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Marketing

1. Istota marketingu

2. Istota i rodzaje planów marketingowych. Struktura planu 
marketingowego. Procedury przygotowania planu 
marketingowego. Analiza otoczenia na potrzeby strategii 
marketingowej. Badania marketingowe.

3. Zachowania nabywców, Marketing doświadczeń (CEM)

4. Segmentacja, dobór rynku docelowego i pozycjonowanie

5. Produkt jako element marketingu. Polityka produktu w 
marketingu. Cykl życia produktu. Zarządzanie marką. Decyzje 
związane z marką.

6. Cena i dystrybucja jako element marketingu.

7. Istota i funkcje komunikacji marketingowej. Nowe narzędzia 
komunikacji z klientem.



Warunki zaliczenia

100 pkt do zdobycia

50 pkt podczas zajęć za prace grupowe

50 pkt za test online

Literatura

https://books.google.pl/books?id=CjcplQf7u_wC&printsec=fro

ntcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa

ge&q&f=false

https://books.google.pl/books?id=CjcplQf7u_wC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false




• od 9 do 11 sierpnia 2017 roku w mediach 
pojawiły się 9484 publikacje na temat Tigera. 
W tym 8717 w social media, 680 w Internecie, 
46 w radiu, 23 w telewizji i 18 w prasie.

• Prezes Maspexu Wadowice Krzysztof Pawiński 
- Niestety, wszystko że tak powiem szło 
bokiem, przez agencję, która okazała się 
niestaranna - stwierdził. 

• Wzmianki o Tigerze, mogły dotrzeć nawet do 
5,33 mln osób.



• Maspex niemal natychmiast usunął profile 

marki z Instagrama i Twittera, 

• zerwał umowę z odpowiedzialną za 

obsługę marki w mediach 

społecznościowych agencją J. Walter 

Thompson, 

• zamieścił przeprosiny w mediach, 

• przekazał 500 tys. zł Powstańcom 
Warszawskim.

http://www.wirtualnemedia.pl/

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tigera-wzrosla-po-kryzysie-wizerunkowym
































Istota marketingu



Marketing – podejście operacyjne

To celowy sposób postępowania na rynku, oparty na
zintegrowanym zbiorze instrumentów i działań oraz
orientacji rynkowej. (Garbarski, Rutkowski, Wrzosek,Marketing, PWE
Warszawa 2000)



Instrumenty marketingowe –
marketing mix
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4 C ?(Robert Lauterborn)

C ustomer value

C ost to the customer

C onvenience

C ommunication

Korzyść dla klienta

koszt dla klienta

komfort korzystania

komunikacja



ABCDE?

• Anyplace, 

• Brand, 

• Communication, 

• Discovery, 

• Experience. 

„Digital Age” – Don Tapscott



4E

• Experience

• Everyplace

• Exchange

• Engagement/Evangelism



Unikalne 

doświadczenie



https://www.youtube.com/watch?v=pWofshPDFMA

https://www.youtube.com/watch?v=pWofshPDFMA


http://stefanshead.com/

http://stefanshead.com/


https://www.audiunite.com/se/service/en_unite.html

https://www.audiunite.com/se/service/en_unite.html


http://umbrellahere.com/

Unikalne doświadczenie?

http://umbrellahere.com/


Marketing- podejście strategiczne

• Proces, podczas którego przedsiębiorstwa
tworzą wartość dla klientów i budują silne
relacje z klientami po to, aby uzyskać w
zamian wartość od klientów (Ph. Kotler, Principles of
marketing, Prentice Hall, Pearson, 2008)



4P nowoczesnego Zarządzania marketingowego

Ph. Kotler, K. Keller (2012)

• Ludzie

• Procesy

• Programy

• Dokonania

Zadania ZM:

budowa strategii i planów, analizy marketingowe, relacje z

klientami, budowa silnych marek, oferta rynkowa,

dostarczanie wartości, komunikowanie wartości



Orientacja produkcyjna



Orientacja produkcyjna



Orientacja produktowa



Orientacja produktowa



Orientacja sprzedażowa



Orientacja sprzedażowa



Orientacja rynkowa

• Orientacja rynkowa stanowi konieczny warunek wyłonienia się
marketingu jako określonego sposobu myślenia i działania na

rynku.



Powstał w 1940

Jest obecny w ponad 

100 krajach świata



Indie



Francja



Niemcy







Powstała w 1993 roku

W pierwszym roku zebrano 2 mln zł

w 2016 72 mln zł



50

Cechy koncepcji marketingowej

1. Klient jako punkt wyjścia działań.

2. Zintegrowany sposób stosowania instrumentów.

3. Dążenie do osiągania sukcesu.

Rynek docelowy -
W miarę homogeniczna ( jednorodna ) grupa

nabywców , których chcemy pozyskać

Marketing mix   -

Wiązka ukształtowanych w sposób celowy ,  

zależnych od organizacji instrumentów, za 

pomocą której chce ona oddziaływać na rynek 

docelowy.
RYNEK DOCELOWY + MARKETING MIX = Strategia marketingowa



Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że trzeba coś sprzedać. Ale
celem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta na tyle
dobrze, aby towar lub usługa odpowiadała mu i sprzedała się
sama. W ujęciu idealnym rezultatem marketingu ma być klient,
który jest gotów kupić. Jedyne, co wtedy pozostaje do
zrobienia, to sprawić, aby towar lub usługa była dostępna.

Drucker, Peter F. "Management: Tasks. Responsibilities, 
Practices, 523 (1974) 



Proces zarządzania marketingowego
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Strategia marketingowa?

Rynek docelowy+pozycjonowanie+marketing mix



Zarządzanie marketingowe:
Model biznesowy

Relacje z 
nabywcami

Rynek 
docelowy

Propozycja 
wartości

Strumienie 
przychodów

Kanały

Kluczowe 
działania

Kluczowi 
partnerzy

Kluczowe 
zasoby

Koszty

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012



Model Biznesowy – 4 obszary

$?                                             $?

Jak? Kto?Co?



Model Biznesowy – 9 elementów

$?                                             $?

Jak? Kto?Co?
Segmenty 
klientów

Propozycja 
wartości 
(oferta)

Kanały 
dystrybucji

Relacje z  
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Strumienie 
przychodów

Kluczowe 
zasoby

Kluczowe 
działania

Kluczowi 
partnerzy

Struktura 
kosztów



Model dla AIP



Nowe uwarunkowania marketingu

• Rewolucja cyfrowa

• Globalizacja

• Większa konkurencja

• Konwergencja branż

• Dezintermediacja

• Możliwości nabywcze konsumentów

• Wiedza konsumenta

• Współudział konsumentów

• Opór konsumentów



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/

