Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na
przykładzie kursów j zykowych
rodowisko studenckie stanowi specyficzn

grup młodych konsumentów, którzy s

otwarci na nowe do wiadczenia. Ci młodzi ludzie nie posiadaj

jednak znacznych

dochodów i w zwi zku z tym podatni s na wszelkiego rodzaju promocje. Dlatego te
stosunkowo cz sto korzystaj z kuponów rabatowych.
Kupon rabatowy, to forma za wiadczenia wystawiona przez producenta lub sprzedawc
gwarantuj ca, e je eli posiadacz poka e go wystawcy, uzyska prawo do nabycia towaru po
cenie pomniejszonej o warto

kuponu1. Wi c jest to pewnego rodzaju prezent, którego nie

trzeba od razu rozpakowywa , a mo na delektowa

si

samym faktem posiadania i

wykorzysta go dopiero w dogodnym momencie.
Opis metody badawczej
Członkowie

Naukowego

Koła

Marketingowego

działaj cego

w

Wy szej

Szkole

Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. L. Ko mi skiego postanowili sprawdzi , czy studenci
warszawskich uczelni lubi dostawa takie prezenty.
Dlatego te w miesi cach marzec – maj br. przeprowadzili badanie sonda owe w ród 492
studentów,

studiów

dziennych

nast puj cych

warszawskich

uczelni:

Uniwersytetu

Warszawskiego (50 studentów), Szkoły Głównej Handlowej (50 studentów), Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszy skiego (48 studentów), Akademii Medycznej (48 studentów),
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (48 studentów), Akademii Wychowania
Fizycznego (48 studentów), Politechniki Warszawskiej (50 studentów), Wy szej Szkoły
Przedsi biorczo ci i Zarz dzania im. L Ko mi skiego (50 studentów), Szkoły Wy szej
Psychologii Społecznej (50 studentów), Polsko-Japo skiej Szkoły Technik Komputerowych
(50 studentów).
Przeprowadzone badanie miało udzieli odpowiedzi na pytanie: czy studenci warszawskich
uczelni korzystaj z kuponów rabatowych, a w szczególno ci z kuponów rabatowych na kursy
j zykowe.
Kolejnymi badanymi aspektami było to, czy studenci ucz szczaj na kursy j zykowe poza
uczelni oraz jakie typy zni ki preferuj przy wyborze kursu j zykowego.
1

por. J. Kall, Promocja sprzeda y, czyli jak sprzeda wi cej, wyd. Businessman Book; s. 132

Wyniki uzyskane z wspomnianego wy ej badania sonda owego posłu yły jako podstawa do
napisania poni szego artykułu.
Charakterystyka respondentów
Ze wzgl du na płe w badaniu wzi ło udział 51% kobiet i 49% m czyzn.
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Wykres 1 Struktura przebadanych studentów pod wzgl dem płci

Ze wszystkich przebadanych studentów 87% to studenci ucz szczaj cy na studia jednolite
magisterskie. Kolejn grup – 12% stanowi studenci ucz szczaj cy na studia licencjackie.
Słuchacze studiów in ynierskich oraz uzupełniaj cych magisterskich wynosz jedynie 2%
przebadanej populacji.
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Wykres 2 Struktura przebadanych studentów pod wzgl dem typu studiów

Zdecydowan wi kszo

spo ród przebadanych studentów stanowi osoby w wieku od 20 do

23 lat. Około 10% stanowi studenci w wieku 19 lat, a ok. 7% w wieku 24 lat. Studenci
młodsi – 18 lat oraz starsi 25, 26 lat – to mniejszo

populacji.
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Wykres 3 Struktura wiekowa przebadanych studentów

Wi kszo

przebadanej populacji stanowi studenci z pierwszego, drugiego i trzeciego roku –

w sumie ponad 76%. Studenci roku czwartego stanowi ponad 18%. Natomiast studenci
pi tego roku stanowi 4%, a studenci szóstego jedynie 1%, co spowodowane jest tym, i
sze cioletnie studia dotycz tylko Akademii Medycznej.
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Wykres 4 Struktura badanych studentów pod wzgl dem roku studiów

Styczno

z kuponami rabatowymi

Styczno

z kuponami rabatowymi potwierdziło 86% przebadanych studentów. Z tego prawie

trzy czwarte korzystało z otrzymanych kuponów, wi c mo na zało y , e studenci nie
„chowaj kuponów do szuflady”.
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wy szej Szkoły Przedsi biorczo ci i
Zarz dzania im. L. Ko mi skiego zadeklarowali najwi ksz styczno

z kuponami i to

wła nie oni najcz ciej z nich korzystaj . Natomiast słuchacze Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszy skiego, a tak e Akademii Wychowania Fizycznego w najmniejszym stopniu
mieli kontakt z kuponami i najrzadziej je wykorzystuj .
Chc c sprawdzi sposoby dystrybucji kuponów docieraj cych do studentów zadano pytanie
kafeteryjne składaj ce si z 8 odpowiedzi zamkni tych oraz jednej otwartej, umo liwiaj cej
udzielenie własnej odpowiedzi. Na to pytanie odpowiadali jedynie studenci, którzy w
poprzednim pytaniu zadeklarowali, i mieli styczno

z kuponem.

Otrzymanie kuponu na ulicy, w sklepie, za pomoc ogłosze reklamowych w prasie, czy w
postaci wkładek, ksi eczek kuponowych to najcz ciej spotykane formy dystrybucji
kuponów rabatowych przez studentów.
Mo na zaobserwowa , e płe w niewielkim stopniu wpływa na sposób otrzymania kuponu.
Szczegółowe przekroje w zale no ci od rodzaju uczelni, płci, wieku i roku studiów zawarte s
w opracowanym raporcie z bada .
Kupony na kursy j zykowe
Kupony na kursy j zykowe stanowi specyficzn odmian kuponów, poniewa po pierwsze
dystrybuowane s z reguły tylko w okre lonym czasie tzn. wrzesie – pa dziernik, stycze –
luty oraz skierowane s do z góry zdefiniowanej grupy, któr w wi kszo ci przypadków s
wła nie studenci.
Jednak w ród studentów warszawskich uczelni kupony rabatowe na kursy j zykowe nie
ciesz si ju tak du
tej formy zni ki.

popularno ci . Jedynie 21% studentów zadeklarowało, e korzystało z

Studenci w zdecydowanej wi kszo ci nie pami taj , jakiej wielko ci zni k na kurs j zykowy
otrzymali wraz z kuponem. Wynika z tego, e nie jest wa na wielko

zni ki, ale sam kupon

lub raczej wystawca, bo wygl d kuponu prawie dla połowy studentów ma rednie znaczenie.
Prawie 80% studentów nie ucz szcza na kursy j zykowe poza uczelni , jednak ponad
połowa byłaby zainteresowana podj ciem takiego kursu. Mo e to oznacza ,

e kursy

j zykowe z powodu swoich wysokich cen znajduj si poza mo liwo ciami finansowymi
studentów.
Wysoko

preferowanej zni ki

Studenci decyduj c si na podj cie kursu j zykowego kategorycznie preferuj wi ksz , ale
jednorazow zni k przy zapisywaniu si na kurs od mniejszej, ale powtarzalnej zni ki po
ka dym semestrze. wiadczy to o tym, e studenci zapisuj c si na kurs j zykowy nie my l
długofalowo o danej szkole j zykowej. W zwi zku z tym nie ma podstaw do rekomendacji
tworzenia programów lojalno ciowych dla szkół j zykowych.
Studentom dano do wyboru kilka zni ek pytaj c si o ich preferencje. Szczegółowe
wyniki zwi zane z odpowiedzi na to pytanie zawarto w raporcie z bada .
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Wykres 5 Typ preferowanej zni ki przy wyborze kursu j zykowego kosztuj cego 999PLN.

Ogólnie, kupony rabatowe s obecne w rodowisku studenckim, jednak ju kupony na
kursy j zykowe nie maj ugruntowanej pozycji. Mo e to by zwi zane z tym, e studenci
zbyt licznie nie ucz szczaj

na kursy j zykowe i dodatkowo nie s

nimi zbytnio

zainteresowani.
Wartym podkre lenia jest równie fakt, e płe w znacznym stopniu wpływa na sposób
otrzymania kuponu. W zwi zku z tym, aby promocja oparta na kuponach rabatowych była
skuteczna konieczne jest stosowanie kilku komplementarnych form ich dystrybucji.
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