
• Reklama

• Sprzedaż  osobista

• Promocja

sprzedaży

• PR

• Sponsorowanie

• Komunikacja 

nieformalna
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Komunikacja marketingowa



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



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



Reklama 

Public Relations

Sponsoring

Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista

Relatywne 

znaczenie 

instrumentów

Przed 

zakupem
Podczas 

zakupu
Po zakupie

Komunikacja marketingowa a 
zakup



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



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

Etapy zarządzania komunikacją 
marketingową







Nowe i „nowe” narzędzia 
komunikacji

Nowe narzędzia Stare narzędzia

Nowe zastosowania Internet

Technologie mobilne

AR

Ambient media

Guerilla marketing

Shockvertising

Advertainment

Ambush marketing

Stare zastosowania Product placement

Marketing wirusowy

Marketing szeptany

Event marketing



Pod ziemią

Na niebie
Pod wodą

Nośnikiem reklamy może być wszystko…



No prawie wszystko…









































































Odwrócone graffiti





















Najlepsza praca na świecie 
2009 i 2013
• Stanowisko: zarządca wysp w okolicy Wielkiej Rafy Koralowej, 

wymagania: niemal żadnych, obowiązki: zwiedzanie okolicy. Ukryty cel: 
promocja australijskiej prowincji Queensland.

• 35 tys. zgłoszeń, 

• w ciągu pierwszych 24 godzin 

na stronę weszło 200 tys. osób, a 

podczas całej akcji kilka milionów

• W nowej kampanii organizowanej przez organizację Tourism Australia 
poszukiwano sześć osób do pracy na pół roku – każda z wynagrodzeniem 
ponad 70 tys. euro rocznie -
fotograf stylu życia w Melbourne, strażnik parku narodowego, mistrz 
smaku, mistrz zabawy, opiekun dzikich zwierząt i poszukiwacz przygód w 
australijskim interiorze.



Bukareszt to nie Budapeszt



Filipiny – media społecznościowe

• cel - zwiększyć liczbę turystów w tym regionie 
geograficznym z 3,7 mln do 4,2 mln, a do 2016 
do 10 mln rocznie

• 12 tys. memów









Czy są jakieś ograniczenia?

• Międzynarodowe Targi Książki we Frankfurcie 2009

• 200 much z bannerami

• FILM

muchy.avi


Marketing partyzancki działanie podejmowane w formie zaskoczenia przez

małe grupy zaangażowanych osób w celu poinformowania lub wsparcia sprzedazy produktu lub idei 

marketingu

takie działania mogą być podejmowane dzięki zainteresowaniu i akceptacji ze strony publiczności





Linford Christie 







RTM/RTC







































RTM

• Liczy się refleks











Dziękuję!

jtkaczyk@rynkologia.pl

Twitter.com/rynkolog

www.rynkologia.pl

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

