
Jak radzić sobie z sezonowością w branży? 

Marzeniem każdego przedsiębiorcy jest stały rozwój i wzrost osiąganych przychodów. Niestety w 

wielu branżach jego osiągnięcie jest niezwykle trudne, o ile nawet nie niemożliwe. Chociaż istnieją 

takie zawody, w których popyt we wszystkich miesiącach utrzymuje się na mniej więcej takim samym 

poziomie, np. w usługach medycznych, to w większości przypadków mamy do czynienia z 

obserwowaną sezonowością. 

Sezonowość w biznesie – jak ją przewidzieć 

Gdy rozpoczynamy nową działalność, nigdy nie możemy być pewni tego, jakie dokładnie zyski lub 

straty wygeneruje. Dopiero praktyka i czas pozwalają nam na zderzenie rzeczywistości z planami oraz 

oczekiwaniami. Kluczowym elementem w kontroli rozwoju biznesu są obserwacja oraz 

prognozowanie. To właśnie na podstawie danych dotyczących popularności produktów i usług w 

różnych miesiącach, możemy przewidzieć nadchodzący okres boomu lub braku zainteresowania 

naszą ofertą. W większości dziedzin, np. w turystyce czy sprzedaży, sezonowość jest czymś 

normalnym występującym regularnie każdego roku i bardzo trudno z nią walczyć. Warto natomiast 

stale obserwować trendy w zachowaniu klientów, tak by okres przestoju przewidzieć z dużym 

wyprzedzeniem i odpowiednio przygotować się na jego nadejście. 

Przestój w pracy – realny problem czy szansa 

Większość przedsiębiorców postrzega sezonowość działalności jako martwy okres, kiedy niewiele się 

dzieje i nie ma widocznych perspektyw rozwoju. Jest to czas, w którym koszty utrzymują się na 

wysokim poziomie, a przychody z biznesu drastycznie maleją. W rzeczywistości czas przestoju to 

często jeden z niewielu momentów, w którym możemy pomyśleć o rozwoju firmy i wprowadzić 

zmiany, które pomogą rozkwitnąć działalności już od pierwszych dni nowego sezonu. Warto 

wykorzystać tę szansę związaną z przestojem w branży i przestać traktować ją jak nieuchronny 

problem. Opracowanie bardziej konkurencyjnej oferty lub wprowadzenie do niej zupełnie nowych 

pozycji to tylko niektóre z pomysłów na walkę z przestojem w biznesie. 

Sezonowość a wejście na rynek zagraniczny 

Jednym ze sposób walki z sezonowością w biznesie jest wejście na rynek zagraniczny. Taka decyzja 

musi być przemyślana i warto się do niej odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem będzie 

wybór nowego rynku i przeprowadzenie analizy klienta docelowego Tutaj mamy do wyboru tak 

naprawdę dwie opcje. Po pierwsze, możemy celować w rynki, na których sezon na dany produkt czy 

usługę jest całoroczny lub przypada w innym okresie. Przykładem mogą być kraje azjatyckie, gdzie w 

odróżnieniu od Polski, sezon letni trwa cały rok. Drugą opcją jest wykorzystanie sezonowości w 

branży na przygotowanie oferty dla kraju, w którym panują podobne warunki do naszych, co pozwoli, 

po okresie spowolnienia, osiągnąć większe przychody niż w przypadku działalności ograniczonej do 

jednego rynku. Po dokonaniu wyboru rynku, na którym chcemy działać kluczowe będzie szczegółowe 

opracowanie oferty i dostosowanie jej do warunków kraju zagranicznego. Podczas przygotowywania 

wszelkich materiałów, musimy zadbać o to, by wyglądały profesjonalnie i nie zawierały żadnych 

błędów. Tylko w taki sposób zainteresujemy klienta i zrobimy na nim dobre pierwsze wrażenie. 

Rozwój międzynarodowy – tłumaczenie oferty na język obcy 

Sezonowość w branży możemy zatem potraktować jako szansę na dotarcie do szerszego grona 

klientów. Pierwsze kontakty z osobami z zagranicy warto poprzedzić tłumaczeniem oferty na ich język 

rodzimy. Mimo iż obecnie język angielski wykorzystywany jest w komunikacji między mieszkańcami 

różnych krajów, to opracowanie oferty również w innych językach pozwoli skuteczniej dotrzeć do 



większej liczby klientów i da im poczucie większej swobody. Musimy pamiętać o tym, że przecież nie 

każdy zna angielski i czuje się w nim na tyle biegle, by podejmować decyzje. Aby przygotować 

skuteczną ofertę, warto skorzystać z pomocy sprawdzonego biura tłumaczeń, które nie tylko dokona 

przekładu tekstów, ale także zwróci uwagę na czynniki kulturowe panujące na rynku docelowym i 

zasugeruje, co powinno zostać zmienione. Podczas przygotowywania niezbędnych materiałów, nie 

możemy także zapomnieć o przetłumaczeniu strony internetowej. To właśnie w Internecie nowi 

klienci będą poszukiwać informacji o naszej firmie, dlatego ważne jest, by jej tłumaczenie było 

dopracowane do ostatniego detalu. Aby jak najlepiej wykorzystać okres sezonowości na rynku 

rodzimym, warto również zawczasu przygotować się na wszystkie kwestie formalne związane ze 

współpracą międzynarodową i zlecić tłumaczenia dokumentów, regulaminów oraz umów. 


