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Zaplanuj i wprowadŸ w ¿ycie œwietny projekt internetowy!
• Cele, strategia, technologia – precyzyjnie okreœl potrzeby i przewiduj skutki
swoich dzia³añ
• Internauci, klienci, sponsorzy – uwzglêdnij ich oczekiwania, mo¿liwoœc i zachowania
• Dokumentacja projektu, kwestie prawne – nie zaniedbuj formalnoœci:
i tak Ciê dopadn¹!
Przygotowanie i wdro¿enie profesjonalnego projektu internetowego nie polega wy³¹cznie
na za³o¿eniu atrakcyjnej wizualnie strony WWW i biernym oczekiwaniu na spodziewane
zyski. Za tak¹ stron¹, pe³ni¹c¹ rolê wizytówki firmy, musi przecie¿ staæ ca³a strategia,
zwi¹zana z kszta³towaniem wizerunku, interakcj¹ z u¿ytkownikami, budowaniem
spo³ecznoœci internetowej. Tylko w taki sposób nowoczesne przedsiêbiorstwo jest
w stanie dotrzymaæ kroku swoim konkurentom, dowiedzieæ siê, jakie elementy jego
dzia³alnoœci s¹ najbardziej dochodowe, oraz zrozumieæ, co nale¿y zmieniæ, by
usatysfakcjonowaæ klientów. Krótko mówi¹c, ka¿dy firmowy projekt internetowy
wymaga sensownego planowania i aktywnego zarz¹dzania na co dzieñ.
W ksi¹¿ce „Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja” znajdziesz wszystko to,
czego zabrak³o w innych publikacjach dotycz¹cych projektowania serwisów internetowych.
Ide¹ jej autora by³o pokazanie ca³ego procesu powstawania witryny: od wyznaczenia
strategii, przez okreœlenie profilu u¿ytkowników, wybór najlepszej technologii, w³aœciwe
dokumentowanie dzia³añ, a¿ po aspekty prawne. Pawe³ Frankowski nie ogranicza³ siê
przy tym do omówienia okreœlonego rodzaju strony, dlatego te¿ poradnik ten mo¿esz
wykorzystaæ przy tworzeniu wszelkich projektów: blogów i stron firmowych, serwisów
spo³ecznoœciowych, forów i sklepów internetowych, stron produktów i innych.
• Cele przyœwiecaj¹ce projektom internetowym
• Ró¿ne rodzaje stron internetowych
• Budowanie strategii i jej za³o¿enia
• Grupy docelowe i sposoby ich okreœlania
• Wspó³praca z agencj¹ interaktywn¹
• Web 2.0 i 3.0
• Wybór technologii dostosowanej do potrzeb
• Dokumentacja projektu i zapytania ofertowe
• Prototypy oraz specyfikacja strony internetowej
• Logotyp i slogan a znaki towarowe
• Ochrona konkurencji i prawo autorskie
• Regulamin strony internetowej i umowy zwi¹zane z Internetem
• Polityka prywatnoœci i ochrona danych osobowych
• Wstêp do zarz¹dzania wykonaniem projektu
Profesjonalne podejœcie do projektu internetowego to podstawa sukcesu w sieci!
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Rozdzia 1.

Cele i strategia
Niektórzy tak bardzo pamitaj o celu, do którego zmierzaj
— i zapomnieli o ruszeniu z miejsca.
Wadysaw Grzeszczyk — Parada paradoksów

Wprowadzenie
Zacznijmy do podstaw. Kady nowy projekt internetowy jest procesem, na który skadaj si kolejne etapy:
a) Okrelenie celu.
b) Opracowanie strategii osignicia celu.
c) Wskazanie grupy docelowej oraz troska o biecego klienta (internaut).
d) Zaplanowanie funkcjonalnoci serwisu i wybór technologii.
e) Projektowanie struktury strony internetowej lub e-usugi.
f) Prototypowanie.
g) Przygotowanie projektu graficznego.
h) Uzupenienie strony treci.
i) Testowanie strony i korekta zauwaonych bdów.
j) Uruchomienie strony internetowej lub e-usugi.
k) Promocja strony w internecie.
l) Dalsza praca nad ulepszaniem i wzbogacaniem zawartoci strony WWW.
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Cele przywiecajce
projektom internetowym
Na ogó przez cel w e-biznesie rozumiemy przewidywane korzyci, jakie strona WWW
lub e-usuga ma przynie w przyszoci jej wacicielom. Susan M. Weinschenk, autorka ksiki Neuro Web Design: What Makes Them Click?, od pocztku jasno stawia
spraw: wikszo serwisów internetowych powstaje z myl o osigniciu okrelonego celu — przekonaniu uytkowników do rejestracji, zoenia zamówienia, zostawienia swoich danych kontaktowych, wzicia udziau w tworzeniu treci, konkursie,
programie lojalnociowym.
Strona internetowa lub e-usuga, która ma powsta w ramach naszego projektu, nie
jest celem samym w sobie, ale jedynie rodkiem do jego zrealizowania. Celem moe
by pogbienie stopnia znajomoci (zbudowanie wiadomoci) oferty, stworzenie
pozytywnych skojarze z mark (produktem, usug), ch rozszerzenia wachlarza
usug o sprzeda internetow, unowoczenienie oferty i wiele innych. Technologia ma
tylko posuy do osignicia tych zaoe.
Od precyzyjnego sformuowania celu zaley powodzenie strategii jako takiej. Kluczem do sukcesu jest jednoznaczne wyznaczenie kierunku dziaania — zdefiniowanie powodu, dla którego decydujemy si zaangaowa w dany projekt1.

Cele strategiczne s elementarnym uzupenieniem wyborów dokonanych odnonie do
domeny dziaania oraz strategicznej przewagi nad konkurentami. Cele okrelaj, co
konkretnie firma chce osign (teoria idealnego zakoczenia) w kolejnych odcinkach
czasu, i pozwalaj zmierzy , czy serwis internetowy osiga sukces.
Na podstawie obserwacji setek rónych firm realizujcych strategie nurtowe mona
wyodrbni grup kilku najwaniejszych celów, które przywiecaj tym dziaaniom.
Kady musi oczywicie sam oceni , jakie cele s najbardziej istotne z punktu widzenia jego firmy (przedsiwzicia)2.
a) Suchanie internautów (klientów) — poprzez stworzenie wasnej spoecznoci

lub monitoring marki.
b) Komunikowanie si — uczestniczenie w rozmowach i stymulowanie

dwukierunkowej wymiany pogldów pomidzy klientami jako alternatywa
dla jednostronnych komunikatów.
c) Inspirowanie klientów — to doskonaa metoda suca do poprawy pozycji

rynkowej firmy lub serwisu. Zainspirowany klient staje si inicjatorem
marketingu wirusowego (marketing szeptany): przedstawia zalety korzystania
z serwisu czy usugi wszystkim znajomym, a firma bdca wacicielem nie
ponosi z tego tytuu adnych kosztów. Z pewnoci w promocji Naszej-Klasy
1

Li Ch., Bernoff J., Marketing technologii spoecznych, MT Biznes 2009, s. 105.

2

Tame, s. 105, 107, 189.
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czy Allegro pomoga wanie taka forma reklamy. Mechanizmu marketingu
szeptanego nie mona uruchomi sztucznie, mona jednak wspiera jego
funkcjonowanie.
d) Wspieranie — stworzenie klientom danego produktu moliwoci wzajemnej

pomocy.
e) Zaangaowanie — zachcenie klientów do wspólnej pracy nad rozwizaniami,

które pozwoliyby podnie jako serwisu, produktu lub usugi.
f) Pozyskanie nowych klientów i utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi.

Pani Zosiu, musimy mie stron…
Wiele firm wie o swoich stronach bardzo mao (co zmniejsza ich zyski i utrudnia dalszy rozwój) i nie ma zdefiniowanych konkretnych celów swojej dziaalnoci w internecie. Wynika to z popularnego przekonania, e wystarczy po prostu mie stron.
W przypadku gdy chcesz, aby Twój serwis stanowi tylko bezcelowy dodatek do dziaalnoci, by odpowiedzi na zachciank szefa albo sta si ozdobnikiem na ulotkach,
wystarczy Ci zapewne prosta internetowa wizytówka z logo, ofert i danymi adresowymi. W kadej innej sytuacji warto wiedzie , po co ma istnie dana strona i co si
chce dziki niej osign 3.
Na szczcie liczba firm, które po prostu chc mie stron WWW, jest z kadym rokiem mniejsza, zwiksza si natomiast grupa tych, którzy maj wiadomo celu istnienia strony, odczuwaj konieczno przebudowy ju istniejcej witryny czy potrzeb stworzenia nowego serwisu lub e-usugi. Myl, e ten trend bdzie si rozwija,
co — jak sdz — jest zwizane równie z coraz skuteczniejszym i bardziej profesjonalnym podejciem firm (agencji interaktywnych) do klientów. Istota rzeczy dotyczy
bowiem ju nie tylko samego wygldu witryny, ale te funkcjonalnoci, uytecznoci
i celów, jakie strona internetowa musi realizowa .

Rodzaj strony a jej cel
Cele zale od rodzaju strony, co wida cho by na przykadzie rónic midzy serwisem wideo a stron intranetow.

Blog firmowy
Warunkiem koniecznym do utworzenia blogu firmowego powinna by ch podjcia
rozmowy z klientami. Dlatego te niemale wszystkie systemy do prowadzenia blogów s wyposaone w opcje komentowania, aby ow komunikacj uatwi . Na blog
powinny trafia informacje, które nie nadaj si do dziau oficjalnych komunikatów
(aktualnoci) na stronie firmowej. Osoba piszca blog powinna reagowa na wpisy
internautów — wyjania kwestie sporne, a nie tylko kasowa niepoprawne lub niezgodne z polityk firmy wypowiedzi. Celem blogu moe by informowanie nie tylko
3

http://artelis.pl/artykuly/7920/czego-wielu-nie-wie-o-wlasnej-stronie.
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o nowych produktach, ale równie o nowych pracownikach czy zmianach w firmie
(rysunek 1.1). Cele mog i powinny si zmienia w zalenoci od reakcji osób czytajcych blog.

Rysunek 1.1. Wygld blogów firmowych dwóch wielkich firm
Mimo e bezpatne platformy blogowe s szeroko dostpne, blog firmowy naley zaoy na firmowej domenie, do której trzeba dokupi lub przydzieli hosting. W firmie powinno si prowadzi polityk blogow, jasno okrelajc, co jest tajemnic
handlow i ma ni pozosta4.

Strona firmowa
Z pewnoci nadrzdnym celem strony firmowej jest informowanie klientów o gamie
produktów, oferowanych usugach oraz danych kontaktowych. Witryna suy do promocji marki, a take ma za zadanie wzmocni wizerunek firmy jako eksperta w danej
dziedzinie, czasami równie stanowi miejsce publikacji ofert pracy, wspópracy czy
programów partnerskich (rysunek 1.2).

Strona produktowa
W gównym zaoeniu strona produktowa informuje internautów o konkretnym produkcie lub linii produktów, a take suy budowaniu wiadomoci i wizerunku nowej
marki poprzez przedstawienie licznych zalet oraz zdj produktu. Celem jest wzbudzenie zainteresowania u odbiorców i zachcenie ich do nabycia towaru w sklepie
internetowym lub tradycyjnej sieci handlowej (czyli sklepach posiadajcych fizyczn
4

Szulc E.M., Jak utrzyma przy yciu duej ni 6 miesicy blog firmowy?, http://artelis.pl/artykuly/
12884/jak-utrzymac-przy-zyciu-dluzej-niz-6-miesiecy-blog-firmowy.
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Rysunek 1.2. Przykadowe strony firmowe

lokalizacj). Stron produktow moe te by nazwana witryna promujca film lub
serial telewizyjny (rysunek 1.3).

Rysunek 1.3. Strony promujce seriale telewizyjne sieci FOX

Sklep internetowy
Najwaniejszym celem sklepu internetowego bdzie zapewnienie rentownoci zwizanej z wykorzystaniem rodków finansowych, opacalnoci sprzeday, rozoeniem
ryzyka finansowego i szeroko pojt kontrol wydatków. Nie naley te zapomina
o oferowaniu najwyszej jakoci produktów, tak aby zminimalizowa liczb reklamacji. A take o odpowiednich umowach z firmami, które bd dostarcza w najkrótszym czasie oferowane przez nas towary. Z czasem, wraz ze stopniowym wzrostem
sprzeday, naley rozway dziaania strategiczne w postaci pozyskania nowych rynków zbytu (inne kraje), poszerzenia oferty o nowe produkty lub usugi dla klientów.
Pamitaj, e zakupy w sklepie, take tym internetowym, maj sprawia kupujcemu
przyjemno — zarówno ze wzgldu na wygld, jak i na sposób prezentacji produktów (rysunek 1.4).
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Rysunek 1.4. Strony trzech sklepów oferujcych T-shirty (drippinginfat.com, threadless.com
oraz virusgroup.pl)
Sklepy realny i wirtualny maj pewne podobne elementy. I tak strona gówna sklepu internetowego peni funkcj odpowiadajc fasadzie (witrynie) sklepu tradycyjnego. Jej gównym zadaniem jest przycignicie uwagi odwiedzajcego sklep. Podobnie jak witryna sklepu tradycyjnego strona gówna ma sprawi, by internauta
nie poszed dalej, lecz wstpi do sklepu i zapozna si z jego ofert. Dlatego na
stronie gównej prezentowane s najczciej nowoci czy towary objte promocj.
Wicej na ten temat przeczytasz na stronie: www.plutecki.net/2009/08/merchandising-produktow-w-sklepie-internetowym/ oraz www.symetria.pl/blog/?p=1168.

CRM
Obecnie do powszechnie uywa si terminu CRM, jednak okrelenia Enterprise Relationship Management (ERM) — zarzdzanie relacjami w przedsibiorstwie — czy
Customer Interaction System (CIS) — system wspópracy z klientem — s uywane
zamiennie przez rónych producentów5. Niestety prawie poowa duych firm inwestujcych w CRM nie osiga ustalonych przed wdroeniem celów. Wina zrzucana jest
nader czsto na dzia IT i jego kierownictwo, co dowodzi cakowitego niezrozumienia
miejsca CRM w organizacji. Z bada agencji McKinseyR przeprowadzonych wród
60 firm na rynku amerykaskim, które wdroyy CRM, wynika, e na sukces wdroenia wpyw ma nie tylko wykorzystywany software6. Podstawowe cele CRM to:
 Zwikszenie satysfakcji klienta i utrzymanie jego lojalnoci.
 Zdobycie poparcia wród klientów.
 Polecenie firmy.
 Rozpoznanie potrzeb klienta.
 Wprowadzenie najskuteczniejszego systemu sprzeday.

5

Wcel K., Istota, cele i gówne elementy CRM, http://archiwum.gazeta-it.pl/2,5,1055,index.html.

6

Gaka A., Informatyczny wze gordyjski?, http://cio.cxo.pl/artykuly/57736/
Informatyczny.wezel.gordyjski.html.

Rozdzia 1. i Cele i strategia

17

 Zwikszenie efektywnoci handlowców, kontrola nad nimi oraz waciwa

ocena efektywnoci ich pracy.
 Lepsza komunikacja midzy komórkami firmy.

Istnieje regua, e 20% klientów firmy dostarcza jej a 80% dochodu. Systemy CRM
pomagaj handlowcom odnale i obj ich szczególn trosk7.

Enterprise 2.0
Idea stworzenia tego typu rozwiza zrodzia si z koniecznoci zebrania i usystematyzowania informacji najczciej wykorzystywanych w firmie, organizacji lub instytucji, tak by czas dostpu do zasobów by jak najkrótszy i moliwie najefektywniejszy. Zarzdzanie informacj i dostpem do niej w firmie zatrudniajcej na przykad
ponad stu pracowników nie naley do zada atwych. Wiele trudnoci mona jednak
omin dziki wykorzystaniu odpowiednich narzdzi. Takimi narzdziami okazay si
systemy oparte na Wiki, umoliwiajce stworzenie wspólnego dla caej firmy rodowiska wspópracy grupowej. Najczciej wymieniane cele wdroenia tych rozwiza to:
 Uatwienie zarzdzania du iloci zgromadzonej i tworzonej na bieco

informacji.
 Usprawnienie komunikacji pomidzy pracownikami.
 Zwikszanie motywacji pracowników do dzielenia si wiedz.
 Redukcja czasu przeznaczanego na akcje informacyjne skierowane

do pracowników.
 Wspomaganie pracy pracowników, klientów itd.
 Redukcja kosztów, w tym kosztów pocze telefonicznych czy materiaów

biurowych.
Z zaoenia tego typu serwis ma by podstawowym rodowiskiem pracy, zapewniajcym dostp do wszystkich potrzebnych pracownikowi informacji i narzdzi.

Fora internetowe
Forum internetowe suy budowaniu bazy uytkowników okrelonych tematów oraz
zbieraniu informacji — uatwia bowiem komunikacj oraz stwarza moliwo wzajemnego wspierania si przez uytkowników (rysunek 1.5).

LMS
Celem prowadzenia platformy LMS moe by midzy innymi moliwo przeprowadzania szkole wewntrz korporacji lub szkole (kursów) dla osób i podmiotów zewntrznych. Z zalet e-learningu najczciej korzystaj due i rednie przedsibiorstwa,
organizacje rzdowe oraz orodki edukacji publicznej — gównie szkoy wysze.
E-learning okazuje si bowiem taszy (redukcja kosztów) ni inne tradycyjne formy
7

http://www.iveno.com/pl.l/uslugi/budowa_systemow_crm/.
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Rysunek 1.5. Popularne fora dyskusyjne duych serwisów (Money.pl oraz Wirtualna Polska)

nauczania, a oszczdnoci s tym wiksze, im wysza jest liczba osób korzystajcych
ze szkolenia internetowego. Ponadto e-learning pozwala zaoszczdzi czas — pracownicy uczestnicz w kursie w najdogodniejszym dla nich terminie, bez koniecznoci opuszczania stanowisk pracy. Gwarantuje lepsz organizacj pracy — w szkoleniu
moe wzi udzia dowolna liczba osób, a tryb nauczania jest dostosowywany do specyficznych wymaga firmy. Uatwia dostp do wiedzy — moliwo wielokrotnego
uruchamiania wybranych szkole pozwala pracownikom na powtórzenie w szybki
i prosty sposób poznanych wczeniej zagadnie. I wreszcie umoliwia sprawne zarzdzanie ciekami karier — pracownicy mog systematycznie doskonali swoje kompetencje i poszerza wiedz poprzez uczestnictwo w szkoleniach, których cieka budowana jest zgodnie z oczekiwaniami przedsibiorstwa8.

Strona mobilna
Wbrew powszechnej opinii osoby, które korzystaj z urzdze mobilnych (telefon
komórkowy, palmtop, smartphone), nie chc tych samych informacji, które uzyskuj
w „normalnym” internecie. Nikt przecie nie bdzie przeglda 10 000 produktów zamieszczonych na stronie sklepu lub czyta dugiego (kilkustronicowego) artykuu na
2,5-calowym wywietlaczu. Ludzie oczekuj informacji, która jest powizana z tym,
co wanie robi, teraz, w danym momencie. Gdy ma si do dyspozycji niewielkie urzdzenie, na którym trudno jest prezentowa rozbudowane treci, najwaniejsze staje
si to, aby informacja bya dopasowana do odbiorcy w dwóch aspektach. Po pierwsze
forma — to nie mog by rozlege opisy, miliony zdj i inne rose gadety. Po drugie
tre — powinna by waciwie dopasowana do kontekstu. Badania wykazay, e w kanale mobile najczciej wyszukiwane s repertuary kin i rozkady jazdy, czyli informacje o tym, jak dosta si z punktu A do punktu B. Naley zatem pamita , aby aplikacja
lub strona mobilna dotyczya jednego konkretnego celu, który w danym kontekcie
pomaga uytkownikowi9. Nie ma wic wikszego sensu transformowanie penej treci
8

http://www.2business.pl/uploads/ulotki/SharePoint%20LMS_ulotka_v_1_0.pdf.

9

Stpie M., Serwisy mobilne poszerzaj rzeczywisto, (wywiad) http://www.internetmaker.pl/
artykul/4434,1,wywiad_serwisy_mobilne_poszerzaja_rzeczywistosc.html.
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serwisu firmowego na przykad za pomoc odpowiednich komponentów. Przeciwnie
— strona mobilna powinna z zaoenia by odrbnym bytem, a jej redaktor przed dodaniem treci musi zada sobie pytanie, czy rzeczywicie dana informacja (lub zdjcie) jest niezbdna, jeli chodzi o jej zawarto , form i rozmiar. A zatem przy projektowaniu mobilnej wersji serwisu firmowego najwaniejszym celem bdzie pokazanie
danych kontaktowych i danych adresowych (czyli jak dojecha — mapa) oraz zaprezentowanie maksymalnie skróconej oferty.

Liczy si powodzenie, ale co to takiego?
Zamiast definiowa powodzenie jako zakoczenie projektu w wyznaczonym czasie
i bez przekroczenia budetu, naley skupi si na wartoci biznesowej przedsiwzicia
— kryterium kluczowym dla zleceniodawców projektu. Innymi sowy, jeli projekt nie
zosta zrealizowany w planowanym terminie i przekroczy zakadany budet, ale wnosi
do biznesu oczekiwan warto , to firma powinna uwaa go za udany. W ten sposób
nie zmienia si definicji udanego projektu w celu obnienia poprzeczki, ale po prostu
dokonuje si przedefiniowania pojcia sukcesu po to, eby to wewntrzni klienci mieli
ostatnie sowo — tak aby kocowy wynik bardziej odpowiada ich potrzebom.
Powodzeniem dla firmy moe by zarówno warto dodana w postaci wyszej wiadomoci marki oraz zwikszonego ruchu na stronie, jak i wymierne korzyci, czyli
dua liczba zrealizowanych transakcji, a take baza zadowolonych klientów oraz ich
opinie. Nie bez znaczenia jest równie dostp do setek komentarzy (krytycznych, kreatywnych i pozytywnych), na podstawie których firma moe ksztatowa i rozwija
swoje pomysy w najbliszej przyszoci. Dane te moesz uzyska , korzystajc z rozwiza typu Web 2.0.
Zapamitaj, co napisaa Hannah More: „Przeszkody pojawiaj si, gdy spuszczasz wzrok
z celu”.

Strategia i jej zaoenia
Termin „strategia” pochodzi od greckiego sowa strategos, które oznacza kierowanie
wojskami z pozycji naczelnego wodza. Pojciem tym zaczto si posugiwa co najmniej 400 lat p.n.e., chocia w pimiennictwie pojawio si ono dopiero pod koniec
XVIII wieku. Od tego czasu a do mniej wicej lat sze dziesitych XX wieku kategoria ta odnosia si przede wszystkim do terminologii wojskowej, w której strategi
rozumiano jako dzia sztuki wojennej obejmujcy przygotowanie i prowadzenie wojny jako caoci. W pierwszych dekadach XX wieku strategi utosamiano z programem
dziaania firmy, tworzonym na podstawie analizy nieodlegej przyszoci. Opracowanie takiego programu uatwiao funkcjonowanie organizacji, a zwaszcza zarzdzanie
w coraz trudniejszych warunkach zewntrznych10.

10

http://ue.ujk.kielce.pl/strony/Marcin.Szplit/Strategia.htm.
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Strategia przedsibiorstwa jest to kierunek i zakres dziaania, który firma zamierza
przyj w dugim terminie, aby osign swoje cele i zyska przewag konkurencyjn. Strategia ma na celu zaadaptowanie przedsibiorstwa i jego dziaa do zmian zachodzcych w jego rodowisku w taki sposób, aby zapewni firmie dugotrwae funkcjonowanie i rozwój. Obejmuje ogó dziaa przedsibiorstwa oraz bierze pod uwag
rodowisko wewntrzne i zewntrzne. Strategia pomaga osiga dugoterminowe sukcesy. Wiele bada wskazuje na to, e przedsibiorstwa tworzce i realizujce strategie
biznesowe w dugim terminie radz sobie lepiej. Wynika to z tego, e skuteczniej dostosowuj si one do zmieniajcych si warunków. Przedsibiorstwa nietworzce strategii
znacznie czciej s zaskakiwane zmianami w otoczeniu i reaguj na nie zbyt póno11.
Wikszo strategii opiera si na konkretnych przewidywaniach dotyczcych przyszoci. Niestety, przyszo jest wysoce nieprzewidywalna. Co gorsza, aby osign
przeomowy sukces, strategi trzeba wdraa w sposób wykluczajcy jej adaptacj do
zmienionego otoczenia, gdy przyszo mija si z przewidywaniami. W efekcie powstaje paradoks strategii: strategie z najwikszymi szansami na sukces nios ze sob
take najwiksze ryzyko poraki. Udana strategia pozwala przedsibiorstwu tworzy
i chwyta warto . By tworzy warto , firma musi utrzymywa wi z klientami. Aby
firma chwytaa warto , jej strategia musi by odporna na naladownictwo ze strony
konkurentów. Usatysfakcjonowanie klientów w sposób niemoliwy do skopiowania
przez konkurentów wymaga dokonania istotnych wyborów na rzecz danej strategii,
czyli strategicznych trwaych wyborów dotyczcych unikalnych rozwiza lub szczególnych usug12.
By zmniejszy ryzyko strategiczne, wiele firm inwestuje swój czas i rodki tylko w to,
o czym ju wiadomo, e si sprawdza. Jednak na dusz met takie dziaania nie
powoduj wzrostu liczby internautów (klientów) oraz ich zadowolenia. Zwizane jest
to równie z mentalnoci ludzi, z jednej strony s przyzwyczajeni do znanych rozwiza, z drugiej za poszukuj nowoci, oywczego powiewu wieoci.

Strategia to drugi po celu podstawowy etap kadego planowania — bez wzgldu na
skal i rozmiar projektu. Dokadne przemylenie przedsiwzicia jest kluczem do jego sukcesu — pozwala lepiej zarzdza czasem i zasobami ludzkimi oraz efektywniej
wyda rodki, które firma ma do dyspozycji. Docelowo ma spowodowa , e firma
skupi si tylko na tych obszarach, które powinny przynie jej najwyszy zysk w stosunku do poniesionych nakadów.
Istota strategii jest prosta: trzeba by lepszym ni konkurenci albo dziaa inaczej ni
oni i na innym obszarze wspólnego rynku, jakim jest internet. Czasami po prostu trzeba
by pierwszym! Gówne ródo przewagi konkurencyjnej to pomys, który przyciga i utrzymuje ruch na stronie. Drugim wanym czynnikiem e-sukcesu bdzie na pewno trafienie w aktualn mod, gusty i potrzeby internautów — czyli znalezienie niszy
rynkowej.

11

http://www.findict.pl/slownik/strategia/.

12

Raynor M.E., Paradoks strategii, Wydawnictwo StudioEMKA, Warszawa 2007, s. 22.
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Strategia to kompleksowy plan osigania celów. To proces ustalania dugookresowych zamierze, wyboru kierunków dziaania oraz alokacji zasobów niezbdnych
do osignicia tych zaoe.

Podstawowa zasada, której warto si trzyma , mówi, aby mierzy siy na zamiary,
czyli nie stara si od razu konkurowa ze swoimi najsilniejszymi przeciwnikami na
rynku. Zamiast walczy z silnym konkurentem, który ma ju ugruntowan pozycj
w brany i w internecie, lepiej spróbowa znale dla swojej firmy tak nisz rynkow, w której mona by zaoferowa duo wicej ni konkurencja. Mona te oczywicie szuka takiej niszy, która nie jest opacalna dla naszych konkurentów13.
S trzy rodzaje korzyci, jakie moe odnie firma, która pierwsza wejdzie z produktem na rynek14:
 Chronione prawem autorskim, patentami i licencjami technologie uyte

do stworzenia innowacyjnych usug (rozwiza) powstrzymuj ataki
konkurentów. Dziki temu producent/dystrybutor uzyskuje moliwo
czerpania korzyci z tymczasowego monopolu na jego produkt.
 Nazwa pierwszego dostpnego na rynku produktu moe zosta zaakceptowana

przez konsumentów i uywana jako synonim grupy produktów lub usugi,
nawet jeli ich producentami s naladowcy. Przykadami serwisów, którym
si to udao, s midzy innymi Allegro — serwis aukcyjny, Nasza-Klasa
— serwis spoecznociowy, Onet, Wirtualna Polska, Interia — serwisy
informacyjne, Google — wyszukiwarka internetowa, mBank — bank
internetowy.
 Koszty zmiany usugi, która stanie si standardem, zarówno finansowe, jak

i niefinansowe (czas powicony na przyzwyczajenie si, niewygoda), mog
si okaza zbyt wysokie dla internautów (konsumentów), którzy pozostan
lojalnymi uytkownikami serwisu wprowadzonego na rynek jako pierwszy.
Co ciekawe, firmy (serwisy internetowe), które nie wprowadzaj usug (rozwiza)
jako pierwsze, ale s wczesnymi naladowcami, take odnosz z tego korzyci. Serwisy wprowadzajce usugi oparte na technologiach, które zdobyy ju zaufanie konsumentów, maj wiksze szanse na szybki sukces rynkowy. Rozwizania oparte na
technologiach, które zdobyy ju zaufanie konsumentów, maj wiksze szanse na szybki
sukces rynkowy15. Podczas szukania rozwiza technologicznych, które planuje si
wdroy , aby zaskoczy klienta, naley odpowiedzie sobie na pytanie: „Na co gotowi s moi klienci?”. Ludzie (take internauci) nie lubi by zaskakiwani, a nawet jeli
lubi — oczekuj prostych wskazówek, co zrobi , aby osign dany efekt.

13

http://www.przewodnik.ittechnology.us/?s=ittechnology.

14

Na podstawie: Gilbert J.T., „Faster! Newer!” is Not a Strategy, „S.A.M. Advanced Management
Journal” 1984, t. 58, nr 4, s. 5.

15

Jak planowa rozwój przedsibiorstwa w warunkach niepewnoci?, http://www.e-mentor.edu.pl/
artykul_v2.php?numer=17&id=371.

22

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Wizja i strategia od zawsze licz si w biznesie, ale w przypadku stron internetowych
tu za nimi, na drugim miejscu powinien by klient (internauta).

Moim zdaniem planowanie strategii zaczyna si ju w czasie wstpnych prac nad przysz stron internetow, kiedy bada si konkurencj, myli, jak j wyprzedzi (a nie
skopiowa ) i rozwaa, skd napyn nowe treci do serwisu. Opracowanie strategii
przy budowie czy przebudowie serwisu sprowadza si do planowania, a wic uporzdkowania przyszych dziaa, z uwzgldnieniem tego, co firma chce osign , jaki
ma potencja i jakie czynniki zewntrzne wpywaj na jej funkcjonowanie. Cele strategiczne mog sta si same w sobie celami projektowymi, chocia czasem bd wymagay doprecyzowania.
Poniej znajdziesz praktyczne przeoenie pomysu i celu do osignicia na list pyta i odpowiedzi.
Niezmiernie trudno jest opracowa wspóln list dla kadego rodzaju przypadku (projektu internetowego), niemniej postaram si to uczyni :
a) Dokonaj analizy dobrych i zych punktów Twojej dotychczasowej strony

firmowej lub tej, któr zamierzasz zmieni , przebudowa .
b) Jak wedug Ciebie mogyby si zmieni Twoje relacje z klientami

(internautami) po dodaniu nowej usugi lub budowie nowego serwisu?
c) Czy chcesz, aby klienci pomogli Ci dotrze do innych klientów lub

przedstawicieli obsugiwanego przez Ciebie rynku? Czy moe chcesz,
aby w wikszym stopniu zaangaowali si w ycie Twojej firmy lub jej
produktów?
d) Okrel ksztat relacji z klientami (internautami) w rocznej, dwu- i trzyletniej

perspektywie czasu.
e) Jak zamierzasz sfinansowa budow nowej usugi lub serwisu internetowego?
f) Jak kwot jeste w stanie otrzyma od firmy, a jak dodatkowo musisz

uzyska z innych róde?
g) Jak sum miesicznie firma bdzie moga wspiera projekt — we wczesnym

etapie jego ycia, po opublikowaniu i rozreklamowaniu?
h) Ile osób bdzie zaangaowanych w projekt? Czy bd potrzebne konsultacje

z ekspertami z brany?
i) Skd bd pochodzi materiay (teksty, zdjcia, filmy) do nowej strony?
j) Kto i z jak czstotliwoci bdzie dodawa do serwisu nowe treci,

na przykad artykuy?
k) Czy tre w serwisie bdzie pochodzi równie od internautów (klientów)?
l) Jak wykorzystasz informacje, które serwis zgromadzi w zwizku

z wprowadzeniem rozwiza Web 2.0 umoliwiajcych stay napyw
nowych opinii, wrae i odczu klientów?
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m) Kto bdzie odpowiedzialny za moderacj w pierwszym okresie oraz wtedy,

gdy zwikszy si ruch na stronie?
n) Kim jest konkurencja? Ile jest firm, które prowadz strony internetowe

o tematyce podobnej lub takiej samej jak Twoja (planowana)? Czy s to
firmy, które oferuj usugi lub produkty dokadnie takie same jak Twoje,
czy te jest to dla nich wycznie dziaalno poboczna?
o) Czy mona wykupi (przej ) serwis konkurencyjny lub innowacyjne

rozwizanie16?
p) Jakie dziaania podejmiesz, jeli liczba osób odwiedzajcych Twoj stron

w miesicu zwikszy si o 50%, 100%, 300%?
q) Jakie obroty i zyski chcesz osign w cigu pierwszego roku?
r) Ile procent z zysków przeznaczysz na dalszy rozwój projektu?
Poniewa adna strategia nie jest jednorazowym dziaaniem, kady jej element powinien by dobrze przemylany. Niestety, nie ma tu miejsca na bdy, gdy te generuj koszty, spadek zaufania klientów i zaangaowanych w projekt pracowników
oraz powoduj strat cennego czasu.

Cay czas miej wiadomo , e stworzenie i wypromowanie strony internetowej to
dopiero pocztek. Aby internauci (klienci) chtnie na ni powracali, konieczny jest
stay dopyw treci. W zalenoci od charakteru serwisu mog to by artykuy (autorów naley opaci ), ogoszenia (trzeba zadba o uczciwo i reagowa na zgoszenia
uytkowników) czy materiay stworzone przez uytkowników (moderacja).

Dopasuj strategi do rynku
Wspóczenie czas ycia przyjtej strategii jest krótki. Konkurencja internetowa wci
ronie w si, oprócz duych graczy take setki osób prywatnych kadego dnia uruchamiaj nowe strony i serwisy. Oczywicie im bardziej lokalny jest Twój rynek (czyli
te im mniej masz konkurentów), tym wiksze prawdopodobiestwo, e bdziesz jednym z nielicznych na nim graczy, co stwarza due szanse na atwe i szybkie dotarcie
do potencjalnych klientów oraz utrzymanie ich.
Planowanie strategii rozwoju serwisu moe (i powinno) by oparte na:
 Obserwacji zachowa internautów (klientów) — wczytaniu si w ich

krytyczne gosy, ale i sugestie oraz ledzeniu zachowa, to znaczy gdzie
klikaj najczciej, a który dzia i dlaczego wszyscy pomijaj.
 Obserwacji dziaa konkurencji.

16

Niewtpliw zalet kupowania innowacyjnych rozwiza jest oszczdno czasu, który trzeba by
powici na wymylanie, planowanie, prototypowanie, testowanie itd., oczywicie w zalenoci
od stopnia zaawansowania projektu.

24

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Szczegóowo nie naley planowa w perspektywie duszej ni rok. Z reguy nie ma
to wikszego sensu, poniewa na rynku cigle co si dzieje. Jeli bdziesz obserwowa trendy, czyta róne wypowiedzi, take krytyczne dotyczce konkurencji, szybko
odkryjesz, e powiniene zaoferowa nowe produkty i usugi za porednictwem wybranych kanaów dystrybucji i technologii albo po prostu czciej aktualizowa okrelone dziay. Ostatecznie nie chodzi o sam obserwacj, tylko o gotowo do zmian
w reakcji na suszne uwagi i nowe inicjatywy zewntrzne.
Jedyny stay element Twojej strategii powinna stanowi ch bycia jeden krok przed
konkurencj w zaspokajaniu istotnych potrzeb internautów. Zacznij patrze na odwiedzajcych jak na klientów, którzy pragn otrzyma okrelony produkt i do tego
adnie zapakowany.

Z obserwacji historii wynalazków wynika, e pierwotny pomys (realizacja) rzadko
by od razu gotowy do uycia, musia ewoluowa , by doskonalony, produkt szuka
dla siebie zastosowa i… nagle na nie natrafia, po czym zmienia wiat. Tak byo na
przykad z poczt elektroniczn i internetem. Te wynalazki powstay w latach siedemdziesitych, ale zrewolucjonizoway biznes dopiero w latach dziewi dziesitych, gdy
komputery i czno stay si relatywnie tanie i powszechnie dostpne.
Podobnie bdzie z nowymi usugami, które zaoferujesz. Pamitaj, rynek jest chonny,
ale i bardzo krytyczny, szczególnie w stosunku do znanych graczy. Dlatego znaczce innowacje czy modyfikacje naley wprowadza ostronie, tak aby nie spotka si
z negatywnym gosem tysicy internautów. Jako przykad warto poda chociaby bunt
z marca 2009 roku, kiedy serwis spoecznociowy Grono.net wprowadzi nowy wygld
(layout), który upodobni go za bardzo do Facebooka. Z pewnoci przykady mona
by mnoy .
W kontekcie podobiestw midzy serwisami naley pamita o procesie sdowym,
który Facebook wytoczy w 2008 roku wacicielowi niemieckiego portalu spoecznociowego StudiVZ.net, który równie nazbyt mocno zainspirowa si ówczesn
wersj amerykaskiej spoecznociówki. Co ciekawe, StudiVZ.net znalaz si na
pierwszym miejscu listy 10 midzynarodowych klonów Facebooka, opublikowanej
w lipcu 2007 roku na stronie mashable.com17.

Jeli zatem firma ma pomys na now usug, ale trudno oszacowa , w jakiej formule
znajdzie ona ostatecznie zainteresowanie klientów, musisz zaproponowa zbudowanie dziaajcego prototypu i udostpni go najpierw wskiemu gronu zaufanych uytkowników (klientów). Dopiero po uwzgldnieniu ich uwag udostpnia si publicznie
prototyp usugi, który nastpnie jest doskonalony i rozwijany. We wszystkich przypadkach ulepszanie produktów i usug w odpowiedzi na opinie internautów (klientów)
powinno by podstaw dalszego rozwoju firmy. Z pewnoci przypomina to model
dziaania firmy Microsoft. Podobnie postpuj inne innowacyjne firmy, jak na przykad Google.
17

Fie ko P., O kilku takich, co ukradli Facebooka, http://interaktywnie.com/biznes/newsy/inne/
o-kilku-takich-co-ukradli-facebooka-1571. Adres strony z list 10 klonów: http://mashable.com/
2007/07/11/10-facebook-clones/.
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Pamitaj, e sukces w internecie to nie jednorazowy efekt czy osignicie na przykad
zamierzonej liczby odwiedzin na stronie, to proces. O sukcesie mona bowiem mówi
dopiero z perspektywy czasu, czsto duszego, i to zarówno w przypadku jednostki,
zespou, projektu, jak i caej firmy. Niektórzy porównuj sukces do wygranej wojny,
a nie tylko potyczki. Tak wanie naley pojmowa sukces — jako proces denia do
upragnionego celu.
Kluczem do osignicia e-sukcesu jest pamitanie o swoich odbiorcach na kadym
etapie produkcji i rozbudowy serwisu internetowego.

A gdyby si nie udao?
Kady projekt, zwaszcza nowatorski, niesie ryzyko niepowodzenia. Na kadym etapie projektu internetowego jest mnóstwo kluczowych elementów, o których niewiele
wiadomo lub które wydaj si nieistotne. Tymczasem gównym zagroeniem dla projektu (nie tylko internetowego) nie jest to, co o nim wiemy, ale to, czego nie wiemy.
Amerykanin, któremu nie uda si projekt start-up, jest dla przyszego pracodawcy
czowiekiem z interesujcym dowiadczeniem. Kto, kto przey porak i wycign
z niej wnioski, bdzie cenny w kadym projekcie. Moe zauway w odpowiednim
momencie, e projekt zmierza w zym kierunku i zaalarmuje? Moe uratuje go przed
upadkiem? Wreszcie — moe bdzie pracowa wydajniej, by sobie samemu udowodni , e jest co wart.
Polak, któremu nie uda si projekt start-up, staje si — niestety — pomiewiskiem
znajomych („I co, stary, utone w dugach po emerytur?”), jest z politowaniem traktowany przez rodzin („I po co ci to byo? A moge wyjecha do Irlandii jak twój kolega…”) i postrzegany z przymrueniem oka przez pracodawc („No tak, nie wyszo
ci, jeste fajtap — to czego oczekujesz ode mnie? Wicej jak trzy tysice nie dam,
cho nawet studentom daj trzy i pó”). Ten czowiek traci motywacj i emocjonalnie umiera.
Ludzie czsto rezygnuj z podejmowania dziaa, poniewa maj w wiadomoci
wizj siebie jako osoby, której si nie uda. Zamiast patrze na dobre strony projektu i snu dalekosine plany jego rozwoju, zadrczaj si na przykad chwilowym
spadkiem liczby odwiedzin albo zastojem, który równie dobrze moe by spowodowany okresem urlopowym.

Ta desperacja w poszukiwaniu pomysu, który na pewno chwyci i wietnie si sprzeda, wynika z irracjonalnej obawy o to, co powiedz inni. Ju na pocztku pomysodawca (zwykle mody) podwiadomie zdaje sobie spraw z tego, e gdy mu nie wyjdzie, nie stanie przed rodzin i nie powie: „Tak, nie wyszo. To i to zrobiem le. Mój
pomys by zbyt ambitny albo ja miaem za mao umiejtnoci, by go zrealizowa .
Nastpnym razem pójdzie lepiej”. To go paraliuje18. Czy zatem zainwestowanych
18

http://www.nierobcietegowdomu.pl/wpisy/o-prawdziwych-start-upach-polemika-z-robertem-drozdem/.
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kilka tygodni, miesicy powinno Ci pogry ? Zdecydowanie nie. Zyskae przecie
dowiadczenie, teraz masz czas, aby przeanalizowa , co poszo nie tak.
Sukcesy pojawiaj si tylko tam, gdzie istnieje swoboda ponoszenia poraek. Jeli
nie masz moliwoci zaryzykowania, nigdy si nie przekonasz, czy Twoje zaoenia
sprawdziyby si na internetowym rynku. Niestety cz firm boi si zainwestowa
pienidze w przedsiwzicia nowatorskie i obarczone duym ryzykiem. Zapewne
std bierze si popularne uwielbienie do kopiowania sprawdzonych rozwiza
w myl prawdy: „Skoro im si udao, nam te si uda zdoby kawaek rynku”.

Poraka w postaci nieudanego projektu internetowego powinna by w kadej dobrze
zarzdzanej firmie traktowana jako szansa na odniesienie korzyci z przeanalizowania
jej przyczyn. Tak postpuje na przykad NASA — po kadej katastrofie podnosi jako procedur bezpieczestwa. NASA jest synonimem jakoci zarzdzania i najwyszej technologii wanie dlatego, e potrafi uczy si na porakach. Oczywiste, e nikt
nie lubi, równie w Polsce, aby firmie lub osobie dodano etykiet tego, który odniós
(odnosi) poraki.
Steve Wozniak, legendarny pionier rynku komputerów osobistych, uwaa, e poraka
to raczej zasada ni wyjtek od reguy. Najwikszym nieporozumieniem jest twierdzenie, e ci, którzy wygrywaj, przetrwaj. „Poraka pcha ci do przodu. Wsuchuj
si w swoje poraki. Ale s róne rodzaje poraek. Czasami poraka mówi ci, aby
zrezygnowa i wzi si za co zupenie innego. Czasami poraka mówi ci, aby wzi
si za to, co robisz troch inaczej, czasami mówi ci, e potrzebujesz pomocy”. Wozniak nie mówi o porakach jak o czym, czego naley si wstydzi . Przeciwnie, opowiada o nich ze szczegóami, niemal tryskajc dum. Wozniak po sukcesach w Apple
na pocztku lat osiemdziesitych zrezygnowa z pracy w firmie i szuka nowych szans
na rozpoczcie biznesu. Po Apple bya firma Cloud Nine, która pod wieloma wzgldami okazaa si wielk porak. Produkowaa uniwersalne urzdzenia do zdalnego
sterowania sprztem RTV (piloty). Klienci nie przyjli dobrze tego wynalazku, a sam
sprzt nie by kompatybilny ze wszystkimi urzdzeniami. Wozniak straci wikszo
fortuny zarobionej w Apple. Potem sta si jednym z najbardziej znanych wykadowców grafiki komputerowej na wiecie. Nastpnie przysza kolej na synny „czarny”
komputer NEXT (Next Computer Inc.). Wreszcie w styczniu 2001 roku Wozniak powróci do tego, co kocha najbardziej, czyli do wymylania nowych rzeczy. Zaoy
firm WOZ (skrót od Wheels of Zeus). Zacz produkowa tanie nadajniki wykorzystujce system GPS, które mona zaoy na przykad psom na spacerze czy dzieciom
pozostawionym na placu zabaw. Wozniak jest przykadem niepoprawnego optymisty,
który zupenie nie przejawia strachu przed porakami19.
Kiedy zapytano Thomasa Alv Edisona, wielkiego wynalazc i bohatera wielu anegdot, czy nie mia poczucia klski i nie odczuwa frustracji po dziesiciu tysicach poraek przy konstruowaniu arówki. „Nie — odpowiedzia Edison — ja nie poniosem
dziesiciu tysicy poraek, ale tyle razy dowiedziaem si, jak nie naley robi arówki”.

19

http://cio.cxo.pl/artykuly/52772_1/Jak.zamienic.porazke.w.sukces.html.
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Podobnie myli i mówi sportowiec Robert Korzeniowski — dla niego poraka bya
wpisana w sukces. To tak jak wiadomo istnienia nieba obok wiadomoci istnienia
pieka. Wiemy, dokd zmierzamy, wiemy te, dokd nie powinnimy zmierza , ale
czasem trzeba poczu te ognie piekielne, t porak, eby tym bardziej wytrwale dy do nieba. Korzeniowski jest chyba jednym z lepszych przykadów na to, e porak mona przeku w sukces. Nieraz byy to wrcz serie poraek, które naleao przeanalizowa , by wycign z nich wnioski. Warto podkreli , e sukces moe te by
pocztkiem poraki. Jeli sukcesu dokadnie si nie opisze, nie przeanalizuje, to mona popa w samouwielbienie i zapomnie , w jaki sposób si do niego doszo20.
Na przyczyn poraki skada si wiele czynników, które w pewnych okresach mogy
ze sob wspógra :
 Czynniki wewntrzne — Twój brak zaangaowania (czyli somiany zapa),

kopoty finansowe, rodzinne, osobiste, kótnie w zespole wspótworzcym
serwis.
 Czynniki zewntrzne — za koniunktura rynku (czyli kryzys), dziaania

konkurencji wymierzone w Twój projekt, zmiany przepisów lub ich
interpretacji przez urzdy, zbyt silna konkurencja, zmiana trendów.
Wedug definicji Winstona Churchilla sukces skada si z przechodzenia od poraki
do poraki bez utraty entuzjazmu.

20

Fragment wywiadu Roberta Jesionka z Robertem Korzeniowskim, Sukces nie przychodzi z marszu,
http://cio.cxo.pl/artykuly/52767/Sukces.nie.przychodzi.z.marszu.html.

