
nazwa podmiotu:  
 

 

 

 

przestrzeń 
 

rodzaj funkcja metraż (m2) 
kondycja 

 

- ok + 

kondycja gdzie: - oznacza, że 
w opisywanym zakresie 

podmiot ma niedobory (np. 
potrzebowałby większej 

przestrzeni/pomieszczenia); 
+ oznacza, że w opisywanym 
zakresie podmiot ma więcej 

niż potrzebuje np. 
wykorzystuje sprzęt w 
mniejszym zakresie niż 

mógłby to robić.; ma więcej 
przestrzeni, którą mógłby np. 

wynająć/użyczyć itp. 

pracownia szycia szycie 50 x     

magazyn magazynowanie 450     x 

            

            

            

            

            

            

            
 

maszyny – narzędzia – sprzęt 
 

rodzaj wykorzystanie 
roczna moc 
przerobowa 

kondycja 

roczna moc przerobowa może 
być wpisywana w sztukach 
lub procentach używania 

danego sprzętu 

- ok + 

maszyna do szycia szycie toreb 10000 szt. x     

            

              

              

 

 

 

 

 

 

 



nazwa podmiotu:  
 

 

 

 

dostawcy – towary/materiały 
 

nazwa towary/materiały 
roczny wolumen 

kupna 

kondycja 

kondycja gdzie: - oznacza, że w 
opisywanym zakresie podmiot 

ma niedobory (np. 
potrzebowałby większej ilości 

towarów/materiałów do 
produkcji); + oznacza, że w 

opisywanym zakresie podmiot 
ma więcej niż potrzebuje np. 

posiada więcej 
materiałów/towarów, niż jest w 

stanie wykorzystać  

- ok + 

polimex 
dodatki 
pasmanteryjne 

4800 szt. x     

tkalnia zelów Bawełna 100% 6000 szt.   x   

            

            

            

            

            
 

            
 

            

roczny wolumen kupna może być 
określany w sztukach/ PLN /kg 

            

dostawcy – usługi 

nazwa rodzaj 
roczny wolumen 

kupna 

kondycja 

- ok + 

Olgroupe usługi IT 12000 PLN x     
 

home.pl serwer 150 PLN   x   
 

            
 

            
 

 

 

 

 

 



nazwa podmiotu:  
 

 

 

 

kanały i narzędzia promocyjno-marketingowo-sprzedażowe 
 

rodzaj funkcja 
ilość 

użytkowników 
(rocznie) 

kondycja 

kondycja gdzie: - oznacza, że 
w opisywanym zakresie 

podmiot ma niedobory (np. za 
mało jest wejść na stronę/za 
mało zainteresowanych tzw. 

folowersów na FB ; + oznacza, 
że w opisywanym zakresie 

podmiot ma więcej niż 
potrzebuje/oczekuje np. 

posiada więcej ulotek   

- ok + 

www komunikacja/sprzedaż 
np. 150 wejść 

dziennie 
x     

fb komunikacja/promocja 
np. 5500 

folowersów 
x     

            

            

            

            

            
 

            
 

              

              

segmenty klientów   

grupa klientów typ produktu/usługi 
roczny wolumen 

sprzedaży ( w szt.) 

kondycja roczny wolumen sprzedaży 
może być określany w 

sztukach (przy określeniu 
sprzedaży w PLN nie jesteśmy 
w stanie oszacować ile sztuk 

zostało sprzedanych) 

- ok + 

agencje reklamowe 
2b2 

torby 24000 x     

duży biznes z csr plecaki 24000 x     
 

mały lokalny biznes 
i samorząd 

saszetki 24000   x   
 

            
 

            
 

 

 

 



nazwa podmiotu: 
 

 

 

 

ludzie 

kondycja gdzie: - oznacza, że w 
opisywanym zakresie podmiot ma 

niedobory (np. za mało ma 
pracowników/uczestników; + oznacza, 
że w opisywanym zakresie podmiot ma 

więcej niż potrzebuje np. zatrudnia 
dwóch grafika, który przez małą liczbę 

zleceń pracuje realnie mniej niż mógłby  

typ kompetencje ilość 
kondycja 

- ok + 

szwaczka 
umie szyć proste formy 
typu torba, worek na 
sznurkach 

3 x     

grafik 
przygotowuje 
materiały reklamowe 
etc 

1   x   

            

            

            

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

zdolności produkcyjno-usługowe 
 

działanie realizowane przez 
roczna moc 

„produkcyjna” 

kondycja 

roczny moc produkcyjna może być 
określana w 

sztukach/osobodniach/osobogodzinach 
pracy/etatach 

- ok + 

szycie toreb szwaczki 10000 szt. x     

doradztwo 
prawne 

eksperci prawni 
200 osobodni 
roboczych 

    x 

            
 

            
 

            
 

 


