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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- standard tworzenia modelu biznesowego internacjonalizacji
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego
modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop
zmierzającego do wejścia z produktami pończoszniczymi na rynki wybranych państw Europy
Wschodniej, Ameryki Północnej, Azji oraz Afryki. Celem jest zwiększenie poziomu handlu
zagranicznego przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop.
Firma ADRIAN Fabryka Rajstop uznała, że należy wykorzystać wypracowaną pozycję firmy na
rynku krajowym, odpowiednio wysoką jakość wyrobów pończoszniczych oraz poziom cenowy
produktów i rozpocząć zdobywanie nowych rynków zagranicznych. Wnioskodawca oferuje
produkty w postaci wyrobów pończoszniczych (rajstopy, pończochy, skarpety, legginsy)
Dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku krajowym pokazał, że firma posiada znaczny, ale wciąż
niewykorzystany w 100% potencjał, który daje realne szanse na pozyskanie klientów na rynkach
zagranicznych. Do tej pory wnioskodawca prowadził działania eksportowe o różnej skali
nasilenia. Sukcesem firmy było wejście m.in. na rynek francuski (bardzo wymagający pod
względem stosunku do wyrobów pończoszniczych oraz charakteryzujący się przywiązaniem do
rodzimych marek), niemiecki, brytyjski, czeski, słowacki, japoński. Firma ADRIAN Fabryka
Rajstop wdraża w ramach swojej działalności produkty branży dziewiarskiej nowej generacji w
segmencie pończosznictwa. Wnioskodawca dokonuje funkcjonalizacji swoich wyrobów
pończoszniczych oraz wprowadza i planuje wprowadzać innowacje produktowe w postaci
wyrobów pończoszniczych. Opracowanie nowego modelu biznesowego ma pozwolić na
zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN Fabryka Rajstop i jej wejście
na nowe rynki międzynarodowe.
Wstępnie wybrane przez Wnioskodawcę kierunki ekspansji to Kanada, USA, Chiny, Singapur,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Iran, Rosja, Ukraina i Republik Południowej Afryki.
Efektem realizacji zamówienia będzie zatem dzieło w postaci nowego modelu biznesowego, które
na podstawie szczegółowych analiz odpowie na pytanie, czy wstępnie wybrane przez
Wnioskodawcę kierunki ekspansji międzynarodowej są najbardziej efektywne pod względem
biznesowym oraz jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia
sukcesu rynkowego za granicą.
Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa ADRIAN
Fabryka Rajstop będzie obejmowało:
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Określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej pod kątem produktu
Wnioskodawcy - wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem
produktu Wnioskodawcy oraz potrzeby wprowadzenia go na dany rynek. Wstępnie
Wnioskodawca prognozuje kierunki ekspansji w krajach takich jak Kanada, USA, Chiny,
Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan, Iran, Rosja, Ukraina i Republik
Południowej Afryki ze względu na potencjalną dużą chłonność rynku pończoszniczego,
określonego na podstawie ogólnodostępnych artykułów branżowych.
Analiza pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na nowych rynkach docelowych – analiza
konkurencji Wnioskodawcy na rynku docelowym.
Badanie rynku - analiza rynku docelowego poprzez przeprowadzenie analizy aktów
prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp
produktów do rynku. Analiza ta umożliwi standaryzację procedur i norm w celu
stworzenia jednolitych raportów finansowych o przedsiębiorstwach z różnych krajów.
Określenie strategii wejścia na rynki globalne - wskazanie działań koniecznych do
wejścia na nowe rynki zbytu.
Określenie norm, wymagań, certyfikatów stawianych przez rynki (kraje) docelowe analiza rynku docelowego poprzez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur,
zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku.
Analiza umożliwi określenie wymogów niezbędnych do wprowadzenia produktu na dany
rynek.
Określenie koniecznych działań do wejścia na nowe rynki zbytu oraz sposobów
dostosowania produktów do wymagań nowych rynków docelowych - określenie celów
strategicznych Wnioskodawcy w kontekście planowanych działań międzynarodowych.
Ukazanie istotności potrzeby wprowadzenia produktu na rynek międzynarodowy z
punktu widzenia potrzeb użytkowników systemu z różnych krajów.
Propozycje optymalnych sposobów komunikacji oraz sposobów promocji na rynkach
docelowych – określenie kanałów i sposobów promocji produktu Wnioskodawcy na
rynkach docelowych dostosowanych do grupy odbiorców.
Opracowanie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności
eksportowej – analiza i prognoza finansowania działalności eksportowej, analiza
wskaźnikowa i struktura dynamiki, analiza ryzyka kredytowego.
Określenie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na rynkach docelowych w kontekście
proponowanych produktów.
Określenie
wstępnego
harmonogramu
wdrażania
strategii
biznesowej
internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Określenie, zdefiniowanie ryzyk, zagrożeń w wejściu na nowe rynki zbytu oraz sposobów
radzenia sobie z nimi, nakreślenie strategii zarządzania zagadnieniami i ryzykiem.
Określenie poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na B+R w celu rozwoju usług,
które mają być przedmiotem eksportu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego określa, że wsparcie w ramach
poddziałania: II.2.1: Modele biznesowe MŚP obejmować będzie działania dotyczące opracowania
i wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu
za granicą. Zamawiający wymaga przygotowania kompleksowych, indywidualnych,
profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do
wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację działalności. W
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konsekwencji przygotowany Model biznesowy internacjonalizacji musi odzwierciedlać ten
charakter doradztwa: kompleksowego, indywidualnego i profilowanego pod odbiorcę.
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