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Segmentacja i wybór rynku 
docelowego



Segmentacja

• Segmentacja to podział potencjalnych nabywców na 
grupy, które mają podobne potrzeby oraz 
prawdopodobnie w zbliżony sposób zareagują na na 
różne działania marketingowe

Określone w ten sposób grupy stanowią segmenty 
rynkowe, czyli stosunkowo homogeniczne 
zbiorowości potencjalnych nabywców



Psychograficzne 

-styl życia 

-aktywność

-zainteresowania

-opinie, nawyki,

-skłonność do ryzyka

Oczekiwane korzyści

-wiedza na temat produktu

-dostrzegane /oczekiwane

korzyści 

Wzorzec    konsumpcji

- posiadanie innych produktów

- częstotliwość użycia 

- wielkość jednorazowego 

zakupu

Warunki zakupu

-rodzaj sklepu

-czas zakupu

-lojalność wobec marki

-częstotliwość zakupu

Społeczno-ekonomiczne

- dochód

- zawód

- wykształcenie

- miejsce zamieszkania

Odnoszące się do produktu / sytuacji zakupu  

Kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych 

Odnoszące się do konsumenta

Demograficzne

- wiek

- płeć

- wielkość rodziny

- faza w cyklu     

życia rodziny 



Styl życia a kupowanie leków

• Realiści (35%) - nie przesadzają z 
ochroną zdrowia, pragną czegoś 
co jest wygodne w stosowaniu i 
skuteczne, nie potrzebują 
rekomendacji lekarza

• Poszukujący autorytetu(31%) -
orientacja na lekarza i receptę, 
nie przesadzają, ale potrzebują 
rekomendacji lekarza

• Sceptycy (23%) - najmniej 
skłonni do korzystania z 
lekarstw, są bardzo 
sceptyczni jeśli chodzi o leki 
przeciw objawom 
przeziębienia

• Hipochondrycy (11%) -
biorą lekarstwa - tak na 
wszelki wypadek, 
poświęcają wiele uwagi 
zdrowiu, potrzebują 
wsparcia ze strony lekarza



Cechy personalne

Motywacje

Percepcja ryzyka

Czynniki sytuacyjne

Pilność zakupu

Zastosowanie

Wielkość zamówienia

Kryteria zakupu

Stosunek do zakupu

Jednostki zakupowe

Stosunek do zakupu

Wielkość przedsiębiorstwa

Lokalizacja

Branża

Informacje finansowe

Wykorzystywana technologia

Status: użytkownik/nieużytkownik

Możliwości finansowe nabywcy

Kryteria na poziomie mikro

Kryteria na poziomie makro

Kryteria segmentacji rynku dóbr instytucjonalnych

Cechy 

demograficzne
Zmienne operacyjne

Podejście zakupowe



Segmentacja decydentów (wybór 
oprogramowania)

• bierni – charakteryzujący się niskim poziomem 
zaangażowania, nie planują zmiany oprogramowania, podczas 
zakupu kierują się głównie ceną,

• wymagający – silne zaangażowani w pracę, lubią nowinki 
techniczne, dostrzegają korzyści płynące z innowacji, deklarują 
inwestycje w IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy,

• pseudoaktywni – zainteresowani oprogramowaniem na 
poziomie deklaracji przy jednoczesnej inercji i niechęci do 
rewolucyjnych zmian.



Kryteria segmentacji na rynku 
telekomunikacyjnym

• Wartość nabywcy (bieżąca i w całym cyklu 
życia)

• Wzorce konsumpcji

– Jak? (rozmowy, sms,mms – struktura)

– Do kogo? (połączenia na zewnątrz, wewnątrz sieci, 
w kraju, za granicą)

– Kiedy? (pora dnia, weekend)

– Jak długo? (długość rozmowy)

– Jak często? (częstotliwość)

• Skłonność do rezygnacji



Kryteria segmentacji na rynku 
telekomunikacyjnym

• Wiek

• Płeć

• Typ telefonu

• Typ subskrypcji

• Wielkość firmy

• Miejsce zamieszkania/lokalizacja firmy



Segmentacja użytkowników 
tabletów

• Corporate „road warriors”
– Profesjonaliści, młodzi i w średnim wieku, których praca oznacza intensywne podróżowanie. 

Wymagający klienci nieustannie poszukujący bardziej wydajnych mobilnych sposobów „bycia 
w kontakcie”, wcześni naśladowcy (przyjmujący innowacje), najwcześniej zaakceptowali cloud
computing

• Frequent travellers
– Podróżujący często biznesowo i dla przyjemności. Nie mają czasu oglądać ulubionych seriali w 

domu, szukając więc sposobów na bardziej mobilne sposoby konsumpcji mediów

• New Age families
– Młodzi rodzice, którzy dorastali w czasach cyfrowej rewolucji, chcą integrować technologię ze 

swoim życiem, w każdym jego aspekcie, to intensywni użytkownicy mediów 
społecznościowych, zwracają uwagę na aspekty ochrony środowiska i zrównoważony rozwój

• „Screenagers”
– Studenci i nastolatki zafascynowane technologią i internetem od najwcześniejszych lat, nie 

oglądają TV, ich codzienne życie kręcie się wokół mediów społecznościowych, blogów, 
multimedialnych treści online



Źródło: Raport KPMG w Polsce "Rynek 

dóbr luksusowych w Polsce", Edycja 2014

N=600

CATI

>7127 PLN brutto

Populacja: 878 

tys.



Role w procesie zakupu
Rola w procesie 
podejmowania decyzji

Charakterystyka roli Cel oddziaływań
marketingowych

Inicjator Identyfikuje 
potrzebę/problem

Uświadomienie sposobów 
zaspokojenia 
potrzeby/rozwiązania 
problemu

Doradca Konsultuje sposób 
zaspokojenia potrzeby

Uświadomienie zalet oferty

Decydent Rozstrzyga o wyborze 
sposobu zaspokojenia 
potrzeby

Przekonanie o zaletach 
oferty

Nabywca Realizuje podjętą decyzję Zlikwidowanie trudności w 
zrealizowaniu decyzji

Użytkownik Korzysta z oferty i dokonuje 
oceny

Osiągnięcie zadowolenia 
korzystającego z oferty
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Psychograficzne portrety konsumentów

Pentor 2003; www.pentor.com.pl
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Struktura segmentacji TGS®

Zgorzkniali Ustatkowani

Poszukujący

Spełnieni

Chaotyczni

Aspirujący

wartościduchowe materialne

pożądany 
brak zmian

pożądane 
są 

zmiany

o
tw

a
rto

ś
ć
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TGS ® Stratosfera & SMG/KRC

Rozkład segmentów TGS® 
w polskiej populacji

14%

28%

22%

12%

14%

10%

Poszukujący

Spełnieni

Zgorzkniali

Aspirujący

Chaotyczni

Ustatkowani



http://www.marketingkobiet.pl/segmentacja-rynku-konsumentek-w-polsce/



Przygotowanie badań on-line –
badania zachowań

• www.webankieta.pl

• www.ankietka.pl

• www.ankiety-online.pl

• http://www.moje-ankiety.pl

• www.ankieter.pl

• Dokumenty google

http://www.webankieta.pl/
http://www.ankietka.pl/
http://www.ankiety-online.pl/
http://www.moje-ankiety.pl/
http://www.ankieter.pl/
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Wybór rynku docelowego

• Agregacja potencjalnych nabywców

• grupowanie produktów przeznaczonych do 
sprzedaży

• konstrukcja siatki rynek-produkt

• wybór rynków docelowych
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Wybór segmentu rynku

• Czy   na danym rynku występuje luka?

• Jak część nabywców jest zadowolona z 
produktów oferowanych przez konkurentów, a 
jaka część poszukuje czegoś innego?

• Czy twoje przedsiębiorstwo jest w stanie 
zaoferować coś czego konsumenci 
rzeczywiście poszukują?
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Wybór segmentu rynku

• Czy przewidywany popyt jest na tyle duży, aby 
stwarzał szansę na opłacalną działalność 
gospodarczą?

• Czy konkurenci pozwolą na wejście?

• Ile upłynie czasu zanim zareagują?

• Czy przedsiębiorstwo będzie w stanie 
skutecznie przedstawić i promować swoją 
ofertę potencjalnym konsumentom?
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Kryteria wyboru rynku docelowego

• wielkość

• oczekiwany rozwój

• pozycja konkurencyjna

• koszty dotarcia do segmentu, atrakcyjność

• poziom zgodności z celami organizacji i 
zasobami
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Ocena segmentu

• Atrakcyjność segmentu wynika z :

liczby i intensywności działań istniejących 
konkurentów, zagrożeń związanych z wejściem 
nowych, zagrożeń substytutami, siły 
przetargowej nabywców i dostawców



Strategia produktu



Definicja produktu

Produkt - wszystko to, co można zaoferować nabywcom 
do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu. 
Produkty to też:

 usługi

 czynności

 osoby

 miejsca

 organizacje

 pomysły technologiczne, organizacyjne

 idee
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Klasyfikacja przyjmowania 
innowacji Rogersa

• Innowatorzy (2,5%)

• wcześni naśladowcy (13,5%)

• wczesna większość (34%)

• późna większość (34%)

• maruderzy (16%)
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Akceptacja nowości następuje 
szybciej gdy:

 konsumenci uzyskują
wyższe dochody

 są bardziej otwarci na
zmiany w ofercie
sprzedaży

 ryzyko związane z
zakupem produktu jest
niewielkie

 produkt jest znacznie
lepszy od tych, które już
są na rynku

 produkt może być
nabywany w
niewielkich ilościach
(co sprzyja
wykorzystywaniu go
na próbę)

 producenci i (lub)
sprzedawcy korzystają
z intensywnej promocji
i dystrybucji

 produkt jest łatwy w
użyciu



Różnicowanie

Produkt 

materialny

Cechy 

Parametry 

użytkowe 

Zgodność ze 

standardami 

Trwałość 

Niezawodność

Styl

Zakres usług

Dostawa  

Naprawy 

Gwarancje 

Inne usługi

Personel

Kompetencje 

Uprzejmość 

Wiarygodność 

Niezawodność 

Szybkość reakcji 

Komunikatywność

Wizerunek

Symbol 

Środki 

przekazu 

Atmosfera 

Wydarzenia



Pozycjonowanie

• Czym jest? 

- działanie związane z takim sposobem zaprezentowania 
oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ona 
wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości 
klientów tworzących określony rynek docelowy

- odnosi się do tego co firma robi aby być postrzeganą w 
określony sposób

- badanie pozycji produktu na rynku

• obiektywna rzeczywistość jest bez znaczenia, liczy się jej 
postrzeganie przez konsumenta



Kryteria pozycjonowania

• Charakterystyka 
produktu (cechy, składniki, 

jakość, dostępność)

• korzyści

• charakterystyka 
producenta 

• charakterystyka 
użytkowników (dla 

wybranych, znane osobistości)

• Charakterystyka 
cenowa (cena niższa, wyższa, 

obniżona)

• Kategoria produktu

• Wizerunek (jakość, 

dziedzictwo, egzotyka, nowość)

























Marka 

• nazwa, pojęcie, znak, symbol, rysunek lub kombinacja
tych elementów stworzona bądź opracowana w celu
oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego odróżnienia
od oferty konkurentów. (AMA)

• Zbiór fizycznych cech produktu lub usługi wraz ze
związanymi z nimi przekonaniami i oczekiwaniami –
niepowtarzalne skojarzenie wywoływane w
świadomości odbiorców przez nazwę bądź logo
produktu lub usługi (British Chartered Institute od
Marketing)

• Marka to idea produktu stworzona przez konsumenta
(David Ogilvy)



MARKA= PRODUKT+ WARTOŚCI+SKOJARZENIA



Wyznaczniki siły marki

• Wysoki udział w rynku

• Wysoki wskaźnik świadomości marki

• Przypisywanie marce przywództwa

• Obniżenie elastyczności cenowej 

• Okres obecności na rynku

• Charakter rynku na jakim marka funkcjonuje

• Ponadregionalny charakter marki

• Wsparcie działaniami marketingowymi

• Ochrona prawna





Cechy dobrej marki

 krótka i prosta

 łatwa do odczytania i 
wymówienia

 łatwa do rozpoznania i 
zapamiętania

 przyjemna w brzmieniu i 
odczytywaniu

 wymawiana i zapisywana w 
jeden nie budzący 
wątpliwości sposób

 możliwa do wymówienia i 
zapisania w wielu językach

 kojarząca się ze 
współczesnością

 łatwa do wykorzystania na 
opakowaniu i etykiecie

 prawnie dozwolona do 
użytkowania

 sugerująca - w miarę 
możliwości korzyści związane 
z produktem



Tożsamość marki - Burnett

• Źródło• Odmienność

• Osobowość• Funkcje

Czym jest?

Do czego 
służy?

Co robi?

Co konsumenci 
do niej czują?

Czy ją lubią?

Jakie budzi 
wyobrażenia  
nabywców?

Co 
reprezentuje 
sobą  firma?

Jakie są jej 
cele?

W czym jest 
odmienna?

Pod jakim 
względem jest 

lepsza?



• Źródło• Odmienność

• Osobowość• Funkcje

Największy w Polsce 
Dom Sprzedaży 

Wysyłkowej, OTTO 
Versand z Hamburga 

(Niemcy)

ubrania, obuwie i 
dodatki oraz elementy 

wyposażenia domu. 
produkty dla kobiet, 
mężczyzn oraz dzieci

marka „z ludzką 
twarzą”, przyjazna, 
pomocna, starsza 

siostra, którą każdy 
chciałby mieć

Celem bonprix jest sprzedaż 
odzieży i obuwia oraz dodatków 

do domu. Misją marki jest 
inspirować kobiety, aby czuły się 

piękne podczas chaosu dnia 
codziennego. Marka chce być 

postrzegana jako bardzo realna, 
nie oderwana od rzeczywistości. 

Oferta prezentowana jest na 
stronie bonprix.pl, w katalogu, 
na allegro (strefa marek) oraz 

na fanpage. ą 4 razy w tygodniu 
newsletter zawierający nie 

tylko produkty, ale także oferty 
rabatowe oraz porady stylisty 

bonprix. 

Bardzo duża oferta dla pań 
noszących duże rozmiary (do 58)

Marki własne



Tożsamość marki - Kapferer

Obraz odbiorcy

Obraz nadawcy

Zewnętrzny 

wyraz
Wewnętrznywyraz 

wygląd osobowość

relacje/

związki

kultura

odbicie
Wizerunek własny



Struktura marki wg Interbrand Opis

Wizja 

Misja 

Wartości kluczowe

Wartości ekspresyjne 

Wartości funkcjonalne 

Obszar kompetencji

Atrybuty

Sygnały marki (elementy identyfikujące markę )

Unikatowe dla danej marki widzenie siebie samej i

otaczającej rzeczywistości

Narzucone przez wizję kierunki i sposób działania

To, co łączy konsumenta z marką na poziomie

podstawowym: filozofia, moralność sposób

zachowania itp.

To, co marka mówi o konsumencie, o jego płci,

cechach charakteru, osobowości, statusie itp.

To, co marka czyni dla

konsumenta, jakie daje korzyści funkcjonalne (skład,

sposób użytkowania, efekty działania, koszt itp.)

Zamierzony zasięg marki ( jakie grupy produktów lub

usług mają być objęte marką?)

Cechy funkcjonalne produktu/ usługi

Nazwa, kolor, kształt , opakowanie produktu itp.



ECCO Opis

Wizja 

Misja 

Wartości kluczowe

Wartości ekspresyjne 

Wartości funkcjonalne 

Obszar kompetencji

Atrybuty

Sygnały marki (elementy identyfikujące 

markę )

Wszystko zaczyna się od stopy. Tworzenie butów, które

pasują do stopy. Stopy same w sobie mają idealny kształt

i gdyby to one mogły decydować poprosiłyby o

doskonale dopasowane buty…

Najbardziej komfortowe miejsce na świecie

Komfort, trwałość, zadowolenie

Stylowy, innowacyjny, odpowiedzialny

Naturalne, wygodne, innowacyjne, trwałe

buty

Wysoka jakość, trwałość, wygoda



Tożsamość marki

Nazwa markowa

Logo/ grafika

Działania produktu

Komunikacja 
marketingowa

Promocje sprzedaży/ 
merchandising

Strategia sprzedażowa

Esencja  marki

Osobowość marki

Pozycjonowanie 

Tożsamość marki - Upshaw



Marka Pozycjonowanie Osobowość Tożsamość marki 

Harley Davidson 

                   

najbardziej 

autentyczne 

doświadczenie z 

motocyklem 

zaufany przyjaciel i 

kompan, 

z pewną dozą 

„macho” 

dumna, oryginalna, 

wyłącznie 

amerykańska 

tradycja dobrej 

jakości 

Gap              

miejsce, gdzie można 

kupić rzeczy 

pasujące do 

indywidualnych 

gustów 

modne, „luźne”, 

bezpośrednie, 

godne zaufania 

odzwierciedlenie 

tego, kim jestem i 

kim chciałbym być 

Honda        

bardziej 

zaawansowana od 

rywali 

przyjazna, 

„dowcipna”, 

wyrafinowana, ale w 

„zwyczajny” sposób 

usłużny samochód, 

który pomaga nie 

komplikując życia 

 

MARKA / LOGO POZYCJONOWANIE OSOBOWOŚĆ TOŻSAMOŚĆ MARKI

Miejsce, gdzie można zrobić 
kompleksowe zakupy dla dzieci w 
każdym wieku.
Jedyna w Polsce sieć sklepów, w 
których można kupić wszystko pod 
jednym dachem dla dzieci: odzież, 
obuwie, zabawki, akcesoria dla 
niemowląt, artykuły papiernicze, 
książeczki itp. 
Wszystkie sklepy SMYK mają 
jednakowy wystrój, kolorystykę, 
asortyment. 

Magiczna kraina zabawek 
dla dzieci.
Modne, wygodne, 
bezpieczne ubranka dla 
dzieci, dobre jakościowo, 
bogate wzorniczo w 
zróżnicowanych 
segmentach cenowych 
(basic, core, premium).

Rodzima firma od 35 lat na 
rynku polskim. Kojarzy się ze 
spełnieniem marzeń w 
dzieciństwie, krainą magii i 
zabawek. Historia SMYKA 
wywołuje pozytywne emocje 
i wspomnienia w kilku 
pokoleniach Polaków, którzy 
wracają po kompletne 
zakupy dla swoich dzieci.





Cykl życia produktu



Wyszczególnienie                                                    Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek

Ilość podmiotów na  

rynku  

jeden lub kilka wiele

wchodzących

niektóre

wychodzą

wiele 

wychodzących

Stopa wzrostu 

sprzedaży        

niska najwyższa w 

całym cyklu             

zniżkowa ujemna

Koszty marketingu 

w % sprzedaży                                                                                                                

wysokie                                                 spadające   ustabilizowane

lub rosnące

skromne

Koszty produkcji 

w % sprzedaży                                                                                                       

wysokie                spadające                                               ustabilizowane

lub spadające

skromne

Zysk   straty               rosnący                                                                              ustabilizowany                                                                                                               

lub malejący

niski do strat

Cele marketingu                  uzyskanie                                         

akceptacji na                                              

rynku                          

zdobycie      

maksymalnego 

udziału w rynku                                             

utrzymanie 

uczestnictwa  w 

rynku

stopniowa

likwidacja przy

minimalizacji

kosztów



Polityka cen



Podstawy kształtowania cen

• koszty

• ceny produktów 
konkurencyjnych

• popyt



Wrażliwość nabywcy na cenę

• Dochód

• Wielkość jednorazowego wydatku

• Nabywca



Cena a jakość

• O wielu informacjach konsumenci raczej 
wnioskują, niż dowiadują się z zewnętrznych 
źródeł

• Cena jako wskaźnik jakości (gdy konsument nie 
posiada innych wyraźnych wskaźników jakości, 
gdy produkt jest nowy i mało znany)



Strategie cenowe

• strategia cen wysokich - selektywna (skimming 
strategy, premium strategy)

• strategia cen niskich - penetracyjna 
(penetration strategy)

• strategia cen kształtowana w oparciu o 
posunięcia konkurentów – adaptacyjna, 
innowacyjna (parity strategy)



Cena odniesienia

• Korzystne porównania z 
innymi aktualnymi 
cenami

• Korzystne porównania z 
innymi produktami 

• Wysoka cena 
wcześniejsza



Strategia dystrybucji



DYSTRYBUCJA

…jest jednym z instrumentów marketingowego

oddziaływania na rynek. Jej istota polega na

pokonywaniu przestrzennych, czasowych,

ilościowych, asortymentowych własnościowych   

barier  oddzielających producentów od finalnych

nabywców   ich produktów



RODZAJE KANAŁÓW ZINTEGROWANYCH PIONOWO

• Kanał administrowany

• Kanał kontraktowy

• Kanał korporacyjny



INTENSYWNOŚĆ DYSTRYBUCJI TOWARÓW

Intensywność dystrybucji

- cecha dystrybucji informująca o liczbie pośredników handlowych, za
pomocą których produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo
oferowany jest nabywcom na rynku określonym w kategoriach
geograficznych.

• Intensywna

• Selektywna

• Wyłączna



Wyzwanie dla dystrybucji

• Omnichannel - zaoferowanie klientom takiego
modelu sprzedaży, który w oparciu o
integrację kanałów, zagwarantuje im spójne i
płynne doświadczenia zakupowe



Komunikacja marketingowa



• Reklama

• Sprzedaż  osobista

• Promocja

sprzedaży

• PR

• Sponsorowanie

• Komunikacja 

nieformalna

A  I  D  A

Komunikacja marketingowa



Promocja - jako stopniowy proces 
wpływania na nabywcę

Awareness     Interest     Desire            Action
Uświadomienie Zainteresowanie Pożądanie Działanie



• płatna i bezosobowa forma
promocji

• osobiste polecanie oraz
sprzedaż dóbr i usług przez
przedstawiciela firmy w celu
nakłonienia potencjalnego
nabywcy do dokonania
zakupu i wynegocjowania
warunków

Reklama

Promocja 

sprzedaży

Sprzedaż 

osobista

polega na zastosowaniu dodatkowych
bodźców zachęcających do dokonania
zakupu produktu lub skorzystania z usługi
uatrakcyjniających towar

Instrumenty komunikacji marketingowej



• wykorzystywanie w działaniach 
komunikacji marketingowej 
przepływu informacji drogą ustną 
lub internetową pomiędzy 
uczestnikami rynku (głównie 
konsumentami) dotyczących 
produktów i usług poprzez ich 
odpowiednie stymulowanie i 
modyfikowanie.

Sponsorowanie

angażowanie przez
przedsiębiorstwo środków
(finansowych, rzeczowych,
usług) we wspieranie
różnorodnej działalności dla
osiągnięcia określonych celów
marketingowych (np. poprawa
wizerunku, zauważalność marki)

ogół działań związanych z
utrzymaniem jak najlepszych
stosunków przedsiębiorstwa z
otoczeniem

PR

Komunikacja 

nieformalna



Funkcje:

• informacyjna

• wspierania procesów sprzedaży

Cele:

• rozszerzenie znajomości produktu lub firmy wśród potencjalnych
nabywców podczas poszczególnych faz procesu zakupu

 informowanie o cechach oferowanego produktu lub usługi

 działania przypominające o istnieniu produktu lub usługi

 działania redukujące zjawisko dysonansu pozakupowego

• skłonienie do zakupu poprzez proces komunikowania się z otoczeniem

Funkcje i cele komunikacji 
marketingowej
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Reklama Public 

Relations

Sprzedaż 

osobista

Promocja 

sprzedaży

•TV

•Outdoor

•Internet

•Radio

•Prasa

•Ulotki

•Katalogi

•Broszury

Internet 

•Materiały dla 

prasy

•Konferencje

•Seminaria

•Publikacje

•Biuletyny

•Przemówienia

•Prezentacje

•Negocjacje 

handlowe

•Telemarketing

•Konkursy

•Loterie

•Premie

•Kupony

•Rabaty

•Upominki

Oddziaływanie na klienta Oddziaływanie na produkt

Internet

Internet 

Internet 

SPONSORING

Przykładowe instrumenty 
komunikacji marketingowej



Stosunek nabywców do promocji

• Preferowane formy komunikacji            

przekazu informacji i stosowanych    

zachęt

• Zaufanie do nośników informacji

Uwarunkowania społeczno-

kulturowe

• Konwencje kulturowe

• Hierarchia wartości

• Wymogi i ograniczenia 

Postępowanie nabywców na rynku

• Rodzaj zaspokajanych potrzeb

• Odczuwane ryzyko

• Potrzeba informacji  ( zakres i             

poziom szczegółowości)

Uwarunkowania decyzji dotyczących komunikacji 

marketingowej
Uwarunkowania prawne

• Ograniczenia dotyczące działań 

promocyjnych

• Ograniczenia dotyczące 

wykorzystywania wybranych 

nośników informacji

• Ograniczenia dotyczące treści



Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym 

praktykom rynkowym

Ustawa prawo prasowe

Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o prawie własności przemysłowej

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o  ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

Prawo farmaceutyczne

…
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Dozwolone czy nie?

• Reklama papierosów Marlboro na billboardach? 
• Rozdawanie papierosów w hipermarkecie?
• Degustacja alkoholu w wydzielonym miejscu w 

hipermarkecie (w miejscu sprzedaży alkoholu)
• Plakaty reklamujące papierosy WEST na terenie uczelni 

wyższej
• Wysłanie do potencjalnych klientów nie zamówionej 

wcześniej oferty mailem
• Wykorzystanie nazwisk osób publicznych w reklamie 

wiecznych piór
• Reklama porównawcza sklepu osiedlowego i hipermarketu 

oferującego pomarańcze w cenie niższej niż konkurenci



Producent

Ostateczni 

użytkownicy

Pośrednicy                

Producent

Ostateczni 

użytkownicy

Pośrednicy

Porównanie strategii komunikacji

Strategia „PULL”                                                    Strategia „PUSH”

Działania

aktywizacji 

sprzedaży

Działania

aktywizacji

sprzedaży
Popyt

Popyt

Popyt

Popyt
Działania

aktywizacji

sprzedaży



Plan komunikacji marketingowej

1.Analiza sytuacji

2. Identyfikacja odbiorcy i celu

3. Wybór apelu promocyjnego

3. Wybór kanału przekazu

4. Określenie poziomu wydatków 

5. Ocena i kontrola działań



Zasady, których warto przestrzegać

– reklamę powinna cechować prostota formy i jasność komunikatu

– reklama powinna być wiarygodna, tj. przekazywać informacje o 
autentycznych, sprawdzalnych cechach produktu

– reklama powinna uwypuklać istotne cechy, przymioty czy elementy 
reklamowanego przedmiotu  

– w reklamie należy unikać schematów, jednak element zaskoczenia i 
humoru nie może mieć cech efekciarstwa i przyćmiewać zasadniczego 
komunikatu

– reklama powinna budzić emocje i angażować odbiorcę.



Podstawowe techniki reklamowe

• Humor

• Scenki z życia

• Produkt w działaniu

• Znane osobistości, 

• Nowość!!!

• Erotyka

• Motywy religijne



Kierunek rozwoju mediów

• Globalna konsumpcja mediów podwaja się 

co każde 25 lat;

• Natura mediów zmienia się: 5 lat temu 50% 

mediów było cyfrowych, do końca dekady 

wskaźnik ten wzrośnie do 80%;

• Czytelnictwo spada sukcesywnie od lat '40;

• TV nie rośnie od lat '80;

• Radio, outdoor, kino zachowują status quo;

• Rośnie konsumpcja internetu, mobile i gier;

• mass media, które relacjonują to co jest 

relacjonowane w social media

thebrandbuilder.wordpress.com/2012/03/12/strategy-reminder-shifts-in-global-media-consumption

Quo Vadis media?



•Urządzenia stają się coraz bardziej 

wyspecjalizowane i zminiaturyzowane

•Dane przetrzymywane są w chmurze 

a nie w pamięci lokalnej

•Każde urządzenie jest połączone z siecią 

lub z innym urządzeniem

•Na „końcu” każdego urządzenia jest 

człowiek, 

który jest połączony z dowolną osobą na 

świecie 

Świat analogowy Świat cyfrowy Świat sieci cyfrowych

„Media 1.0” „Media 2.0” „Media 3.0”



• koniec podziału na reklamę i „content” –
wszystko jest kontentem – reklama jest tak 
wszechobecna i zrutynizowana, że trudno 
cokolwiek rozdzielać – próby instytucjonalizacji 
tego stanu rzeczy - „reklama natywna”. 

• firmy lokalne rozpoczną globalną konkurencję 
marketingową z firmami globalnymi





Nowe trendy



Pokaż mi twój profil a powiem Ci kim jesteś

Pokaż mi swoje „lajki” a powiem Ci kim jesteś

w 88 procentach przypadków można

poprawnie ustalić preferencje seksualne

użytkownika Facebooka, wyłącznie na

podstawie analizy jego „lajków”, nawet

wtedy kiedy on sam informacji na ten temat

nie chce ujawnić.

Nauka.newsweek.pl



Nowe i „nowe”  narzędzia komunikacji

Nowe narzędzia Stare narzędzia

Nowe zastosowania Internet

Technologie mobilne

AR

Ambient media

Guerilla marketing

Shockvertising

Ambush marketing

Advertainment

RTM/RTC

Stare zastosowania Product placement

Marketing wirusowy

Marketing szeptany

Event marketing



Najważniejsze definicje

•*  Pay Per Click – model reklamowy w którym klient płaci tylko za 
efekt, czyli w tym wypadku za kliknięcie w reklamę

SEM

search engine
marketing

SEO

search engine
optimization

Paid Search

•Działania marketingowe mające na 
celu poprawienie widoczności 
(pozycji) strony internetowej w 
wyszukiwarkach, często przy 
wykorzystaniu działań SEO i Paid
Search

• Działania ulepszające stronę 
internetową oraz działania 
promocyjne strony internetowej 
mające na celu poprawienie 
widoczności (pozycji) strony 
internetowej w wynikach 
organicznych wyszukiwania.

• Reklama w formie linków 
sponsorowanych sprzedawana przez 
wyszukiwarki z reguły w modelu Pay
Per Click*.



Po co firmom media społecznościowe?

• Wizerunek

• Badania marketingowe

• Obsługa klienta

• Sprzedaż



ProblemyKorzyści

• Wewnętrzna cenzura 

serwisów (np. Facebook)

• Cenzura profili przedsiębiorstw 

(np.kasowanie niepochlebnych 

komentarzy),

• Możliwość utraty 

wiarygodności (fałszywe 

profile)

• Utrata pozytywnego wizerunku 

z powodu nieumiejętnego 

zarządzania profilem (utrata 

fanów z powodu 

nieinteresujących, zbyt 

częstych interakcji lub 

porzucenia profilu)

• Ryzyko ujawnienia zbyt wielu 

istotnych informacji o firmie  na 

jej profilu lub przez jej 

pracowników.

• dotarcie do sprecyzowanej 

grupy odbiorców, 

spełniających określone i 

wybrane kryteria,

• wykorzystanie dyskusji jako 

narzędzia interakcji z 

użytkownikami,

• możliwość wykorzystania 

takich narzędzi komunikacji jak 

gry, konkursy, czy grupy 

tematyczne.

• możliwość dokonania pomiaru 

efektów prowadzonych w 

ramach serwisów działań

• zwiększenie znajomości marki,

• spotkanie nowych partnerów 

biznesowych,

• pozyskanie nowych klientów,

• zmniejszenie całkowitych 

kosztów marketingu.



Advertainment

• (reklamo-zabawa, reklamo-rozrywka) - przekaz 
reklamowy zawarty w rozrywkowej formie, nie 
zawsze bezpośrednio powiązanej z samym 
produktem. Najpopularniejszy w Internecie, 
istnieją jednak również przykłady spoza tego 
medium.

• Advergaming , advergames – gry z produktami w 
roli głównej

• Adverworlds (np. webkinz.com) – światy 
reklamowe



Augmented reality – rozszerzona 
rzeczywistość

• system łączący świat rzeczywisty z generowanym
komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery,
na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym
grafika 3D

• R. Azuma definiuje AR jako system:

– łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość 
wirtualną,

– interaktywny w czasie rzeczywistym,

– umożliwiający swobodę ruchów w trzech wymiarach.



Grywalizacja

• Grywalizacja lub gryfikacja lub gamifikacja (ang.
gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier
fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań
ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia
zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka
płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań,
rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować
ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora
projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.



Alternate reality game (ARG)

• Gry alternatywnej rzeczywistości (ARG) określa sie
mianem sposobu w jaki twórcy kampanii przekraczają
granice pomiędzy rzeczywistością a światem
wirtualnym. To rozbudowane, interaktywne
przedsięwzięcia, których rozgrywka toczy się w
prawdziwym świecie, a poszczególne jej elementy
odbywają się za pośrednictwem przeróżnych mediów i
środków komunikacji, takich jak e-maile, komunikatory,
strony internetowe, ale również telefony, gazety i
tradycyjna poczta. W ARG urzeczywistnia się wyraźnie
konwergencja mediów, w tym wypadku użyta w celu
rozrywkowym, na potrzeby gry.



Marketing mobilny

• obejmuje ogół działań marketingowych 
prowadzonych z wykorzystaniem 
bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych 



Cechy marketingu mobilnego

Urządzenia mobilne są

• Osobiste

• Komunikacyjne

• Towarzyszące 

Marketing mobilny jest

• Precyzyjny

• Interaktywny

• Impulsowy



Instrumentarium

• SMS (short message service)

• Internet mobilny(Wireless Web)

• IVR (interactive voice response)

• MMS (multimedia message service)

• LBS (location based system)

• Bluetooth

• Fotokody

• Beacons

• Inne aplikacje 



Przykładowe zastosowania

• Reklama marki lub produktu

• Promocja sprzedaży

• M-commerce 

• Program lojalnościowy

• Zasilanie baz danych
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Ambient media
• alternatywny nośnik reklamy, inny niż powszechnie 

używane. 
• media standardowe użyte w sposób 

niekonwencjonalny. 
• niestandardowe działania reklamowe prowadzone w 

miejscach, gdzie konsument reklamy się nie 
spodziewa 

• rozwiązania, które mają zaskakiwać odbiorcę -
poprzez zestawienie z kontekstem, nietypowym 
otoczeniem, nietypową formą nośnika albo przez 
swoją mnogość i siłę oddziaływania 
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Typologia ambient

Lokalizacja nośnika

Sposób odbioru

indoor outdoor

pasywny Reklama w pubach, 

klubach, aptekach

Orzech Snickersa 

wystający z plakatu; 

obrandowana 

żaglówka

interaktywny Mikołaj w CH; automat 

do gier w salonie 

samochodowym

Plac zabaw 

zaludniony postaciami 

z gry wideo



CZYM JEST KOMUNIKACJA 
NIEFORMALNA?



15% rozmów prowadzonych przez ludzi 
zawiera wzmianki o markach produktów 
i usług (D. Balter,  J. Butman, Poczta pantoflowa. Sztuka marketingu 

szeptanego, ONE PRESS 2007)



Komunikacja nieformalna (ang. word-of mouth)

• jest definiowana jako kanał komunikacji interpersonalnej, w 
którym podmiotem są sąsiedzi, przyjaciele, rodzina, znajomi 
wyrażający swoje opinie, w interakcjach z potencjalnymi i 
obecnymi nabywcami (Kotler 2001, wersja anglojęzyczna)

• proces, w ramach którego toczą się dyskusje wokół organizacji 
i jej oferty, w czasie których może dojść do sformułowania 
opinii na ich temat (Mazzarol, Sweeney i Soutar, 2007)

WOM po polsku:

• Komunikacja nieformalna

• Poczta pantoflowa

• Echo klienckie 

• Komunikacja bezpośrednia



Źródło: K. M. Haywood, Managing WOM 

Communications, Journal of Services 

Marketing, vol. 3, Issue 2 1989



Typy komunikacji nieformalnej

• Pozytywna i negatywna

• Tradycyjna (WOM) i elektroniczna/cyfrowa 
(eWOM)

• O oddziaływaniu informującym

• O oddziaływaniu wpływającym

- porady

- doświadczenia



Komunikacja nieformalna

• W Polsce pierwsze opracowania dotyczące komunikacji
nieformalnej związane były z analizą socjologiczną zjawiska
plotki. Na gruncie marketingu zajęto się komunikacją
nieformalną dopiero od 2000 r., głównie w branżowych
czasopismach, w których pisali praktycy, niekoniecznie
poprawnie tłumacząc anglojęzyczne zwroty.

• „Brief” z 1 lipca 2000 r. zawiera następujące sformułowania:
„skuteczność marketingu szeptanego buzz marketingu (…),
„marketing szeptany czyli PR jako tworzenie pozytywnego
wizerunku firmy”.

• Polska literatura naukowa z zakresu marketingu zajmuje się
tematem komunikacji nieformalnej od 2005 r.



Problemy z nazwami

• Marketing szeptany = word-of –mouth
„(…)Konsumenci codziennie korzystają z marketingu szeptanego (word-of-
mouth)(…)”Kotler, Keller, Marketing, 2012, s.585

• Buzz marketing (dawanie powodów do rozmowy)

• Marketing rekomendacji?

• Word-of-mouth marketing, word-of-mouth advertising, word-
of-mouth communication



Komunikacja nieformalna a marketing szeptany



Motywy komunikacji nieformalnej
• Funkcjonalne: “dostarczyć informacji”

• Społeczne: “wysłanie sygnału do otoczenia 
[prysznic ego, chęć podobania się, zaistnienia, 
bycia ważnym]”

• Emocjonalne: “chęć podzielenia się swoim 
zadowoleniem lub brakiem zadowolenia, 
redukcja dysonansu pozakupowego.”

Lovett, M. J., Peres, R., & Shachar, R. (2013). On brands and 

word of mouth. Journal of Marketing Research, 50(4), 427-444.



Motywy do wysyłania 
komunikatów

• Online

– Społeczne

– Funkcjonalne

– Emocjonalne 

• Offline 

– Emocjonalne

– Funkcjonalne

– Społeczne 

Lovett, M. J., Peres, R., & Shachar, R. (2013). On brands and 

word of mouth. Journal of Marketing Research, 50(4), 427-444.



Miejsce komunikacji nieformalnej w marketingu



Definicja kom. nieformalnej jako narzędzia 
kom. marketingowej 

• „komunikację nieformalną można definiować
jako wykorzystywanie w działaniach
komunikacji marketingowej przepływu
informacji drogą ustną lub internetową
pomiędzy uczestnikami rynku (głównie
konsumentami) dotyczących produktów i
usług poprzez ich odpowiednie stymulowanie i
modyfikowanie” A. Czarnecki, w Garbarski (red),

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, 2012



Formy komunikacji nieformalnej

• Poczta pantoflowa

• Kreowanie szumu (buzz)

• Marketing wirusowy/promocja wirusowa

• Społeczności wirtualne (fora, blogi, 
komentarze, oceny, recenzje, profile marek)

• Liderzy opinii (adwokaci, ambasadorzy, 
celebryci, profesjonaliści, obywatele)

• Udostępnianie produktu (product seeding)



Poczta pantoflowa

• 90% komunikacji nieformalnej odbywa się w 
sposób tradycyjny – z ust do ust 
(Kellerfay.com)



Wykorzystanie 

komunikacji nieformalnej 

jako źródła informacji o 

produkcie przed jego 

zakupem

Consumerbarometer.com

Tkaczyk, J. (2015). Źródła informacji w 

procesie podejmowania decyzji o zakupie 

przez e-konsumentów–Polska na tle innych 

państw UE. Marketing i Rynek, (8 (CD)), 

757-769.



Kreowanie szumu



Marketing wirusowy



Społeczności wirtualne

http://www.slideshare.net/Zbysioo/budowa-wizerunku-w-

sieci-case-study-second-poland-oraz-tygodnik-

powszechny-w-second-life-presentation

http://www.slideshare.net/Zbysioo/budowa-wizerunku-w-sieci-case-study-second-poland-oraz-tygodnik-powszechny-w-second-life-presentation


Liderzy opinii

Influencerzy?



Udostępnianie produktu



WPŁYW 
KOMUNIKACJI 
NIEFORMALNEJ 
NA 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI O 
ZAKUPIE



Poszukiwanie informacji

Uświadomienie potrzeby

Decyzja o zakupie

Ocena informacji

Rozpoznanie problemu

-naturalne lub stymulowane

- istotna różnica między 

stanem obecnym a idealnym

Sposób poszukiwania 

informacji

Korzystanie z różnych źródeł

Rozpoznanie sposobów 

zaspokojenia potrzeby

1

2

3

4

Identyfikacja możliwości

Ocena poszczególnych 

alternatyw

Heurystyki – skróty myślowe, 

przekonania

Wybór konkretnego produktu

Doświadczenia pozakupowe

rekomendacja

rekomendacja

rekomendacja

rekomendacja



Informacje o próbie

N=1000

CAWI

Panel  IIBR

Sierpień 2014

Kobiety (50%) Mężczyźni (50%)





Skłonność do polecania i zniechęcania do zakupu

Polacy w wieku 15-50 chętniej rekomendują produkty, aniżeli zniechęcają 

do ich zakupu i skłonność ta jest niezależna od płci. Jeżeli już natomiast 

zniechęcają to relatywnie chętniej robią to osoby starsze (35-50), aniżeli 

młodsze (15-34). 

N=1000



Jak bardzo byłbyś skłonny polecić?

Skala 0-10, 0=brak poleceń, 10 

zdecydowana skłonność do polecenia

średnie

N=840



Ilu osobom polecamy produkty, a 
ilu zniechęcamy?

• Średnio polecano produkty lub usługi 3,73 
osobom (N=664, mediana 3, dominanta 2, 
odchylenie 3.83, min. 1, max. 50)

• Średnio zniechęcano do produktu lub usługi 
4,27 osób (N=289, mediana 3, dominanta 1, 
odchylenie 6.374, max 50)



Polecanie i zniechęcanie do zakupu 
a wiek i płeć respondentów

kobieta 
15-34

kobieta 
35-44

kobieta 45-
50

mężczyzna 
15-34

mężczyzna 
35-44

mężczyzna 
45-50

polecanie 34% 10% 8% 30% 12% 7%N=735
zniechęcanie 32% 7% 6% 36% 14% 5%N=342



Jak i komu polecamy?

N=735



Jak i kogo zniechęcamy?

N=342



Co polecamy? (wypowiedzi spontaniczne)

N=735



Do czego zniechęcamy? (wypowiedzi 

spontaniczne)

N=342



Źródła informacji

N=1000



Źródła informacji

odpowiedzi w %
własne 
doświadczenie

opinie 
rodziny i 
znajomych reklamy

bezpośredn
i kontakt ze 
sprzedawcąw Internecie

reklamy w 
Internecie

wyszukiwar
ki

blogi, media 
społeczności
owe

strony www 
producenta

odzież 71,2 28,3 7,9 22,3 21 7,6 12,5 7,9 16
linie lotnicze 18,2 21,7 6,5 9,5 34,9 6,1 25,7 11,9 10,8
artykuły 
żywnościowe 79,7 38,1 15,8 23 8,7 3 5,8 3,9 3,8
kosmetyki 64,8 34 17 23,4 24,3 7,1 16,1 13 13,7
meble 37,7 23,5 7,4 27,8 21,7 3,4 12,8 4,5 15,4
restauracja 62,7 43,1 4,6 13,8 11,6 3,3 7,7 6 3,1
usługi fryzjerskie 66,4 35,5 2,8 9,4 6,1 1,4 4 3,3 1,4
hotele 23,9 27,5 6,6 9,7 44 8,7 34,4 17,7 13
samochody 41,4 39,2 4,1 22,9 31 4,4 23 14,8 10,8
usługi edukacyjne 26,4 30,5 6,3 11 36,4 7 26,1 14,3 11,7
telefony 
komórkowe 41 32,4 7,8 35,4 56,6 8,3 42,7 26,4 38,1
seans filmowy 31 36,6 34,4 5,6 39,4 14,4 28,9 18,8 6,2
komputery 38,5 33,7 4,5 35,4 49,4 6,8 35,7 21,3 33,6
usługi prawnicze 21,5 33,7 2,5 12,1 18,3 2,8 14,5 7,2 4,2
usługi medyczne 52,3 51,8 2,2 13,3 19,6 3,1 14,1 8,1 5,2

N=1000
największa wartość w wierszu



Źródła informacji

własne 
doświadczenie

opinie rodziny 
i znajomych reklamy

bezpośredni 
kontakt ze 
sprzedawcą w internecie

reklamy w 
internecie wyszukiwarki

blogi, media 
społecznościo
we

strony www 
producenta

Gdzie w Internecie?

odzież

kosmetyki

usługi fryzjerskie

restauracja

linie lotnicze

usługi prawnicze

usługi medyczne

restauracja
seans filmowy

usługi 
medyczne

telefony komórkowe

usługi prawnicze

seans filmowy

telefony komórkowe

komputery
seans filmowy

usługi fryzjerskie

seans filmowy

usługi medyczne

komputery

telefony komórkowe

hotele

usługi fryzjerskie

telefony komórkowe
komputery

telefony komórkowe

komputery

usługi fryzjerskie



Przy poszukiwaniu informacji o produkcie czyja opinia 
jest dla Ciebie ważniejsza?

Skala 1-7, gdzie 1 oznacza ważniejszą opinię osoby podobnej do mnie, 

4 tak samo ważne są dla mnie opinie różnych osób, 7-ważniejsza jest 

opinia eksperta

N=494 N=163N=417 N=498 N=397N=426 N=453 N=325N=236 N=354N=483N=320 N=377 N=442 N=116



Poszukiwania zależności

• Podatność na wpływ społeczny a skłonnośc do 
generowania opinii

• Zaangażowanie w zakup a skłonność do 
generowania opinii



Podatność na wpływ społeczny

• Do pomiaru podatności na wpływ społeczny została wykorzystana 12 elementowa skala
wpływu interpersonalnego (Interpersonal Influence, Bearden, Netenmeyer, Teel 1989), którą
rozbudowano o dodatkowe 5 pytań referujących wpływ społeczny jako podatność na opinie
pojawiające się w Internecie

• Skala 1-7 (1- zdecydowanie się nie zgadzam, 7 zdecydowanie się zgadzam)

• Alfa Cronbacha na poziomie 0,885

q3. Chętnie korzystam z porad i komentarzy 

umieszczonych w Internecie. 4,55 1,774 1000

q3. Chętnie dzielę się opiniami na temat produktów i 

usług w Internecie. 3,80 1,824 1000

q3Uważam, że opinie o produktach i usługach na forach 

internetowych, blogach i w mediach społecznościowych 

są wiarygodnym źródłem informacji.
4,23 1,598 1000

średnia odchylenie N

q3. Często udzielam porad innym osobom, żeby pomóc 

im w wyborze najlepszego dla nich produktu 4,51 1,669 1000 Najwyżej ocenione

q3. Jeśli chcę się do kogoś upodobnić, często kupuję 

marki produktów używane przez niego 2,76 1,945 1000 Najniżej ocenione



Podatność na wpływ społeczny a sytuacja osobista

Nie znaleziono jakiejkolwiek zależności 

pomiędzy zmiennymi demograficznymi oraz 

społeczno-ekonomicznymi a podatnością na 

wpływ społeczny. Jedyna różnica- sytuacja 

osobista.



Wpływ społeczny a komunikacja 
nieformalna

• Zależność pomiędzy podatnością na wpływ 
społeczny a skłonnością do generowania 
pozytywnych komunikatów nieformalnych jest 
minimalna (r=-0,121; p<0,01).

• Pomiędzy generowaniem negatywnych opinii i 
podatnością na wpływ społeczny nie 
występuje korelacja. 



Zaangażowanie konsumenta w 
zakup

1. w przypadku ….. ma dla mnie znaczenie jaką markę kupuję 

2. większość …. w danej kategorii jest do siebie podobna 

3. bardzo ważne jest dla mnie dokonanie właściwego wyboru 

spośród dostępnych …. 

4. posiadam dużą wiedzę na temat …. 

5. jest dla mnie problemem, jeśli kupiony ….. nie spełni moich 

oczekiwań 
 

Skala PDI

Zaangażowanie jest tutaj definiowane jako 

zakres zainteresowania konsumenta 

podjęciem decyzji o zakupie danego 

produktu (Mittal 1989/1995)

Skala bazuje na 5 stwierdzeniach 

opisanych dualnymi frazami w 7-

stopniowej skali (1 zdecydowanie się nie 

zgadzam, 7-zdecydowanie się zgadzam)

Można mówić o bezpośrednim 

wpływie zaangażowania w produkt 

na skłonność do generowania 

pozytywnych opinii o produkcie 

(Sundaraman, Mitra, Webster, 1998) 



Zaangażowanie a WOM

• H1: wraz ze wzrostem zaangażowania w zakup
danej kategorii produktowej zwiększa się
skłonność do generowania pozytywnych
komunikatów (opinii) w procesie komunikacji
nieformalnej.

• H2: wraz ze wzrostem zaangażowania w zakup
danej kategorii produktowej zwiększa się
skłonność do generowania negatywnych
komunikatów (opinii) w procesie komunikacji
nieformalnej.



Zaangażowanie konsumenta a WOM

Kategoria 

produktu

Średnia 

wartość 

zaanga-

żowania

w zakup

Współczynnik 

korelacji 

Spearmana-

skłonność do 

generowania 

pozytywnych 

opinii Istotność

Współczynnik 

korelacji 

Spearmana -

skłonność do 

generowania 

negatywnych 

opinii Istotność

Liczba osób 

kupujących 

produkt w 

ciągu 

ostatnich 1-

12-miesięcy

odzież 4,26 0,362 0,000 0,151 0,001 N=494

linie lotnicze 4,46 0,336 0,000 0,211 0,007 N=163

artykuły 

żywnościowe 4,53 0,383 0,000 0,283 0,000 N=417

kosmetyki 4,56 0,356 0,000 0,204 0,001 N=498

meble 4,60 0,329 0,000 0,154 0,002 N=397

restauracja 4,76 0,477 0,000 0,238 0,000 N=426

usługi 

fryzjerskie 4,76 0,477 0,000 0,165 0,000 N=453

hotele 4,89 0,438 0,000 0,232 0,000 N=325

samochody 4,92 0,448 0,000 0,390 0,000 N=236

oferta 

edukacyjna 4,94 0,475 0,000 0,320 0,000 N=354

telefony 

komórkowe 5,00 0,418 0,000 0,252 0,000 N=483

seans 

filmowy 5,05 0,408 0,000 0,248 0,000 N=320

komputery 5,08 0,355 0,000 0,284 0,000 N=377

usługi 

prawnicze 5,09 0,581 0,000 0,344 0,000 N=116

usługi 

medyczne 5,13 0,387 0,000 0,249 0,000 N=442

Potwierdzono obie 

hipotezy

Zdecydowanie silniejsza 

zależność występuję 

pomiędzy zaangażowaniem a 

skłonnością do generowania 

pozytywnych opinii, aniżeli 

zaangażowaniem i 

skłonnością do generowania 

negatywnych opinii. 





WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI 
NIEFORMALNEJ PRZEZ 
PRZEDSIĘBIORSTWA



Struktura próby

N=500

CATI, grudzień 2016

Baza Bisnode, 

losowanie proste, 

przy kontroli wielkości 

przedsiębiorstwa oraz 

branży (PKD 2007)



Informacja o próbie

6%

26%

33%

22%

10%

3%

0%

W jakim przedziale wiekowym się Pan(i) znajduje?

18-28

29-39

40-50

51-60

61-70

71 i więcej

Odmowa odpowiedzi

59%20%

15%

6%

Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w firmie, w której 
pracuje?

właściciel

dyrektor/kierownik działu
marketingu/pr/komunikacji

pracownik działu
marketingu/pr/komunikacji

51%
36%

9%

4%

Ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie?

do 9 osób

powyżej 10 osób do 49 osób

powyżej 50 osób do 249 osób

powyżej 250 osób

N=500



Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo

1%

Sekcja B - górnictwo i 
wydobywanie

0% Sekcja C - przetwórstwo 
przemysłowe

9% Sekcja D - wytwarzania i 
zaopatrywanie w energię 

elektryczną
0%

Sekcja E - dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i 

odpadami
0%

Sekcja F - budownictwo
12%

Sekcja G - handel hurtowy i 
detaliczny

25%

Sekcja H - transport i 
gospodarka magazynowa

6%

Sekcja I - działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi
3%

Sekcja J - informacja i 
komunikacja

3%

Sekcja K - działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa

3%

Sekcja L - działalność związana 
z obsługą rynku nieruchomości

5%

Sekcja M - działalność 
profesjonalna, naukowa i 

techniczna
10%

Sekcja N - działalność w 
zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca
3%

Sekcja O - administracja 
publiczna i obrona narodowa

1%

Sekcja P - edukacja
4%

Sekcja Q - opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna

5%

Sekcja R - działalność związana 
z kulturą, rozrywką i rekreacją

2%

Sekcje S i T - pozostała 
działalność usługowa

7%

N=500



Branża 

23%

25%

52%

Jaka jest branża działalności firmy, w której Pan/i pracuje?

Produkcja

Handel

Usługi

N=500



Informacja o próbie

89%

10%

1%

Jaki jest sektor działalności firmy, w której Pan/i pracuje?

prywatny

publiczny

trudno powiedzieć

7%

16%

31%
9%

17%

20%

Jaki jest obszar terytorialny działalności firmy, w której 
Pan/i pracuje?

globalny

międzynarodowy

ogólnopolski

kilka województw

województwo

powiat

N=500



Dominujący typ klienta

39%

39%

22%

Jaki jest dominujący typ klienta firmy, w której pan/i pracuje?

konsument (B2C)

nabywca instytucjonalny
(B2B)

trudno powiedzieć

N=500



Zaangażowanie w komunikację 
nieformalną

59,6%

48,4%

42,60%

38,20%

35,0%

25,2%

24,4%

13,4%

13,4%

10,6%

6,2%

5,8%

2,6%

31,0%

25,8%

30,80%

27,60%

27,8%

23,8%

27,0%

12,6%

12,2%

20,0%

8,0%

10,4%

3,0%

1,6%

3,4%

4,60%

7,20%

9,2%

12,4%

11,6%

28,2%

22,2%

18,4%

30,2%

31,4%

44,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

W firmie, w której pracuję wynagradzamy klientów pieniędzmi za rekomendowanie
naszych produktów/usług

W firmie, w której pracuję udostępniamy za darmo produkty/usługi znanym osobom, aby
w ten sposób zachęcać do zakupu naszych produktów.

W firmie, w której pracuję wynagradzamy klientów bezpłatnymi produktami w zamian za
rekomendowanie tych produktów

W firmie, w której pracuję wynagradzamy klientów rabatami za podzielenie się opinią na
temat produktów/usług

W firmie, w której pracuję pracownicy są zachęcani do wypowiadania się o ofercie firmy w
mediach społecznościowych

Firma, w której pracuję, wykorzystuje opinie zadowolonych klientów na stronach
internetowych.

Firma, w której pracuję chętnie wykorzystuje opinie zadowolonych klientów w swoich
reklamach

W firmie, w której pracuję, nie kasuje się negatywnych opinii w mediach
społecznościowych, ponieważ uważa się, że negatywne opinie klientów dodają…

Firma, w której pracuję wykorzystuje opinie zadowolonych klientów do pozyskiwania
nowych np. przy składaniu ofert.

Firma, w której pracuję nie chwali się przesadnie opiniami swoich klientów

W firmie, w której pracuję zachęcamy klientów do dzielenia się swoimi opiniami na temat
produktów/usług firmy

W firmie, w której pracuję, uważa się, że prowadząc biznes wystarczy sprzedawać
produkty/usługi wysokiej jakości, aby klienci sami polecali je sobie wzajemnie

W firmie, w której pracuję chcemy, aby opinie klientów powstawały naturalnie i nie
wpływamy na nie

zdecydowanie się nie zgadzam nie zgadzam się raczej się nie zgadzam ani się zgadzam ani się nie zgadzam

raczej się zgadzam zgadzam się zdecydowanie się zgadzam

N=500



Szklanka jest do połowy pusta…

• 90% badanych firm nie wynagradza swoich klientów za 
rekomendowanie produktów

• 78% badanych firm nie udostępnia znanym osobom/liderom 
opinii swoich produktów za darmo, a by w ten sposób 
zachęcać do zakupu produktów

• 78% badanych firm nie udostępnia bezpłatnych próbek swoim 
klientom, aby ci rekomendowali produkty

• 71% badanych firm nie wynagradza rabatami klientów za 
rekomendację

• 67% badanych firm nie zachęca pracowników do 
wypowiadania się o ofercie firmy w mediach 
społecznościowych



Dobry produkt zarekomenduje się sam

• 90% badanych firm polega na naturalnych 
opiniach klientów

• 70% badanych firm uważa, że wystarczy 
sprzedawać dobre produkty, aby klienci je 
sobie polecali



Szklanka jest do połowy pełna…

• 76% badanych firm zachęca swoich klientów do
dzielenia się opiniami na temat produktów

• 63% badanych firm wykorzystuje rekomendacje przy
pozyskiwaniu nowych klientów

• 38% badanych firm wykorzystuje rekomendacje
klientów na stronach internetowych

• 30% badanych firm wykorzystuje rekomendacje w
reklamach



Postawy etyczne

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Do zaistnienia w sieci czasem trzeba udawać
użytkowników, aby umieścić pozytywne

rekomendacje

Przedsiębiorstwa nie muszą być szczere w
komunikacji z klientem

W działalności przedsiębiorstw należy przyjąć 
zasadę: „nie jest istotne jak, ważne by w ogóle 

mówili”

zdecydowanie się nie zgadzam
nie zgadzam się
raczej się nie zgadzam
ani się zgadzam ani się nie zgadzam
raczej się zgadzam
zgadzam się

Budownictwo, 
handel, transport, 
informacja i 
komunikacja, obsługa 
nieruchomości

15% się zgadza

11% się zgadza

11% się zgadza

Sektor 

prywatny



Narzędzia stymulujące komunikację nieformalną

79%

60%

59%

26%

21%

19%

19%

17%

15%

11%

8%

20%

38%

39%

70%

78%

80%

81%

83%

84%

83%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

posiada stronę www

posiada program lojalnościowy dla klientów

organizuje konkursy dla klientów

organizuje loterie dla klientów

organizuje eventy dla klientów

posiada infolinię dla klientów

współpracuje ze znanymi osobami, które są ambasadorami marki

zbiera informacje od zadowolonych klientów

zbiera informacje od niezadowolonych klientów

wykorzystuje informacje od zadowolonych klientów np. na…

organizując konkursy zachęca klientów do dzielenia się…

Czy firma, w której Pan/i pracuje ...? 

Tak Nie Nie wiem



Narzędzia WOM a typ klienta
% z ogółem

N=194 N=196 N=110

Narzędzia stymulowania WOM B2C B2B trudno powiedzieć
strona www 28% 33,60% 17,60%

program lojalnościowy 9,40% 6,80% 4,40%

konkursy dla klientów 9,40% 4,80% 4,60%
loterie 4,20% 2,40% 1,80%
eventy 8,20% 6,20% 5%
infolinia 5,60% 6,20% 5,40%

ambasadorzy marki 5,60% 4,60% 4,40%

zbieranie informacji od 
zadowolonych klientów 22,20% 24,80% 13,40%

zbieranie informacji od 
niezadowolonych klientów 22% 23,80% 13,20%

czy firma wykorzystuje 
rekomendacje na stronach www 8,40% 12,40% 5,00%

czy firma organizując konkursy 
zachęca do dzielenia się 
informacjami ze znajomymi? 5,20% 3,60% 2,20%



Media społecznościowe

34%

64%

2%

Czy firma, w której Pan/i pracuje posiada profil w 
mediach społecznościowych?

Tak

Nie

32%

6%

5%

4%

3%

3%

1%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Facebook

Youtube

Google plus

Instagram

Linkedin

Twitter

Pinterest

Periscope

Snapchat

W jakich mediach społecznościowych posiada 
profil firma, w której pracujesz?

Tak Nie

B2C B2B
trudno 

powiedzieć
13,60% 12,40% 8%

Nie mają: górnictwo i 

energetyka



Media społecznościowe

B2C B2B
trudno 

powiedzieć
Facebook 13,00% 11,40% 7,80%
Twitter 1% 1,40% 0,80%
Youtube 0,80% 3,00% 1,80%
Linkedin 0,60% 2,00% 0,80%
Google+ 1,20% 2,20% 1,20%
Instagram 1,20% 1,40% 1,20%

Nie mają: górnictwo i energetyka

Nie mają: rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo, górnictwo, energetyka, 

wodociągi, gospodarowanie odpadami, działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna, kultura

Mają: przetwórstwo przemysłowe, handel, informacja i komunikacja, 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja

Nie mają: rolnictwo, leśnictwo, rybołóstwo, górnictwo, energetyka, 

wodociągi, gospodarowanie odpadami, zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne, finanse i ubezpieczenia, administracja publiczna 

N=500



Media społecznościowe - zarządzanie

28%

66%

6%

Czy w firmie jest dedykowana osoba do 
zarządzania treścią w mediach 

społecznościowych?

Tak

Nie

4%

94%

2%

Czy firma współpracuje z blogerami?

Tak

Nie

Nie wiem

Przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, 

handel, hotele i gastronomia, informacja i 

komunikacja, nieruchomości, działalność 

profesjonalna, edukacja, opieka 

zdrowotna, kultura i rekreacja

B2C i B2B



Monitoring sieci

65%

30%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nie prowadzimy takiego monitoringu

Samodzielnie - wykorzystujemy darmowe
narzędzia

Samodzielnie - wykorzystujemy płatne
narzędzia

Wynajmujemy firmę

Czy firma prowadzi monitoring Internetu pod względem 
informacji pojawiających się na temat swojej/swoich marek/marki? 

Tak Nie



Monitoring mediów tradycyjnych

73%

24%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nie prowadzimy takiego monitoringu

Samodzielnie - wykorzystujemy darmowe narzędzia

Samodzielnie - wykorzystujemy płatne narzędzia

Wynajmujemy firmę

Czy firma prowadzi monitoring mediów tradycyjnych pod względem 
informacji pojawiających się na temat swojej/swoich marek/marki 

Tak Nie



Udzielanie rekomendacji

35%

65%

Czy w ciągu ostatnich 6 –mcy zdarzyło 
się panu/i udzielić rekomendacji 
firmie/osobie z którą pani/pan 

współpracował?

Tak

Nie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media społecznościowe

Rozmowa telefoniczna

Email

Oficjalne pismo

W jaki sposób miała być dostarczona 
rekomendacja? 

Tak Nie

10%

90%

Czy w ciągu ostatnich 6-mcy zdarzyło się panu/i 
negatywnie ocenić działanie firmy/osoby 

współpracującej?

Tak

Nie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media społecznościowe

Oficjalne pismo

Email

Rozmowa telefoniczna

W jaki sposób dokonano negatywnej oceny? 

Tak Nie

N=175

N=500

N=50



Prośba o rekomendacje

25%

75%

Czy w ciągu ostatnich 6 –mcy zdarzyło się 
panu/i poprosić o rekomendację od 

firmy/osoby z którą pani/pan 
współpracuje/planował/a współpracować?

Tak

Nie

69%

31%

Czy zwraca pan/i uwagę na rekomendacje 
dostarczane przez firmy/osoby z którymi pan/i 

współpracuje?

Tak

Nie

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bezpośrednia rozmowa z zadowolonym klientem

Oficjalne pismo od zadowolonego klienta

Film, na którym pod imieniem i nazwiskiem
wypowiadają się zadowoleni klienci

Informacje w mediach społecznościach od
zadowolonych klientów

Jak ocenia Pan/i wiarygodność poszczególnych 
rekomendacji?

bardzo niska wiarygodność niska wiarygodność średnia wiarygodność

wysoka wiarygodność bardzo wysoka wiarygodność

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Media społecznościowe

Rozmowa telefoniczna

Email

Oficjalne pismo

W jaki sposób dostarczono rekomendację? 

Tak Nie

N=500
N=127



Poszukiwanie informacji o 
kontrahentach

66%

34%

Czy sprawdza pan/i opinie o nowym 
kontrahencie/partnerze biznesowym?

Tak

Nie

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Na forach internetowych

W rejestrach przedsiębiorców

W informacjach o dłużnikach (np. Krajowy…

W mediach społecznościowych (Facebook)

W wywiadowniach gospodarczych

Jeśli tak, to gdzie Pan/i sprawdza opinie o nowym 
kontrahencie/partnerze biznesowym?

Tak Nie



Wnioski

• Nie potwierdzono zależności zaangażowania w stymulowanie komunikacji
nieformalnej od branży, wielkości przedsiębiorstwa, finalnego nabywcy (B2B; B2C),
czasu działalności

• Jedyna potwierdzona zależność to wpływ zasięgu działania na zaangażowanie w
stymulowanie komunikacji nieformalnej(firmy o zasięgu globalnym są mocniej
zaangażowane w stymulowanie rekomendacji)

• Stymulowanie komunikacji nieformalnej przez najbardziej zaangażowane firmy
odbywa się przez proponowanie programu lojalnościowego, wykorzystanie
ambasadorów marki oraz posiadanie profilu w mediach społecznościowych.

Zasięg Zaangażowanie w WOM (średnie)

globalny 3,67

międzynarodowy 3,27

ogólnopolski 3,31

kilka województw 3,36

województwo 3,43

powiat 3,18



Dziękuję za uwagę

jtkaczyk@kozminski.edu.pl; 
jtkaczyk@rynkologia.pl

www.rynkologia.pl

U: retro

H: marketing

Można mnie znaleźć na:

mailto:jtkaczyk@rynkologia.pl
http://www.rynkologia.pl/

