DZIŚ
Punkty wyjścia prowadzą do celów.

Marka

Kapitalizm postrzegany
w tradycyjny sposób
nie ma już na siebie pomysłu.

Przykłady?

Fragmenty modeli znajdziemy w FIrmach
już dziś jeśli połączyć je w spójną całość
zastosować właśnie jako rozwiązanie systemowe…
to mamy Firmy jako Idee!

RED BULL – marka generująca świadomie wysokiej
jakości kulturę dla dobrze określonej grupy odbiorców.

Kultura
DYSON – innowacyjny producent
urządzeń, który wie, co znaczy DESIGN.

Konsument

Wydaje nam się, że przez świat
przetoczył się kryzys ekonomiczny.
Tymczasem świat tak naprawdę dręczy kryzys
idei. Kryzys zaufania do biznesu.

INPOST – dający swoim Klientom WOLNOŚĆ
– w postaci wolności wyboru czasu odbioru
przesyłki w paczkomacie.

Człowiek

Produkt

PZU – dbające o zdrowie swoich Klientów, co przecież
wiąże się logicznie zmisją firmy ubezpieczeniowej.

Potrzeba

Stare modele przestają działać, dotąd obowiązujące reguły nie są już efektywne.
Kapitały twarde muszą się równoważyć z kapitałami miękkimi.
Nadszedł czas integracji biznesu i społeczeństwa, współtworzonych wartości,
wzajemnego zaufania.
Zmienił się świat komunikacji społecznej i zmieniło się społeczeństwo.
Ma ono dziś inne niż dawniej potrzeby. Potrafimy na nie odpowiedzieć.
Konsumenckie „zjem” zastępuje „wiem co jem”.
A my już wiemy, czym TO się je :)

MAZDA – która produkuje japońskie samochody w Japonii, wybrała własną,
oryginalną drogę kompetencji (technologia SkyActive), postawiła na design (idea
KODO) oraz wiarygodną misję (ZOOM ZOOM, czyli czystą przyjemność z jazdy).

Ekonomia

Społeczność

A wielkie branże?
Zysk

Zaufanie

Odzieżowa – która powinna niezwłocznie i naprawdę zacząć rozwiązywać problemy
szwaczek w Bangladeszu.
Energetyczna – która powinna budować spójny i wiarygodny autorytet w dziedzinie
oszczędzania energii.
Bankowa – która powinna zrozumieć, że kiedyś pytanie brzmiało „czy człowiek
zasługuje na kredyt?”, ale dziś brzmi już „czy bank zasługuje na człowieka” (jak
to powiedział wspomniany już Muhammad Yunus, twórca pojęcia mikrokredytu
i laureat nagrody Nobla).
Banki, koncerny żywnościowe, sektor przemysłowy - to dziś forpoczta starego,
zużytego i niewiarygodnego modelu.

Firma-Idea to nie idealizm. To pragmatyzm.
To otwarte, więcej widzące oczy konsumentów,
i – miejmy nadzieję – dostrzegające wreszcie
rzeczywistość oczy kadry menedżerskiej,
zarządzającej biznesem.
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Nowe spojrzenie na ekonomię,
społeczeństwo i kulturę.

economy

Zaufanie

open EYES

Zysk

Społeczność

Ekonomia

„
Firma jako Idea
w ramach
Open Eyes Economy
”

Manifest

Produkt

Potrzeba

Jerzy Hausner, Mateusz Zmyślony
Konsument

Człowiek
Marka

Kultura

To cel staje się
punktem wyjścia!

JUTRO

Przyszłość puka do drzwi Firm
postrzeganych jako IDEE.

Koncepcja „FIRMA jako IDEA „

Kompetentnych w swoich specjalizacjach,
ale w pełni rozumiejących społeczne znaczenie
prowadzonego przez siebie biznesu.

- na styku współczesnej ekonomii, szeroko pojętej
kultury i przyspieszonego rozwoju społeczeństw.

to formuła prowadzenia biznesu

Kończy się czas tradycyjnie postrzeganej reklamy i marketingu.
Marki będą postrzegane jako świadome i kompetentne generatory kultury,
które muszą mieć coś ciekawego do powiedzenia (content marketing / marka jako kultura /
komunikacja komercyjna staje się komunikacją społeczną).
Przyszłość należy do innowacyjnych organizacji, stających się świadomymi,
społecznie wrażliwymi i aktywnymi uczestnikami wielkiej zmiany,
do jakiej na naszych oczach dochodzi w rzeczywistości (zwłaszcza w krajach rozwiniętych,
ale za chwilę już absolutnie wszędzie).
Ludzie coraz częściej kupują drogie jajka od kur z wolnego wybiegu, choć nie ma to żadnego
sensu ekonomicznego, ani nawet nie wiąże się ze zdrowym odżywaniem.

Ci ludzie kupują IDEĘ.
Tak będzie WE WSZYSTKICH BRANŻACH.

nowej generacji

Myślimy, że FIRMY-IDEE to przyszli liderzy rynku i główni beneficjenci ZMIANY.
Zmiany, która zresztą zachodzi samoistnie – w świadomości budzących się
i kreujących nowe postawy LUDZI – konsumentów, klientów, partnerów.

ZMIANA jest nieuchronna,

przychodzi wraz z całkowitą zmianą zasad,
na jakich opiera się (jeszcze?) społeczeństwo
oraz związane z jego rozwojem mechanizmy.

Świat nie poczeka na opieszałych, osadzonych w dawnej, kapitalistycznej rzeczywistości.
Ludzie NIE MUSZĄ już kupować. Mogą, jeśli zechcą. Pieniądze w portfelu to władza,
taka sama jak głos w wyborach. Proces podejmowania decyzji zakupowej przestaje być
podświadomy, racjonalnie skupiony na niskiej cenie, staje się formą manifestu
– kupuję TYLKO od firm, którym ufam, które za coś lubię i szanuję.

Uważamy, że przedsiębiorstwa, które pozostaną
w „starym świecie”, czekają poważne kłopoty.
Jak przeprowadzić ZMIANĘ starego modelu ”business is business”
w nowy model „Firma-Idea”?

Decyzja o zakupie zapadnie w oparciu nie tylko o podstawowe cechy produktu
czy usługi – ludzie będą brali pod uwagę przede wszystkim społeczny autorytet Firmy
i FAKTYCZNIE reprezentowane przez nią wartości (tak zwane – dziś - „wartości dodane”
staną się głównym kapitałem marki, a „dodane” będą de facto racjonalne cechy transakcji).
Zjawisko opisywane dziś jako „love brand”, znane głównie z rynku dóbr luksusowych,
stanie się powszechne. Najniższa cena liczy się tylko tam, gdzie ludzie mają za mało
pieniędzy i zbyt niska jest świadomość potrzeb społecznych. Ludzie chętnie zapłacą więcej,
jeśli w zamian otrzymają Wartości i Kulturę marki.
Tylko takie marki staną się flagami „Firm-Idei”.

Trzeba zupełnie od nowa zrozumieć, co znaczy wyświechtane i niewiarygodne dziś słowo
„misja”. Dzięki temu istnieje szansa na opisanie „sensu istnienia firmy”.
Definiują go potrzeby ludzi, którym sprzedawać chcemy nasze wartości.
Oraz ich świadomość. Nowe pokolenia konsumentów produktów i usług mają wymagania.
Są dociekliwe i nieufne, ambitne i zależy im na uczciwej,
klarownej platformie współpracy z biznesem.
Im większy biznes, tym większy może być z tym problem.
Im większa korporacja, tym większa odpowiedzialność.
Ale i większe możliwości.

Należy wykonać poważny, intelektualny wysiłek.
Wrócić do źródeł, ponownie zrozumieć,
czym tak naprawdę zajmuje się FIrma. Co
produkuje i jakie ma to społeczne znaczenie.
Idąc dalej – jakie MOŻE TO MIEĆ SPOŁECZNE

Narodziły się już nowe pokolenia Konsumentów Przebudzonych, sprawdzających
i porównujących oferty, organizujących się w świadome swoich potrzeb, kulturowe
i konsumenckie plemiona-społeczności, grupy dyskutujących o wszystkim dociekliwie
internautów, ludzi kupujących tylko od firm uczciwych, grających fair, szanujących wartości,
które współtworzą ich światopogląd. Ci ludzie powszechnie negują dziś - jako niewiarygodne
i skompromitowane – narzędzia, takie jak CSR (corporate social responsibility),
PR (public relations), czy reklama. Oburza ich matnia, jaką stają się skomplikowane
i podstępne umowy, promocje, bezwartościowe kluby lojalnościowe.

ZNACZENIE.

Mamy do czynienia ze ZMIANĄ,
opisywaną już od jakiegoś czasu
m.in. przez Michaela E. Portera (shared value).

Czym to, co proponujemy, różni się od tego, co dzieje się dziś?
Ramowymi zasadami, systemowymi rozwiązaniami właśnie!

Możemy się tej zmianie rzeczywistości
biernie przyglądać, ale możemy ją też
świadomie kreować, rozwijać

i współtworzyć.

Ciemny lud kupował wszystko. Ale lud przestał być ciemny.

ZMIANA jest nieuchronna,
a my ustaliliśmy,
jakich składników
trzeba do takiej
transformacji.
W skrócie, są to:

1.

Na nowo zdefiniowany cel istnienia firmy
(branża, specjalizacje, misja, kompetencje,
autorytet). Cel ten powinien w naturalny sposób
wynikać z istoty i sensu funkcjonowania firmy/marki
na rynku, nie odcinać się od jej fundamentów.
Im bardziej klarowny i solidny będzie system korzeniowy
biznesu, tym lepsze efekty osiągnie on w modelu
Firma-Idea, funkcjonującym w świecie Open Eyes
Economy. W tej części struktury koncepcji kluczowe
znaczenie ma poważne potraktowanie zagadnienia
tzw. kapitałów twardych i szukanie idei Firmy
w granicach jej naturalnych kompetencji.

2.

Społeczna wrażliwość i odpowiedzialność biznesu
postrzegana w zupełnie nowym wymiarze (to koniec
Corporate Social Responsibility!). Biznes w wymiarze
ekonomicznym stanie się w pewnym sensie wtórny
– będzie konsekwencją społecznej przydatności
Firmy-Idei. Zysk stanie się nagrodą za innowacyjność,
zaufanie i zaangażowanie. Konsumenci kupią od firmy,
która nie tylko dostarczy produkt odpowiedniej jakości
i w optymalnej cenie, ale przede wszystkim udowodni
swoją społeczną wrażliwość i przydatność.
Firmy, która podzieli się zyskiem, wiedzą i wpływami.
Tu liczą się kapitały miękkie.

3.

Nowa forma komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
(świadome generowanie kultury marki, współtworzenie jej
wraz ze społecznością tejże marki, zarządzanie jej kapitałem
zaufania, dialog w miejsce monologu, prawda
w miejsce reklamy, szczerość w miejsce dawnego PR,
nowe zdefiniowanie ról Pracownika, Konsumenta i Partnera).
Społeczna (aktywna) misja firmy stanie się jej celem,
zastępując reaktywny CSR. Zysk stanie się konsekwencją
uczciwego zaangażowania biznesu w procesy społeczne,
których ekonomiczna strona jest tylko jednym
z elementów większej całości relacji międzyludzkich.

Myślimy, że to właśnie jest
Przyszłość.
Michael E. Porter wiele o tym napisał, twierdząc jednak,
że brakuje ramowych zasad, rozwiązań systemowych.
Właśnie je tworzymy.
Muhammad Yunus wpisał swoje idee w tzw. ekonomię
społeczną. Jego koncepcje sprawdziły się dotąd w mikroskali.
Czas stworzyć metody, które zadziałają w większych
organizacjach. Również w tych największych.

