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MIC 
Branża: Odzież dziecięca 
 

• Firma zajmująca się produkcją , dystrybucją i handlem odzieży dziecięcej 
• Zatrudnienie powyżej 850 pracowników w Ameryce Południowej 
• $25 milionów obrotu rocznego 
• 95 sklepów własnych i franczyzy 
• Operacje produkcyjne cięcia, drukowania, szycia 

 
Rozpoczęcie ścieżki Demand Driven: luty 2013 
 
Wstępna diagnostyka problemów: 
 

• Produkcja na każdym indeksie produktowym na magazyn na podstawie prognoz 
sprzedaży 

• Brak centralnego magazynowania – produkty magazynowe w sklepach 
• Głównym miernikiem efektywności był koszt jednostkowy produktu 
• Ogromne ilości zapasów zgromadzonych w zakładach produkcyjnych (2)  
• Duże zapasy w magazynie centralnym i jednocześnie duże zapasy w magazynach 

poszczególnych sklepów 
• Brak systemu priorytetyzacji dla zleceń produkcyjnych skutkujący rwanym 

rytmem produkcji 
• Sklepy pełne towarów nierotujących z codziennymi brakami towarów, na które 

konsumenci zgłaszają popyt (efekt pustych półek) 
• Popularne wyprzedaże jako sposób radzenia sobie sklepów z zalegającym, 

nierotującym towarem 
• Brak synchronizacji działań między różnymi obszarami działalności tej samej firmy 
• Konflikty, wskazywanie palcem winnych, brak zrozumienia 

 

 

„Z bardzo długim czasem realizacji, niskim poziomem 
obsługi klienta, zapasami rosnącymi szybciej 

niż sprzedaż, firma nie odniesie sukcesu w przyszłości” 
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Podjęte działania: 

• Ukierunkowanie na przepływ kluczowych materiałów i informacji 
• Ukierunkowanie na redukowanie czasu realizacji procesów (w tym produkcji) 

zamiast redukowania kosztów jednostkowych 
• Zwrócenie uwagi na znaczenie zmienności i niestabilności popytu i podaży oraz 

ich wpływ na nieskuteczność realizacji planów produkcyjnych 
• Wprowadzenie pojęcia piasty (ang hub) jako centrum systemu dystrybucji 

produktów z buforowanym zapasem 
• Zakwestionowanie myślenia, że firma produkcyjna w przemyśle odzieżowym 

może odnieść sukces z aktualnym czasem realizacji wynoszącym 45 dni 
• Wdrożenie prymitywnego buforowania na poziomie 3 dni w procesie szycia i 

ustalenie tego procesu jako punktu kontrolnego (punktu harmonogramowania), 
co skutkowało zmniejszeniem czasu realizacji do 15 dni w ciągu kilku tygodni 
pracy 

• Wdrożenie kompleksowe 5-krokowego modelu planowania DDMRP 
 

Osiągnięte wyniki: 

• Redukcja stockouts – do maksymalnego poziomu 2% oraz wyniku jeszcze 
niższego na towarach szybkorotujących 

• Wzrost sprzedaży – firma zanotowała w latach 2013-2015 blisko 60% wzrost 
sprzedaży 

• Redukcja zapasów – na skutek buforowania nastąpiła całkowita redukcja zapasu 
w sieciach handlowych o 40% 

• Obsługa wzrostów popytu – pomimo wzrostu popytu o 800% w sezonie końca 
roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012 popyt został obsłużony w trakcie sezonu 

 
Inne korzyści wynikające z wdrożenia DDMRP w organizacji: 
 

• Szybkość przepływu stała się nadrzędnym celem w całej organizacji oraz głównym 
kryterium decyzyjnym (również w kontekście projektantów odzieży!) 

• Redefinicja strategii biznesowej bazującej na możliwościach operacyjnych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na marki i sieć handlową 

• Znacząco usprawnione, uspokojne środowisko pracy, potwierdzone pozytywnym 
wynikiem przepływów gotówkowych 
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Nauka z wdrożenia metod Demand Driven w firmie: 
 

1. Zakładanie, że projekt będzie realizowany bez zakłóceń i w zgodzie z oryginalnym 
planem to prosta recepta na porażkę 

2. Zmiana fundamentalnych zasad funkcjonowania organizacji wymaga wykonania 
dwóch kroków w przód i czasami jednego w tył, i to nie jest powód do 
panikowania 

3. Szanse sukcesu projektów DDMRP można wyraźnie zwielokrotnić poprzez 
wsparcie z najwyższego poziomu zarządzania oraz osobiste zainteresowanie 
championa 

4. Konieczne jest przygotowanie zarządu i finansów na pozornie niepokojące 
zjawisko, gdzie wraz ze spadkiem zapasu topnieje również „zysk” firmy 

5. DDMRP otwiera szereg nowych ścieżek usprawniania procesów i to nie tylko tych 
bezpośrednio związanych z produkcją i wytwarzaniem 

6. DDMRP to początek ścieżki – będą potrzebne rozwiązania do 
harmonogramowania (DBR), proces S&OP w warunkach Demand Driven oraz 
integracja z dostawcami (np. poprzez VMI w warunkach buforów DDMRP) 

 
 
 
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów Demand 
Driven Institute. Najnowsze studia przypadku i świadectwa wdrożeń dostępne na 
demanddriveninstitute.com.  
  


