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INTERNET JAKO NARZĘDZIE GLOBALIZACJI W SYSTEM ACH

FRANCHISINGOWYCH

G lobalizacja jest jednym  z najważniejszych zjawisk zachodzących we 

współczesnej gospodarce światowej, kształtuje bowiem zupełnie nową rzeczywis-

tość społeczno-ekonom iczną. Czynniki, które w istotny sposób kreują jej 

rozwój, to rewolucja inform acyjna i kom unikacyjna. K om puter i Internet 

są obecnie odpowiednikam i takich przełom owych odkryć jak  wynalazek 

maszyny parowej czy elektryczności. Dzięki Internetow i odległości pomiędzy 

państwam i straciły znaczenie. D latego współczesny świat nazywa się niejed-

nokrotnie globalną wioską czy globalnym społeczeństwem informacyjnym.

W obec zachodzących procesów nie pozostają bierne systemy franchi-

singowe. Z  powodzeniem  stosują nowoczesne technologie, wykorzystując 

In ternet jako:

-  narzędzie wewnątrzsieciowej komunikacji,

-  sposób na  zamawianie i dostarczanie towarów,

-  narzędzie szkoleń i wsparcia udzielanego przez franchisodawcę.

K om unikacja pom iędzy firmą m acierzystą a użytkow nikam i stanowi

podstaw ow y czynnik determ inujący powodzenie systemu franchisingowego. 

Tym czasem  za klucz do właściwej kom unikacji m ożna obecnie uznać 

wewnętrzne sieci internetowe. Dla systemów franchisingowych Internet stanowi 

perfekcyjne, sprzyjające wzrostowi wydajności o raz ułatw iające proces 

zarządzania, narzędzie wewnątrzsieciowej kom unikacji (iys. 1). I rzez Internet 

firmy m acierzyste m ogą przekazywać swoim użytkow nikom  szczegółowe 

instrukcje, wskazówki oraz wiadomości, np. dotyczące nowych wyrobów 

oferowanych w systemie i ich cen. N atom iast franchisobiorcy m ogą korzystać 

z wewnętrznej sieci, przesyłając franchisodawcom raporty ze swojej działalności 

oraz czerpiąc z niej inform acje o działalności całego łańcucha. W ten sposób 

wewnętrzne sieci pozw alają na skrócenie dystansu pom iędzy fianchisodaw cą
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a franchisobiorcam i i przyczyniają do zacieśnienia więzi między nimi. Dobrze 
skonstruow ana sieć pow inna więc przyczynić się do  w zrostu efektywności 
całego system u1.

R y s u n e k  1. Oddziaływanie In ternetu  na systemy franchisingow e 

Ź r ó d ł o :  opracow anie własne

M ożliwość kon tak tu  przez dwadzieścia cztery godziny na  dobę pomiędzy 
franchisobiorcam i a franchisodawcą nie stanowi jedynej zalety wewnętrznych 

sieci internetow ych. D odatkow o umożliwiają one franchisodaw com  prze-
prow adzanie szkoleń i konferencji przez Internet. Dzięki połączeniu inter-

netowemu menedżerowie firmy macierzystej bez konieczności przemieszczania 

się w różne miejsca na kuli ziemskiej m ogą przeprow adzać kursy dla 
użytkowników całego systemu franchisingowego. Pozw ala to na  oszczędność 
czasu i redukcję kosztów 2.

W ewnętrzne sieci kom unikacji stwarzają również możliwość zastąpienia 

tradycyjnego podręcznika operacyjnego zawierającego opis procedur i tajemnic 
firmy podręcznikiem  dostępnym  on-line. Takie rozwiązanie pow oduje dalsze 
obniżenie kosztów związanych z udzielaniem bieżącej pom ocy użytkownikom  

systemu franchisingowego.

1 Por.: L. Sanders, Franchi.iee-franchi.ior relationships in the fu tu re , „F ranchising  W orld” 

2002, Vol. 34, no. 6, s. 23 oraz  H ow  to S ta rt a Franchise in the N etw orked  World, 

w w w .franchisebazar.com .

2 Por.: D. M artin , Intranet systems minimize miles fo r  international franchise companies, 

„ In ternational Franch ising” 2003, Spring.



Stały k o n tak t pomiędzy franchisodawcami i franchisobiorcam i, redukcja 

kosztów, oszczędność czasu i wzrost produktyw ności to niewątpliwie niepod-

ważalne a trybu ty  wewnętrznych sieci internetow ych zarów no dla firm 

macierzystych, jak  i dla użytkowników systemów franchisingowych. Stworzenie 

dobrze prosperującej wewnętrznej sieci internetowej dla systemu franchisin-

gowego nie jest jednak  proste, zwłaszcza jeśli firma macierzysta m a fran- 

chisobiorców rozproszonych po całym świecie. Baza internetow a oferowana 

przez franchisodawcę pow inna być bowiem łatwa w obsłudze, uwzględniać 

różnice czasowe odpow iadające strefom geograficznym, w których zlokali-

zowane są jednostki użytkowników systemu oraz pow inna być dostępna 

w wersjach językowych odpowiednich dla wszystkich krajów , w których 

znajdują się franchisobiorcy3.

D odatkow o wewnętrzne sieci internetowe stworzone przez firmy macierzys-

te powinny dawać franchisobiorcom możliwość zamieszczania w nich własnych 

uwag i doświadczeń, tak aby inni użytkownicy systemu mogli mieć do nich 

dostęp. W ten sposób Internet może przyczynić się do stworzenia bazy 

wiedzy obejmującej praktyczne wskazówki nie tylko od franchisodawcy, ale 

również od osób, k tóre są uczestnikami stworzonego przez niego łańcucha. 

K om binacja dośw iadczenia, wiedzy i danych pow inna ułatw ić całem u 

systemowi franchisingowem u przetrwanie w turbulentnym  otoczeniu.

W opiniach ekspertów  w pierwszej fazie tworzenia wewnętrznej sieci 

internetowej należy skierować do wszystkich użytkowników systemu specjalnie 

przygotowany kwestionariusz w celu identyfikacji ich potrzeb i oczekiwań (íys. 

2). Zebrane informacje powinny stac się podstawą dalszych prac. Natom iast po 

stworzeniu wstępnej wersji program u internetowego powinno się przetestować 

go na grupie wybranych franchisobiorców. Taki schemat postępowania umożli-

wia w prow adzenie korekt oraz pozwala zapobiec ewentualnej porażce4.

W drażanie wewnętrznej bazy internetowej do prospeiujących systemów 

franchisingowych pow inno następować stopniowo, tak by franchisobiorcy 

uznali korzystanie z niej za częśc swoich codziennych obowiązków. W  przeciw-

nym wypadku franchisobiorcy m ogą nie zaakceptow ać zm iany i istnieje 

praw dopodobieństw o, że wysiłki firmy macierzystej zakończą się porażką. 

W praktyce franchisodawcy stosują różne m etody piom ocji zachęcające 

franchisobiorców do korzystania ze stworzonego wewnątrzsieciowego systemu 

kom unikacji, np. organizują konkursy z nagrodam i przeznaczonym i dla tych 

użytkowników systemu, którym  uda się odnaleźć we właściwym czasie ukiytą 

w bazie inform ację. Taki sposób postępow ania ułatwia wdrożenie systemu 

i przyzwyczaja franchisobiorców  do częstego korzystania z sieci.

3 Por. ibidem, H ow  to Start...
4 Por ■ X D oroy , D o s  and don’ ts o f  franchise intranets, „In tcrndtiondl 1 ninchising 2003, 

Spring.



A naliza m ożliwości techniczno- 
-finansow ych franchisodaw cy

A naliza techniczno-fm ansow a 
przedsięw zięcia

Zebranie opinii franchisobiorców  na 
tem at stw orzenia wewnętrznej sieci 

kom unikacji internetowej

Tworzenie bazy przez 
zespól projektow y firm y i  

m acierzystej

Tworzenie bazy przez 
specjalistów  spoza firm y 

m acierzystej

Test pierw otnej w ersji bazy internetowej 
na grupie w ybranych franchisobiorców

Korekty pierw otnej wersji 
w ew nętrznej bazy internetowej

Stopniow e w drażanie wewnętrznej bazy 
przez w szystkich franchisobiorców

Pełne w ykorzystanie 
w ew nętrznej bazy internetowej

R y s u n e k  2. E tapy  tw orzenia wewnętrznej bazy internetowej w system ach franchisingowych

Ź r ó d ł o :  opracow anie własne

Tworząc bazę internetow ą, franchisodawcy powinni uwzględnić możliwość 
częściowego wykorzystania jej przez zewnętrznych użytkowników, tzn. klientów 
i dostawców. Sprzedaż przez Internet coraz bardziej rozwija się i w niedalekiej 
przyszłości powinien być to popularny sposób na zam aw ianie i dostarczanie 

towarów. Być może więc za kilka lat klient mieszkający w Indiach zamówi 

pralkę w yprodukow aną w Ameryce, k tórą dostarczy mu i będzie serwisował 
franchisobiorca zlokalizow any w Indiach. S trona in terne tow a system u



franchisingowego pow inna więc być tak skonstruow ana, aby każdy zainte-

resowany wyrobam i oferowanymi w sieci m ógł je z łatw ością odnaleźć5.

Zastosow anie nowoczesnych technologii i Internetu m a więc wiele zalet. 

W ydaje się, że w dobie globalizacji gospodarki światowej stworzenie baz 

on-line jes t jedynym  rozw iązaniem  dla firm m acierzystych, k tóre chcą 

prowadzić działalność na rynku światowym. Z tego pow odu franchisodawcy 

chętnie przeznaczają środki finansowe na ten cel.

Izabella S teinerom ka-S treb

IN T E R N E T  AS A T O O L  O F G L O B A LIZ A T IO N  IN F R A N C H IS IN G  SY ST EM S

N ow adays globalization is one o f the m ost im portan t processes. In ternet has m ade that 

the borders between countries have lost their earlier m eaning. F ranchising chains d o n ’t oppose 

to the radical changes. T hey use successfully new technologies and In ternet as a tool o f 

training and support, new delivery vehicle and net comm unities.

s Por.: ibidem.


