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Agenda

Czym jest komunikacja marketingowa?

Zmiany w komunikacji

Zmiany w mediach

Uwarunkowania zachowań nabywców



Zaliczenie

• Ćwiczenia: Projekt

• Wykład: Test

• Zaliczenie odbędzie się 11 czerwca

• Projekt – przygotowanie w grupie (2-4 osoby) prezentacji 
kampanii wykorzystującej nowe narzędzia komunikacji dla 
wybranej marki.

• Test: 30 pytań – 30 minut

• Zaliczenie od 60% punktów

• Materiały:

– Rynkologia.pl/ dla studentów (login: retro, hasło: 
marketing) http://rynkologia.pl/dla-studentow/

http://rynkologia.pl/dla-studentow/


Projekt

• Charakterystyka marki - tożsamość

• Analiza dotychczasowych działań marki

• Propozycja nowych działań

• Budżet

• Harmonogram





Google trendy





Brand 24.pl

































53,9 mln polubień

3 mln komentarzy

Twórcy profilu:

Chris Godfrey,

Alissa Khan-Whelan

C.J. Brown





























Pawilon Altered Carbon - Netflix

• Placu Trzech Krzyży 10/14 w Galerii Ethos.





ABCDE?

• Anyplace, 

• Brand, 

• Communication, 

• Discovery, 

• Experience. 

„Digital Age” – Don Tapscott



4E

• Experience

• Everyplace

• Exchange

• Engagement/Evangelism





Cechy współczesnej komunikacji (przynajmniej 2/3):

Ważna

Użyteczna

Rozrywkowa



Zmiany w komunikacji marketingowej

Komunikacja marketingowa – proces wymiany 
informacji między przedsiębiorstwem a jego 
otoczeniem, służący realizacji określonej strategii 
marketingowej przez przedsiębiorstwo

Zmiany:

• Fragmentaryzacja tradycyjnych mediów

• Pojawienie się nowych sposobów komunikacji



Nowe sposoby komunikacji

• Metody komunikacji oparte na nowych 
technologiach

• Integracja różnych metod i środków 
komunikacji (zintegrowana komunikacja 
marketingowa – TTL)

• Powstawanie metod i środków  „na styku” -
OTL



Uwarunkowania rynku mediów

https://socialpress.pl/2017/12/jak-zmienia-

sie-wydatki-na-reklame-w-2018-roku/

https://socialpress.pl/2017/12/jak-zmienia-sie-wydatki-na-reklame-w-2018-roku/


fot. infografika Zenith







Media opłacone, własne, 
pozyskane



Z czego wynikają zmiany?

• Zmiany technologiczne

• Zmiany w zachowaniach nabywców



Zmiany technologiczne

• Internet

• Technologie mobilne

• AR, VR

• Sieci neuronowe, AI



Wpływ nowych technologii na 
działania marketingowe

• dzięki nowym technologiom przekaz informacyjny jest 
komunikowany bardziej skutecznie i efektywnie (przekaz 
indywidualny, interaktywny)

• poprawiając jakość i dostępność informacji wpływają na 
proces podejmowania decyzji (możliwość podzielanie się 
opinią z innymi klientami, zebrania w krótkim czasie różnych 
ofert)

• nowe produkty i usługi mogą być wprowadzane szybciej

• mogą zmieniać sposób prowadzenia i funkcjonowania biznesu 
(np. sklepy internetowe)

• mogą poprawiać efektywność personelu bezpośredniego 
kontaktu z klientem



Zmiany w zachowaniach nabywców

• Zniechęcenie reklamą

• Zwracanie uwagi na aspekty etyczne działania 
przedsiębiorstw

• edukacja

• duże oczekiwania



http://www.migomedia.pl/wizerunek-atrakcyjnej-marki-w-oczach-roznych-pokolen

http://www.migomedia.pl/wizerunek-atrakcyjnej-marki-w-oczach-roznych-pokolen












Generacje XYZ

Badanie IRCenter, październik 2018







https://tv.tvnmedia.pl/pokolenie-z-stosunek-do-reklam/

https://tv.tvnmedia.pl/pokolenie-z-stosunek-do-reklam/


https://tv.tvnmedia.pl/pokolenie-z-stosunek-do-reklam/

https://tv.tvnmedia.pl/pokolenie-z-stosunek-do-reklam/




https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=43&v=Mrcmm_diiU4

Najwyżej oceniana globalnie reklama przez 

pokolenie Z

Najwyżej oceniana globalnie reklama przez 

pokolenie Z

Kantar Millward Brown, 2018, N=14500; 16-

65; listopad 2017, 45 krajów; testy reklam: 8 

krajów, 20 reklam

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Mrcmm_diiU4


Jak trafić do szerokiego grona odbiorców?Jak trafić do szerokiego grona odbiorców?

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

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


Zmiany, zmiany, zmiany
• Obecnie klient jest bardziej dojrzały, mądrzejszy i cyniczny (Paco 

Underhill)

• 2/3 konsumentów wskazuje, że podejmuje decyzje szybciej, 
aniżeli czyniło to 2-3 lata temu. Powody to: większa wiedza i 
łatwiejszy dostęp do informacji (Weber Shandwick)

• 90% wszystkich rozmów prowadzonych na temat produktów, 
usług lub marek ma swoje miejsce off-line. Rozmowy „twarzą 
w twarz” stanowią 72%, za pośrednictwem telefonu 18%.
(Keller Faye Group 2014) 

Jak ludzie kupują? Łatwiej powiedzieć jak bywa niż stwierdzić definitywnie jak 
jest…



4 z 5 polskich internautów przyznaje, że

korzysta z telefonu w łóżku. 1/3 zabiera go

nawet do łazienki.

77 proc. Młodych ludzi w wieku 18-30 lat  

sięga po smartfon zaraz po przebudzeniu. 

InsightExpress

Co to oznacza dla komunikacji 
marketingowej?


