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Marta Zió!kowska
Instytut Zarz"dzania 
Szko!a G!ówna Handlowa w#Warszawie

KREOWANIE I WYKORZYSTANIE INNOWACJI 
W POWI!ZANIACH FRANCZYZOWYCH 
W GLOBALNEJ GOSPODARCE

Wprowadzenie

W!globalnej gospodarce powi"zania franczyzowe rozwijaj" si# dynamicznie, pozwalaj"c 
osi"ga$ przewagi konkurencyjne i!dokonywa$ ekspansji ogólno%wiatowej. Organizacje 
franczyzowe s"!obecne niemal&e na!wszystkich kontynentach i!we wszystkich dziedzinach 
gospodarki oraz wykorzystywane w!coraz to!nowych pomys'ach na!biznes.

Tak jak pozosta'e przedsi#biorstwa i!organizacje sieciowe, systemy franczyzowe 
w!obecnych czasach musz" sprosta$ rosn"cej konkurencji i!zmaga$ si# z!narastaj"cym 
nasyceniem rynku. Sposobem na!sprostanie tym problemom jest zró&nicowanie ofert 
podmiotów franczyzowych w!odniesieniu do konkurentów i!przetrwanie na!rynku. Mog" 
tego dokona$, kreuj"c i!implementuj"c innowacje.

W wielu krajach o!rozwini#tej pozycji powi"za( franczyzowych na!rynku systemy 
franczyzowe zaczynaj" boryka$ si# z!narastaj"c" konkurencj" i!nasyceniem rynku. Wiele 
z!nich rozpoczyna w!zwi"zku z!tym dzia'alno%$ na!rynkach zagranicznych. Jednak na-
le&y zaznaczy$, &e w!obecnych czasach internacjonalizacja dzia'alno%ci dla podmiotów 
franczyzowych nie wystarcza jako strategia rozwoju. Nie mniej wa&ne jest d"&enie do 
tworzenia trwa'ej przewagi konkurencyjnej. Jedn" z!dróg tworzenia przewagi konkuren-
cyjnej dla systemów franczyzowych s"!innowacje. Umo&liwiaj" one bowiem franczyzo-
dawcom zró&nicowanie swojej oferty i!konceptu wobec systemów konkurentów, innych 
przedsi#biorstw oraz pozyskiwanie nowych klientów.
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Innowacje w powi"zaniach franczyzowych

Przy analizie innowacji we franczyzie nale&y zaznaczy$, &e maj" one raczej charakter 
stopniowy ni& radykalny. W!powi"zaniach franczyzowych s"!one cz#sto implementowane 
na!dany rynek z!innych krajów lub z!innych niefranczyzowych sieci lub z!innych bran& 
gospodarki.

To franczyzodawcy powinni w!przysz'o%ci szuka$ nowych konceptów, ofert produk-
tów i!sposobów %wiadczenia us'ug, poniewa& franczyzobiorcom trudno jest adaptowa$ 
si# do zmian zachodz"cych w!systemach franczyzowych podczas trwania wspó'pracy 
dawca–biorca. )atwiej jest potencjalnym biorcom wej%$ do nowego systemu i!wykorzy-
stywa$ innowacje, ni& w!trakcie wspó'pracy franczyzowej implementowa$ innowacje. 
Zarz"dzanie innowacjami w!sieci franczyzowej mo&e by$ trudne, w!momencie gdy sie$ 
ju& istnieje. Z!istoty franczyzy wynika bowiem, &e franczyzobiorca jest niezale&nym pod-
miotem zobowi"zanym prowadzi$ jednostk# franczyzow" zgodnie z!wytycznymi dawcy. 
Ale te!wytyczne i!zasady przedstawione s"!na!pocz"tku wspó'pracy dawca–biorca. Potem 
trudniej jest wprowadza$ w!&ycie zmiany wewn"trz systemu franczyzowego. Nale&y wtedy 
aktualizowa$ podr#cznik operacyjny, a!i!tak zmiany mog" spotka$ si# z!oporem biorców.

Innowacje w!powi"zaniach franczyzowych mo&na analizowa$ wieloaspektowo. Z!jednej 
strony mamy do czynienia z!kreowaniem innowacji przez franczyzodawc#. Mo&e on wpro-
wadza$ innowacje na!rynek dzi#ki tworzeniu nowego systemu franczyzowego opieraj"cego 
si# na!unikalnym pomy%le. Przedsi#biorstwo mo&e tak&e dywersyfikowa$ kana'y dystry-
bucji, wykorzystuj"c franczyz# w!dzia'alno%ci gospodarczej, która staje si# wówczas swoist" 
innowacj". Z!drugiej za% strony franczyzobiorca b#d"cy niezale&nym podmiotem gospodar-
czym odznaczaj"cym si# znajomo%ci" lokalnego rynku oraz preferencji klientów w!sposób 
bezpo%redni mo&e tak&e sta$ si# inicjatorem innowacji w!powi"zaniach franczyzowych.

Jak wida$, z!jednej strony dawcy musz" kreowa$ innowacje i!wdra&a$ je w!systemie, 
a!z!drugiej musz" przekona$ biorców co do s'uszno%ci nowych idei, zw'aszcza je%li ich 
implementacja wymaga od biorców zaanga&owania zasobów, by zmodernizowa$ jednostk# 
lub wprowadzi$ zmiany narzucone przez dawc#. W!takim przypadku istotne znaczenie 
dla dawcy ma posiadanie jednostek w'asnych, które mog" s'u&y$ jako placówki testuj"ce 
innowacje franczyzodawcy oraz bada$ reakcj# na!nie ze strony konsumentów.

Analizuj"c informacje marketingowe o!systemach franczyzowych, wiele przedsi#-
biorstw je tworz"cych przedstawia franczyz# jako innowacyjny koncept i!okre%la ofert# 
franczyzow" jako unikaln" i!innowacyjn". Wynika to!poniek"d z!natury powi"za( 
franczyzowych, poniewa& ich istot# okre%la si# jako koncept i!pomys' na!biznes cha-
rakteryzuj"cy si# unikalnymi i!wyró&niaj"cymi si# cechami. Nie zawsze jednak musz" 
by$ to!innowacyjne rozwi"zania1. Cz#%$ z!systemów franczyzowych w!istocie opiera si# 

1 R.!Perrigot, L.!Martinez-Ribes, Innovation in!franchising. Some illustrations from the French 
franchising chains, 7TH International Congress, Marketing Trends, Italy 2008, s.!8.



283Kreowanie i"wykorzystanie innowacji w"powi#zaniach franczyzowych w"globalnej gospodarce

na!unikalnych pomys'ach i!rozwi"zaniach czy to!organizacyjnych, czy biznesowych. 
Niektóre z!nich wykorzystuj" franczyzowy sposób powi"zania mi#dzy partnerami po!raz 
pierwszy w!danej bran&y, adaptuj"c franczyz# w!nowej dziedzinie. Generalnie, innowacje 
w!organizacji zwi"zane s"!z!kreowaniem nowych idei, rozwi"za( oraz implementacj" i/lub 
adaptacj" ich wewn"trz ca'ej organizacji. Zdaniem niektórych ekspertów nowa idea mo&e 
by$ rekombinacj" starych, schematem zmieniaj"cym istniej"cy porz"dek czy formu'" lub 
unikalnym podej%ciem, które jest postrzegane jako nowe2.

Je%li odnie%$ si# do wcze%niejszych stwierdze(, to!nale&y podkre%li$, &e mo&na ana-
lizowa$ powi"zania franczyzowe w!odniesieniu do poj#cia innowacji jako nowoczesnej 
metody dystrybucji towarów lub/i!us'ug. W!takim uj#ciu tematu traktuje si# franczyz# jako 
innowacyjn" drog# rozwoju przedsi#biorstwa. Dla tych podmiotów, które wykorzystuj" 
w!swoim rozwoju franczyz# w!ekspansji rynkowej, powi"zania franczyzowe s"!innowacj". 
Jest ni" tak&e rozwijanie jednostek franczyzowych tworzonych w!przedsi#biorstwach, które 
posiadaj" w'asne punkty handlowo-us'ugowe. Franczyza traktowana jest jako innowacja 
organizacyjna dzi#ki wprowadzaniu powi"za( franczyzowych na!rynek równolegle do 
sklepów w'asnych prowadzonych przez dane przedsi#biorstwo.

Z!drugiej strony innowacje dotycz"ce powi"za( franczyzowych mo&na traktowa$ 
jako innowacje wewn"trz systemów. Wewn"trz powi"za( franczyzowych s"!dwa *ród'a 
innowacji. Jednym z!nich jest franczyzodawca, a!drugim franczyzobiorcy. Literatura fa-
chowa i!badania empiryczne wskazuj", &e wi#cej innowacji jest implementowanych przez 
franczyzodawców. To oni przedstawiaj", kreuj", tworz", rozwijaj" i!rozprzestrzeniaj" 
koncept systemu franczyzowego oraz specyficzne know-how. Z!istoty franczyzy wynika 
to, &e franczyzodawca jest inicjatorem, twórc" i!organizatorem systemu franczyzowego.

Pomimo to!cz#%$ innowacji wewn"trz systemów franczyzowych pochodzi od fran-
czyzobiorców. Innowacje te!mog" pojawia$ si#, dlatego &e franczyzobiorcy implementuj" 
koncept franczyzowy na!lokalnych rynkach, co wynika z!istoty franczyzy. Powoduje to, 
&e mog" oni dyskontowa$ do%wiadczenie zdobyte podczas prowadzenia jednostki fran-
czyzowej wed'ug %ci%le i!z!góry okre%lonej koncepcji na!lokalnym rynku. Maj"c bezpo-
%redni kontakt z!klientami, franczyzobiorcy uzyskuj" informacj# zwrotn" od klientów, 
dotycz"c" oferty i!sposobu jej dostarczenia do ostatecznego klienta. Tworz"c jednostki 
franczyzowe i!wykorzystuj"c lokalne uwarunkowania, franczyzobiorcy adaptuj" ponadto 
koncept na!lokalnych rynkach. W%ród badaczy pojawi'o si# nawet poj#cie „frantrepreneur”, 
czyli franczyzowego przedsi#biorcy, który dokonuje procesów innowacyjnych, adaptuj"c 
standardowe koncepty franczyzowe w!taki sposób, by spe'ni'y lokalne uwarunkowania 
rynku3. Rola tych przedsi#biorców mo&e okaza$ si# istotna we wdra&aniu innowacji 

2 Szerzej: A. H.!Van de Ven, D.!Polley, R.!Garud, S.!Venkatraman, The innovation journey, Oxford 
University Press, New York 1999.

3 J.!Sundbo, R.!Johnston, J.!Mattsson, B.!Millett, Innovation in!service internationalization: The 
crucial role of the frantrepreneur, „Entrepreneurship and Regional Development” 2001, Vol.!13, No.!3, 
s.!247–267.
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w!systemach franczyzowych. Innowacje s"!kompleksowym procesem opartym na!wspó'-
pracy, w!którym franczyzodawca mo&e rozwija$ ide# i!wprowadzi$ j" w!systemie, lecz jej 
powodzenie w!du&ej mierze zale&y od franczyzobiorców i!informacji zwrotnej od nich4.

Klasyfikacja i rodzaje innowacji we franczyzie

Analiza powi"za( franczyzowych wskazuje, &e mo&na klasyfikowa$ innowacje we 
franczyzie w!aspekcie konceptu, oferty (produktu i/lub us'ug) oraz w!aspekcie organizacyj-
nym. Faktycznie franczyzodawca mo&e wprowadzi$ na!rynek nowe rozwi"zania zwi"zane 
z!pakietem franczyzowym lub produktem czy us'ug". Pozwalaj" one zró&nicowa$ ofert# 
od konkurencji, pozyska$ nowych klientów b"d* zaspokoi$ wzrastaj"ce potrzeby klientów.

Przyk'adem pierwszego jest tworzenie na!rynku nowych konceptów –!restauracji z!je-
dzeniem na!wynos czy restauracji opartych na!specyficznej ofercie. Kolejne rozwi"zania 
franczyzowe wprowadzane s"!na!rynek z!powodu zmieniaj"cych si# preferencji klientów. 
W!obecnych czasach wiele osób chcia'oby mie$ wi#cej czasu –!ponosz"c przy tym wy&sze 
koszty –!w!zamian za us'ugi %wiadczone w!domu. Pocz"wszy od us'ug sprz"tania domu, 
piel#gnacji ogrodów, po!prywatn" opiek# nad dzie$mi oraz indywidualn" edukacj# w!domu 
czy us'ugi dla osób starszych i!niepe'nosprawnych.

Kolejne innowacje we franczyzie zwi"zane s"!z!now" ofert" w!systemach franczy-
zowych. S" one zwi"zane z!now" us'ug" b"d* produktem. Jako przyk'ad mo&na poda$ 
nowe rodzaje kanapek oferowanych w!McDonaldzie –!wprowadzenie BigMaca do sta'ego 
menu restauracji czy wykorzystanie mediów spo'eczno%ciowych do prezentacji oferty 
oraz w!dzia'aniach promocyjnych, a!tak&e „shop-in-shop” franczyza.

Innowacje organizacyjne w!powi"zaniach franczyzowych odnosz" si# do nowych 
rodzajów rozwi"za( organizacyjnych wewn"trz powi"zania franczyzowego. Nale&" do 
nich tworzenie jednostek franczyzowych w!przedsi#biorstwach, które posiadaj" placówki 
w'asne. Ten nowy rodzaj organizacji systemów franczyzowych zwany jest form" mno-
g" (plural form)5. Metoda ta!ma wiele zalet, przede wszystkim w!zakresie zarz"dzania 
strategicznego oraz elastyczno%ci zarz"dzania. Pozwala te& przyci"gn"$ potencjalnych 
franczyzobiorców, demonstruj"c im jednostki w'asne jako placówki pilota&owe.

W!praktyce gospodarczej zdarza si#, &e na!pewnym poziomie rozwoju systemu 
franczyzowego zachodz" radykalne zmiany wewn"trz systemu. Jedn" z!nich jest to, &e 
w!kompletnie franczyzowych systemach otwierane s"!jednostki w'asne. Dzieje si# tak 
po!to, by testowa$ nowe koncepcje, innowacje we w'asnych placówkach, w!których mo&-

4 Szerzej: S. B.!Lewin-Solomons, Innovation and authority in!franchise systems: An empirical 
exploration of the plural form, „Journal paper N° J-18005 of the Iowa Agriculture and Home Economics 
Experiment Station”, Amos, Iowa 1999.

5 Szerzej: J. L.!Bradach, Using the plural form in!the management of retail chains, „Administrative 
Science Quarterly” 1997, Vol.!42, s.!276–303.
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na bezpo%rednio kontrolowa$ proces ich implementacji i!wdra&ania oraz otrzymywa$ 
bezpo%rednio informacj# zwrotn" od konsumentów.

Kolejn" strategi" rozwoju wewn"trz sieci franczyzowych jest wielokana'owa strategia 
(multi channel strategy) dystrybucji. Polega ona na!tym, &e franczyzodawca tworzy inter-
netowy kana' dystrybucji oferowanych produktów i/lub us'ug, b#d"cy uzupe'nieniem 
oferty dla konsumentów. Jest to!metoda, która mo&e by$ postrzegana przez istniej"cych 
franczyzobiorców systemu jako kana' dystrybucji konkurencyjny dla ich dzia'alno%ci. 
Dotyczy to!na!przyk'ad sieci wypo&yczalni samochodów. Klient mo&e dokona$ rezerwa-
cji samochodu osobi%cie w!punkcie us'ugowym (franczyzowym) lub poprzez internet. 
Kolejnym przyk'adem jest sie$ ro%linnych kosmetyków Yves Rocher. System ten wyko-
rzystuje ró&norodne kana'y dystrybucji: internet, jednostki franczyzowe, sprzeda& przez 
call center. Istniej" pewne ró&nice w!wy&ej wymienionych kana'ach. Franczyzobiorcy 
w!powadzonych jednostkach mog" zach#ca$ klientów do zakupów i!oferowa$ produkty, 
utrzymuj"c wysok" jako%$ obs'ugi. Produkty oferowane w!wirtualnej sieci i!jednostce 
franczyzowej s"!te!same, ale ró&ni" si# cen" i!sposobem ich zakupu.

Innym typem innowacji organizacyjnej w!powi"zaniach franczyzowych s"!nowe wa-
runki kontraktów. Mog" one dotyczy$ wszystkich franczyzobiorców lub tylko wybranych, 
w!zale&no%ci od ich finansów, zasobów i!lokalizacji. Innowacyjnym podej%ciem w!tym 
rodzaju innowacji we franczyzie mo&e by$ wykorzystanie franczyzy wielkojednostkowej 
(multi unit franchising)6. W!przeciwie(stwie do podpisanej umowy franczyzowej z!posz-
czególnymi franczyzobiorcami franczyzodawca mo&e mie$ kilka umów franczyzowych 
podpisanych z!tym samym franczyzobiorc", który zarz"dza wi#cej ni& jedn" jednostk". 
Multi unit franchising by' wykorzystywany g'ównie w!salonach fryzjerskich oraz sieciach 
hotelarskich. Obecnie w!coraz wi#kszej liczbie sektorów wykorzystuje si# franczyz# wielo-
jednostkow" w!sieciach fast foodów oraz w!bran&y odzie&owej.

Hiring-management jest kolejnym rodzajem kontraktów franczyzowych. Jest to!sytuacja, 
w!której pracownicy przedsi#biorstwa franczyzodawcy mog" sta$ si# franczyzobiorcami 
systemu oferowanego przez ich dotychczasowego franczyzodawc#. Doskonale znaj" procesy 
i!procedury oraz koncepcj# systemu franczyzowego, ale po!to, by sta$ si# franczyzobiorcami, 
musz" posiada$ odpowiedni kapita' finansowy. W!pocz"tkowym okresie wynajmuj" jed-
nostk# franczyzow" od franczyzodawcy na!podstawie umowy, jak" jest hiring-management. 
Po zdobyciu koniecznych nak'adów finansowych staj" si# prawowitymi franczyzobiorcami.

Nowa generacja systemów franczyzowych

Zdaniem naukowców i!badaczy obecnie mamy do czynienia z!czwart" generacj" 
powi"za( franczyzowych. Jest ona mocno zwi"zana z!franczyz" typu business format 

6 P. J.!Kaufmann, R. P.!Dant, Multi-unit franchising: Growth and management issues, „Journal of 
Business Venturing” 1996, Vol.!11, No.!5, s.!343–358.
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franchising (trzecia generacja powi"za( franczyzowych), która polega na!przekazaniu 
biorcy kompleksowej koncepcji prowadzenia biznesu wraz ze szczegó'owymi proce-
durami oraz specjalistycznymi szkoleniami dla biorcy i!pracowników jednostki oraz 
dzia'aniami marketingowymi dla ca'ej sieci. Natomiast czwarta generacja rozwoju 
powi"za( franczyzowych polega na!przekazaniu ca'ej koncepcji prowadzenia jednostki 
franczyzowej oraz udzia'u w!zintegrowanym systemie franczyzowym. Obejmuje po-
nadto prawo i!zobowi"zanie do kreowania oraz wdra&ania innowacji w%ród wszystkich 
uczestników sieci franczyzowej. Systemy franczyzowe o!takim charakterze nazwane 
zosta'y franczyzow" sieci" ucz"c" si# (learning network franchising)7. W!ten sposób 
tworzony jest model organizacji, w!którym poszczególne ogniwa systemu franczyzowego 
komunikuj" si# mi#dzy sob" w!celu kreowania innowacyjnych rozwi"za( i!zarz"dzania 
wiedz" w!organizacji.

W!klasycznym powi"zaniu franczyzowym to!franczyzodawca jest tym ogniwem, 
które kreuje i!implementuje rozwi"zania innowacyjne. Jest innowatorem w!odniesieniu 
do ca'ego systemu franczyzowego. Natomiast w!powy&ej zaprezentowanym nowoczesnym 
powi"zaniu franczyzowym inicjatorami innowacji mog" by$ wszystkie ogniwa systemu. 
Tak wi#c ka&dy element systemu mo&e przyczynia$ si# do wzrostu warto%ci systemu fran-
czyzowego i!poszczególnych jego ogniw (por.!rys. 1). W!ten sposób franczyzodawca mo&e 
wykorzystywa$ efektywnie do%wiadczenie i!wiedz# franczyzobiorców, w!szczególno%ci 
w!zakresie lokalnych uwarunkowa( rynku, preferencji klientów i!swoistego pasowania 
koncepcji franczyzowej danego systemu do specyfiki rynku lokalnego. Sieci", której 
dzia'alno%$ franczyzow" mo&na okre%li$ jako czwart" generacj#, jest China in!box.

W!business format franchising wyst#puje wysoka standaryzacja jednostek franczy-
zowych, du&y poziom kontroli sprecyzowanych dok'adnie procedur %wiadczenia us'ug 
i!oferowania produktów. Franczyzodawca jest ponadto jedynym *ród'em innowacji pro-
duktowych i!procesowych. Nie ma te& w!takim rodzaju sieci miejsca na!rozprzestrzenianie 
si# do%wiadczenia ani pomys'ów franczyzobiorców w!systemie. Cz#sto franczyzodawcy 
testuj" nowe rozwi"zania we w'asnych placówkach, a!po!pozytywnych wynikach s"!one 
wdra&ane do jednostek franczyzowych –!co nie zawsze jest proste i!napotyka na!opór 
franczyzobiorców, którzy s"!zobowi"zani umow" do wdra&ania proponowanych przez 
dawc# zmian.

Natomiast w!innowacyjnych franczyzowych sieciach franczyzobiorcy uczestnicz" 
aktywnie w!rozwoju systemu franczyzowego. Wynika to!ze specyfiki systemu, który jest 
systemem ucz"cym si#. Nie jest konieczny tutaj tak wysoki poziom standaryzacji jak 
w!powi"zaniach franczyzowych typu business format franchising. Jako%$ obs'ugi klienta 
i!produktu musi spe'nia$ oczekiwania klientów w!danej jednostce oraz ogólne wytyczne 
franczyzodawcy, lecz mo&e ró&ni$ si# mi#dzy jednostkami w!tym samym systemie. Cecha 

7 P. F.!Azevedo, Allocation of authority in!franchise chains, Texttos para!Diiscussão, Escola de 
Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV-EESP, nr!262, 2010, s.!8.
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systemu, której podstaw" jest zaspokajanie potrzeb lokalnych klientów w!poszczególnych 
jednostkach, powoduje to, &e biorcy maj" prawo do oferowania i!kreowania nowych pro-
duktów i!us'ug ostatecznym klientom. W!zwi"zku z!tym ka&da innowacja jest testowana 
w!pojedynczej jednostce na!lokalnym rynku i!dopiero potem przedstawiana dawcy do 
ewentualnego wdro&enia w!ca'ej sieci.

Business format franchising Learning network franchising

Franczyzodawca Franczyzodawca

Franczyzobiorcy Franczyzobiorcy

Rysunek 1. Interakcje w!generacjach powi"za# franczyzowych
+ród'o: P. F.!Azevedo, op. cit., s.!23.

Osi"ga si# w!tym przypadku kreowanie wiedzy i!dzielenie si# pomys'ami oddolnymi 
w!ramach ca'ej sieci. Mo&e wydawa$ si#, &e czwarta generacja powi"za( franczyzowych 
zwi"zana jest z!ostatnimi latami i!procesem kreowania innowacyjno%ci w!gospodarce 
ogólno%wiatowej. W!znacznej mierze tak, lecz pocz"tków takiego dzia'ania mo&na upat-
rywa$ w!systemie b#d"cym pod wieloma wzgl#dami przyk'adowym systemem franczy-
zowym, który osi"gn"' sukces rynkowy, a!mianowicie w!McDonaldzie. To w'a%nie tutaj 
pojawi'a si# w!ca'ej sieci innowacja produktowa zaproponowana przez franczyzobiorc#. 
Jest to!wprowadzony do ca'ej sieci franczyzowej w!1968!roku BigMac –!flagowy produkt 
McDonalda, wynaleziony, przetestowany i!wprowadzony do sieci przez jednego z! jej 
franczyzobiorców. W!takim typie organizacji (learning network franchising) wykorzystuje 
si# posiadan" przez franczyzobiorców wiedz# oraz znajomo%$ specyfiki lokalnego rynku. 
Pe'ni ona komplementarn" rol# w!stosunku do know-how franczyzodawcy.

Podsumowanie

Nale&y zauwa&y$, &e nie ma nag'ych ani fundamentalnych innowacji w!systemach 
franczyzowych implikuj"cych transformacj#, tak znacz"cych jak na!przyk'ad nowa 
koncepcja komercyjna –!pierwszy supermarket w!1957!roku czy sklepy dyskontowe 
z!pocz"tku lat!80. XX!wieku. Innowacje w!kontek%cie franczyzowym mo&na okre%li$ 
jako stopniowe lub regularne, które polegaj" g'ównie na!ulepszeniach istniej"cych 
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procesów, codziennych operacji, programów redukuj"cych koszty, efektywniejszych 
procesów logistycznych8.

Innowacje w!powi"zaniach franczyzowych zwi"zane s"!z!implementowaniem nowego 
konceptu, produktu b"d* us'ugi i!maj" na!celu poprawienie relacji systemu franczyzowego 
z!jego ostatecznymi klientami. Natomiast innowacje zwi"zane z!organizacj" sieci s'u&" 
poprawianiu relacji: franczyzodawca–franczyzobiorcy. Jest to!podej%cie maj"ce podwójny 
charakter w!odniesieniu do konsumentów, jak i!biorców, poniewa& franczyzodawca ma 
dwa rodzaje klientów: ostatecznych konsumentów i!franczyzobiorców systemu.

Z!analizy innowacji w!sieciach franczyzowych wynika, &e przy mniejszej standary-
zacji systemu franczyzodawca mo&e korzysta$ z!wiedzy i!do%wiadczenia biorcy, lecz traci 
pe'n" kontrol# nad jako%ci" systemu. Mo&na wdra&a$ to!w!powi"zaniach franczyzowych, 
których kluczowym aspektem dla kreowania innowacji jest znajomo%$ uwarunkowa( 
lokalnego rynku. Franczyzodawcy musz" umie$ zbalansowa$ idee innowacji produkto-
wych i!pozosta'ych kreowanych przez biorców, by zachowywa$ jednolito%$ standardów 
i!wizerunku ca'ego systemu.

Na zako(czenie nale&y zaznaczy$, &e tworz"c kompleksowe rozwi"zania i!dostarczaj"c 
innowacyjne koncepty dla konsumentów, przedsi#biorstwa franczyzowe mog" osi"gn"$ 
sposobno%$ kreowania potrzeb i!preferencji klientów, co w!konsekwencji mo&e prowadzi$ 
do wzrostu przewagi konkurencyjnej tych systemów, a!jedn" z!dróg tworzenia przewagi 
konkurencyjnej dla systemów franczyzowych s"!w'a%nie innowacje.
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