
 

 

 

 
Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa; Kontakt: kontakt@pgwi.pl, +48 503 177 561 

 

KOMPLEKSOWA ANALIZA STRATEGICZNA ORGANIZACJI 
Usługi / Doradztwo biznesowe 

Dlaczego problem jest ważny? 
Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze organizacji wymusza na niej stałe dostosowanie się do 
nowej sytuacji. Jednak, żeby móc się dostosować lub wyprzedzić zmiany trzeba wiedzieć, że one nadchodzą. 
Dlatego tak ważne jest posiadanie aktualnej strategii będącej planem działania, jasno wyznaczającym ścieżkę 
rozwoju. Strategia jest kompasem dla biznesu dzięki, któremu wiadomo dokąd iść oraz kiedy się obiera 
niewłaściwy kierunek. 
 

Cel usługi: 
 wyznaczenie tego co chce reprezentować organizacja i w jakim kierunku chce się rozwijać 

 poznanie sytuacji obecnej na rynku i szykujących się zmian 

 dokładne zbadanie sytuacji obecnej w organizacji i jak powinna się zmienić 

 wyznaczenie jasnej ścieżki rozwoju organizacji – konkretnych celów, inicjatyw i mierników ich realizacji 
jakie musi wykonać, żeby wykonać plan i odnieść sukces. 

 

Jak możemy pomóc? 
Dostarczamy naszym klientom niezbędnej wiedzy jakiej potrzebują, do tego aby ich firmy rosły w sposób 
optymalny i w kierunku na jakim zależy jej właścicielom. Strategia jest opracowywana na bazie dokładnej 
analizy sytuacji obecnej na rynku i w organizacji oraz prognoz zmian na rynku i tego jak organizacja powinna się 
zmienić, żeby zmiany te były dla niej korzystne. Znajdujemy sensowne rozwiązania, zarządzamy procesem 
wzrostu (od definicji strategii do wdrożenia i transformacji firmy, włączając w ten proces pracowników klientów 
aby przewodzili zmianom) i usuwamy przeszkody w rozwoju firmy. 
 

Co analizujemy? 
 MŚP 

 duże przedsiębiorstwa 

 przedsiębiorstwa usługowe 

 przedsiębiorstwa produkcyjne 

 NGO i inne organizacje. 
 

Dla kogo? 
 MŚP 

 dużych przedsiębiorstw 

 inwestorów 

 zarządu i osób decyzyjnych w firmie 

 start-upów i spółek spin-off 

 działów strategicznych 

 działów analitycznych 

 działów sprzedaży 

 działów marketingowych 

 analityków biznesowych 

 analityków finansowych 

 innych organizacji, które chcą być w stanie mierzyć swój postęp w rozwoju. 
 

Jak pracujemy? 
Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie 
Spółki. Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych 
informacji o projekcie. Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar 
technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy. 
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Współpraca: 
 Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl 

 Telefon komórkowy: +48 503 177 561 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/kompleksowa-analiza-strategiczna-organizacji 


