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Nowy wymiar doradztwa …

Złote godło QI Services za produkt 
„Sukcesja w firmach rodzinnych –
wsparcie przejścia między generacjami”

Laur Eksperta 2022 dla marki Nova Praxis 
za innowacyjne podejście do realizacji 
usług doradczych

• Szybka diagnoza gotowości firmy do procesu sukcesji

• Analiza działania firm rodzinnych z wielu perspektyw 

• Odpowiedź na różne wyzwania firm rodzinnych 

• Konieczność analizy wielu scenariuszy 
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Wyzwania firm rodzinnych

• Czy jesteśmy gotowi do sukcesji?

• Stary model prowadzenia biznesu przestaje działać…

• Utrata pozycji lidera na rynku lokalnym

• Nowe zagrożenia i konkurencja, której nie było?

• Niedopasowanie pokoleniowe

• Konieczne inwestycje w rozwój

• Spadająca rentowność r/r

• Polski Ład obciąża wspólników sp.j. i osób prowadzących JDG
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Narzędzia wspierające proces sukcesji
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Badanie dojrzałości organizacji
• Aspekt organizacyjny
• Aspekt prawny
• Aspekt finansowy
• Aspekt psychologiczny

• Skala 0-100
• 30 pytań kontrolnych
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Analiza SWOT/TOWS

Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia

Organizacja

Wewnętrzne

Zewnętrzne

ze
w

nę
trz

ne



7

Business Canvas Model
Partnerzy  Procesy  Wartości Obsługa  Segmentacja  

Firmy farmaceutyczne 
Lekarze 
Laboratoria 
Firma certyfikująca 
Dostawcy pacjentów 
(Znany Lekarz) 
Prawnik 
Księgowi 
Dostawca usług IT 
Dostawca usług 
konserwatorskich 

Kwalifikacja badania 
klinicznego 
Negocjacje 
Realizacja badania 
Zamknięcie badania 
Utrzymywanie relacji z 
lekarzami 
Obsługa monitorowania 
badań 

Badania kliniczne 
w zakresie: 
§ Badania kliniczne fazy I-IV 
§ Badania z farmakinetyką 

i farmakodynamiką 
§ Badania krótko 

i długoterminowe 
§ Badania z lekami 

biologicznymi  
§ Biopsje skóry, zdjęcia 

Spotkania osobiste 
Kontakt mailowy 
Kontakty telefoniczne 
Strona internetowa 
Powiadomienia sms 

Firmy farmaceutyczne 
Pacjenci indywidualni 

Zasoby  Kanały 

Marka 
Wiedza i doświadczenie 
Kadra specjalistyczna 
Specjalistyczny sprzęt 

Portale – wprowadzenia 
danych do CRF  
Postępowanie 
kwalifikacyjne 
Strona internetowa 

Struktura kosztów Strumienie wartości 
Koszty wynagrodzeń (30%) 
Koszty usług medycznych (40%) 
Koszty utrzymania laboratorium (10%) 

Koszty usług niemedycznych (5%) 
Koszty administracyjne (15%) 

Faktury za badania (95%) 

Faktury za poradnię (5%) 

 

Nie można wyświetlić obrazu.

Nie można wyświetlić obrazu.
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Analiza wskaźników finansowych

- Analiza kilkunastu wskaźników r/r
- Analiza porównawcza z konkurencją
- Analiza porównawcza z branżą
- Analiza trendów r/r
- Ocena rentowności biznesu
- Model marż MI - MIV
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Mapy procesów

§ Poglądowa mapa procesów

§ Opis wybranych procesów na 

poziomie N-1

§ Wskazanie właścicieli procesów

§ Wskazanie głównych artefaktów 

(dokumenty, produkty w ramach kroku 

procesu)
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Model 5 sił Portera

§ Określenie granicy sektora

§ Bariery wejścia 

§ Wskazanie głównych konkurentów

§ Wskazanie zagrożeń zewnętrznych 

(substytuty nowi gracze na rynku)

§ Identyfikacja zmian w zachowaniach klientów

§ Siła przetargowa dostawców (terminy, 

polityka cenowa)
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Mapa  celów strategicznych 

§ Cele strategiczne do osiągnięcia
§ Perspektywa finansowa

§ Perspektywa klientów

§ Perspektywa wewnętrzna

§ Perspektywa uczenia i rozwoju

§ Miary realizacji celu

§ Inicjatywy wymagane do realizacji 

określonego celu
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Analiza scenariuszowa

§ Analiza 3 wariantów rozwoju przedsiębiorstwa

§ Silne i słabe strony danego rozwiązania

§ Prognoza przychodów i zysków dla każdego z 

wariantów


