

wzmożone działania promocyjne, w celu zachęcenie większej liczby osób do edukacji, którzy 

reprezentują ten sam rodzaj uczestników edukacji. 

Strategia rozwoju produktu – stosując nowy program dla dla dotychczasowych uczestników edukacji 

– np. wprowadzenie dodatkowych atrakcji, takich jak np. wprowadzenie nowych propozycji 

programowych, którymi  mogą być zainteresowani obecni uczestnicy edukacji, 

- spotkania z znanymi i uznanymi artystami, z dziedziny kultury, 

                                                             
trudna do przewidzenia. Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. (A. 
Zakrzewska-Bielawska 2009, s.179).  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_dywersyfikacji, 12.10.2018. 
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- okresowe zapoznania uczestników edukacji z organizacja Instytucji Kultury od tzw. kuchni, 

- wprowadzenie nowych metod informowania o planowanych innowacjach programowych. 

Strategia dywersyfikacji – stosując nowy program edukacji dla nowych uczestników edukacji – 

stworzenie unikalnego programu edukacji współczesnej, skierowany do dzieci i ambitnej młodzieży, 

zainteresowani edukacją oraz tworzeniem własnych utworów z zakresu kultury na wyższym poziomie 

edukacyjno – artystycznym, 

- stworzenie nowej oferty programowej poza siedzibą Instytucji Kultury, np. w partnerstwie z inną 

organizacją ze sfery kultury, uczestnictwo w programach kulturalnych na otwartej przestrzeni, 

- eksperymentowanie z innymi dziedzinami kultury i sztuki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  3 Wybór strategii 

                                                     Program edukacji  

    Dotychczasowy    Nowy  

 

 

    ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU 

 NOWYCH UCZESTNIKÓW    

EDUKACJI   
PRZY ZASTOSOWANIU 

NIEZMIENIONEGO 

PROGRAMU  

 

 

       STOSUJĄC NOWY 

PROGRAM EDUKCJI DLA 

NOWYCH UCZESTNIKÓW 

EDUKACJI  
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               STOSUJĄC 

DOTYCHCZASOWY PROGRAM DLA 

DOTYCHCZASOWY UCZESTNIKÓW 

EDUKACJI  

 

 

  STOSUJĄC  

NOWY PROGRAM 
EDUKACJI DLA 

DOTYCHCZASOWYCH 

UCZESTNIKÓW EDUKACJI 

     

Opracowanie własne 

W sferze kultury jak w każdej dziedzinie, należy określony zamiar opisać, wskazując kluczowe 

kwestie, problemy, ale także ustanowić punkt wyjścia do poszukiwania i rozważania różnych 

możliwych rozwiązań oraz podejmowania decyzji dotyczących wyboru strategii  dalszego 

postępowania, w zakresie organizacji oraz realizacji programu. 

Tak więc przeprowadzona Analiza TOWS – SWOT, umożliwi inicjatorom  powołania Instytucji Kultury 

zastosowanie metod, strategii, umożliwiających realizację unikalnego programu edukacji. Ponadto 

żeby zrealizować określony pomysł, to nie wystarczy o tym tylko pomyśleć. Należy ten pomysł opisać 

w formie tekstu, wizualizacji graficznej oraz w formie tabel i rysunków, z prezentacją założeń oraz 

obliczeń finansowych. 
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