
Część 2. 
 
Plansze tytułowe 
Na białym tle logo Ministerstwa Finansów 
 
Po chwili, na czerwonym tle widoczna plansza tytułowa. Na czerwonej planszy w prawym 
górnym rogu widoczne białe logo ICAN Institute. Po środku, wyrównany do lewego 
marginesu tytuł webinarium: „Sprzedaż odporna na kryzys, nie tylko ten związany z COVID-
19”. Poniżej wypisane pod sobą imiona i nazwiska prelegentów, ekspertów ICAN Institute: 
Beata Strawińska, Adrian Piętak, Mariusz Smoliński 
W prawym dolnym rogu napis: Część 2. 
 
Plansza (czas 0:10) 
Na czerwonej planszy biały napis: Jak zwinnie dopasowywać się do zmieniających się potrzeb 
i zachowań klientów? Case study 
W prawym dolnym rogu biały logotyp ICAN Institute 
 
Plansza (czas: 0:23) 
U góry planszy napis: Case study #1. Poniżej fioletowo-pomarańczowa infografika. Na 
fioletowej planszy, u góry, od lewej, napis wersalikami: Branża: Fotografia, E-commerce. W 
prawym dolnym rogu fioletowej apli napis: #DziałamyWygrywamy i logotyp ICAN 
Management Review. 
Na fioletowej apli rozmieszczonych zostało cześć pomarańczowych prostokątów. Każdy 
zawiera nagłówek napisany wersalikami, a poniżej treść napisaną zwykłą czcionką. Treść 
kolejnych prostokątów przedstawia się następująco. Pierwszy: Wielkość firmy: około 20 
osób. Drugi: Wpływ pandemii na branżę: negatywny, przychody spadły o 90%, koszty. Trzeci: 
Podjęte działania taktyczne: ratowanie firmy i miejsc pracy + pivot. Czwarty: Podjęte 
działania transformacyjne: dynamiczny rozwój serwisu do zdjęć biometrycznych online. 
Piąty: Efekt: szanse na wyjście z kryzysu silniejszym. Szósty: Plany na przyszłość: sprzedaż 20 
tysięcy zdjęć do dokumentów dziennie. 
 
Plansza (czas: 4:57) 
U góry planszy napis: Case study #2. Poniżej infografika w kolorystyce morsko-
pomarańczowej. Na planszy w kolorze morskim, u góry, od lewej, napis wersalikami: Branża: 
Jubilerska, E-commerce. W prawym dolnym roku morskiej apli napis: #DziałamyWygrywamy 
i logotyp ICAN Management Review. 
Na morskiej apli rozmieszczonych zostało cześć pomarańczowych prostokątów. Każdy 
zawiera nagłówek napisany wersalikami, a poniżej treść napisaną zwykłą czcionką. Treść 
kolejnych prostokątów przedstawia się następująco. Pierwszy: wielkość firmy: około 7 osób 
plus współpracownicy. Drugi: Wpływ pandemii na branżę: zamknięcie sklepów, wstrzymanie 
ślubów, wzrost rynku e-commerce. Trzeci: Podjęte działania taktyczne: otwarcie wirtualnego 
salonu, wzmocnienie zespołu IT. Czwarty: Podjęte działania transformacyjne: po drobnych 
modyfikacjach realizacja dotychczasowej strategii. Piąty: Efekt: stabilna sytuacja firmy, 
wdrożenie unikatowego rozwiązania w branży. Szósty: Plany na przyszłość: wdrożenie 
konfiguratora 3D biżuterii ślubnej wykorzystującego uczenie maszynowe i druk 3D. 
 
Plansza (czas: 9:11) 



Plansza tytułowa kolejnego etapu prezentacji.  Na czerwonej planszy biały napis: Proaktywna 
postawa kluczem do sukcesu- badania Harvard Business School, University of Melbourne. 
W prawym dolnym rogu biały logotyp ICAN Institute 
 
Webinarium (czas:9:26) 
Na białym, niejednolitym tle widzimy prowadzących kolejny etap webinarium, Mariusza 
Smolińskiego, dyrektora Działu Badań i Analiz ICAN Institute oraz Adriana Piętaka, 
menedżera produktu odpowiedzialnego za programy rozwojowe dla menedżerów 
zarządzających sprzedażą. Prowadzący stoją przy okrągłym stoliku, na którym stoi laptop i 
dwie szklanki wody. 
 
 
Plansza (czas: 9:39) 
Tytuł planszy: Szczegóły badania 
Poniżej treść w formie wypunktowania: Punkt pierwszy: Trzej ekonomiści Nitin Nohria 
(dziekan w Harvard Business School), Ranjay Gulati (Harvard Business School) oraz Franz 
Wohlgezogen (University of Melbourne) 
Punkt drugi: Trzy globalne recesje gospodarcze: kryzysu z roku 1980, spowolnienia z roku 
1990, krach z roku 2008 
Punkt trzeci: Ponad rok analizy strategii i wyników 4700 spółek giełdowych 
 
Plansza (czas: 9:55) 
Tytuł planszy: Wyniki 
Poniżej zdanie: Wyodrębnili cztery typy firm o różnych podejściach do kierowania swoimi 
działaniami podczas recesji. Poniżej znajdują się w formie wypunktowania cztery zdania o 
czterech typach firm. Typy firm napisane są pogrubioną czcionką. 
Firmy o orientacji prewencyjnej, które podejmują głównie kroki defensywne i którym 
w większym stopniu (w porównaniu z rywalami) zależy na uniknięciu strat i ograniczeniu do 
minimum ryzyka. 
Firmy o orientacji prorozwojowej, które inwestują bardziej niż inne podmioty z branży 
w przedsięwzięcia ofensywne, zapewniające korzyści w przyszłości. 
Firmy pragmatyczne, które decydują się na kroki defensywne i ofensywne. 
Firmy progresywne, które stosują optymalną kombinację posunięć defensywnych 
i ofensywnych. 
 
 
Plansza (czas: 10:27) 
Tytuł planszy: Wnioski 
Poniżej zdanie: „największe szanse na osiągnięcie pokryzysowej wygranej mają firmy 
progresywne, które stosują strategię kombinowania, polegającą na działaniach:” 
 
Poniżej tego zdania czarno-szara tabelka. W górnych, czarnym wierszu tabelki znajdują się 
dwa napisy białą czcionką  – jako kontynuacja zdania powyżej. Z lewej słowo: defensywnych, 
z prawej: ofensywnych. Poniżej każdego ze słów, na szarym tle, znajduje się wyjaśnienie 
danego działania. Firmy w ramach działań defensywnych tną koszty głównie w wyniku 
poprawy wydajności operacyjnej, a nie w wyniku radykalnych cięć w sferze zatrudnienia, 
natomiast w ramach działań ofensywnych: wypracowują nowe szanse biznesowe, inwestując 



w prace badawczo-rozwojowe i w marketing o wiele większe środki niż ich rywale, poza tym 
nabywają takie aktywa, jak maszyny i urządzenia. 
 
Plansza (czas: 13:13) 
Plansza kończąca prezentację. Napis: Dziękujemy za uwagę. W tle znajduje się schematyczna 
grafika trójki menedżerów, którzy kroczą w prawą stronę pomiędzy kolorowymi liniami 
trendów. Pierwszy trzyma lunetę i patrzy przez nią w górę. Drugi trzyma teczkę biznesową. 
Trzecia – kobieta – biznesową aktówkę. 
 
 


