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Wstęp
Współczesny marketing:
zarządzanie komunikacją
Jednym z najbardziej wartościowych „towarów” jest dziś
sprawnie skonstruowana i szybko dostarczona informacja. Dotyczy
to także działań marketingowych: zauważalne jest stopniowe przenoszenie akcentu z konkurowania za pomocą klasycznych instrumentów
promocji (cena, jakość) na konkurowanie w sferze informacji. Zła dystrybucja informacji usuwa podmiot na margines rynku. Komunikacja
marketingowa staje się zatem walką o zaistnienie i przetrwanie w świadomości odbiorców.
W XXI wieku tempo przesyłania danych i dynamika komunikacji wprowadzają rewolucyjne zmiany w znanych dotąd modelach
i standardach komunikacyjnych. W nowych realiach zmianom ulegają
także klasyczne narzędzia komunikacji marketingowej. Tradycyjne
instrumenty komunikacji marketingowej zakładają bowiem konstruowanie kampanii, akcji, eventów, rozłożonych w kalendarzu rocznych
działań firmy np.: kilka razy w roku w rytmie związanym z sezonowością czy cyklicznością konsumpcji. Okresowe (np. wiosenne czy letnie)
akcje promocyjne dla branży sezonowych, cykliczne imprezy (np. powtarzane co roku w stałym terminie), kampanie reklamowe w mediach
masowych (zamknięte w określonym przedziale czasu) przypominają
o istnieniu marki tylko okresowo. Tymczasem coraz częściej podkreśla
się, że utrzymanie świadomości marki na stałym poziomie wymaga
ciągłego, nieprzerwanego kontaktu z rynkiem, z grupą docelową. Jednakże większość firm nie dysponuje środkami finansowymi, umożli8
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wiającymi stałe i nieprzerwane wykorzystywanie klasycznych mediów
reklamowych przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.
Rewolucja nastąpiła za sprawą rozwoju nowoczesnych technologii - przede wszystkim - Internetu:
To dostęp do sieci wykreował potrzebę (…) stałego „śledzenia” tego, co
o danej marce się pisze. Dotyczy to m. in. mediów społecznościowych. Brak
kontroli nad tymi kanałami komunikacji, a co za tym idzie, nad samymi
mediami, staje się na naszych oczach faktem. Marki będą z natury rzeczy
prowadzić ciągły monitoring rynku komunikacji - czytaj : „Co o nas piszą
w sieci?”. W wymiarze minimum to chociażby zatrudnienie moderatorów do
pracy nad forami, blogami czy innymi formami wypowiedzi w sieci, które
dotyczą danej marki czy branży. Monitoring sieci jest prowadzony przez wiele brandów i wytworzył swojego rodzaju (…) model pracy z rynkiem. Marki
są już dzisiaj aktywne komunikacyjnie właściwie przez 24 godziny na dobę.
Taki tryb działania wymaga nowego modelu zarządzania komunikacją1.

Opisane zjawiska sprawiają, że w dzisiejszym marketingu
standardem staje się łączenie wiedzy ekonomicznej z wiedzą z zakresu
komunikacji językowej, społecznej, interpersonalnej, publicznej, masowej itp. Dlatego też niniejszy podręcznik akcentuje ideę interdyscyplinarności badań nad marketingiem oraz nad takimi jego instrumentami
rynkowymi jak reklama i PR. Realizacją tej idei jest połączenie wiedzy
i terminologii ekonomicznej ze współczesnymi koncepcjami komunikacji i zarządzania informacją.
Wspólne opracowanie zagadnień marketingu przez zespół
badaczy, złożony z ekonomistów i humanistów, pozwoliło ukazać interdyscyplinarny status omawianej problematyki i jej rangę we współczesnym społeczeństwie.
Marcin Grabowski, Świadomość marki – po prostu bądź , artykuł z dnia 21 listopada 2011,
pobrany z: http://www.ams.com.pl/pdf/MiM_online_swiadomosc_marki.pdf, data pobrania:
23 maja 2012
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Podręcznik składa się z trzech części. Część pierwsza, której
autorkami są Genowefa Sobczyk oraz Aneta Celoch, prezentuje klasyczne, ekonomiczne instrumenty rynkowe, stanowiąc przy tym nowoczesne opracowanie, dotyczące marketingu współczesnej organizacji.
Część druga i trzecia - ukazują ewolucję współczesnych narzędzi komunikacji marketingowej. Komunikacja reklamowa, opracowana przez
Dorotę Filar oraz Public Relations, autorstwa Pawła Nowaka, po pierwsze służą uporządkowaniu bogatej wiedzy o historii, istocie i formach
reklamy i działań PR, po drugie zaś - akcentują metody konkurowania
poprzez informację, perswazję, wpływanie na opinie. Komunikacyjne
aspekty marketingu coraz wyraźniej decydują bowiem o skuteczności
podejmowanych na rynku działań i coraz ściślej współpracują z klasycznymi, ekonomicznymi narzędziami rynkowymi.
Reklama, „markująca” system wartości społecznie akceptowanych, archetypy, obecne w konstruowaniu kreatywnych metod PR,
współczesny styl zarządzania komunikacją marketingową jako „marketingową grą informacyjno-rozrywkową”, rozwarstwienie i wielokierunkowość zjawisk, określanych dziś jako marketing - to niektóre
z zagadnień, włączonych do niniejszej publikacji. Szczególny charakter
podręcznika jest zatem wynikiem tego, że punktem wyjścia czynimy
rzetelną wiedzę ekonomiczną, bez której mechanizmy rynkowe nie
mogą być wyjaśniane, zaś punktem dojścia - nowoczesne, komunikacyjne aspekty marketingu.
Dorota Filar
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Część pierwsza
Marketing współczesnej
organizacji

I.	Rola marketingu w zarządzaniu
współczesnym przedsiębiorstwem

1.1.

Przesłanki powstania i rozwoju marketingu

Marketing jest współczesną koncepcją zarządzania instytucją,
organizacją i przedsiębiorstwem, zakładającą dostosowanie ich działalności do potrzeb rynku i konsumenta w celu realizacji przyjętych
celów ekonomicznych oraz społecznych. Warunki do pełnego stosowania zasad marketingu powstały w systemie gospodarki wolnorynkowej, charakteryzującej się ostrą konkurencją, nadwyżką podaży
dóbr i usług nad realnym popytem odbiorców oraz rosnącymi ich wymaganiami w zakresie jakości oferty i obsługi. Problemem wówczas
stało się nie tyle wytwarzanie produktów, ile ich sprzedaż z zyskiem,
a więc pozyskanie i utrzymanie nabywców. Takie zjawiska powstały
najpierw w Stanach Zjednoczonych AP na przełomie lat czterdziestych
i pięćdziesiątych XX wieku, a także w rozwiniętych krajach Europy
Zachodniej po zakończeniu II wojny światowej. Pewne działania marketingowe były znane i prowadzone już w starożytności (np. szyldy
będące pierwowzorem reklamy), ale nie były one połączone w całościową koncepcję funkcjonowania biznesu na rynku. Zainteresowania
nauki wiedzą marketingową datuje się na początek XX wieku, kiedy
to w 1905 r. w Uniwersytecie Pensylwania wprowadzono do programu
studiów przedmiot „Marketing produktów”.
W Polsce warunki do wykorzystania zasad marketingu powstały dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych, wraz z przechodzeniem
na zasady gospodarki rynkowej. Bogactwo towarów, otwarcie rynku
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wewnętrznego na import, zaostrzająca się konkurencja, ograniczany
przez niski przyrost dochodów klientów popyt, wywołały konieczność
przeorientowania działalności firm na konsumenta i rynek. Wcześniejsze warunki gospodarki niedoborów nie wymagały szczególnego
rozpoznania potrzeb nabywców i dostosowywania do nich produktów
i innych działań rynkowych, skoro liczba i wartość oferowanych do
sprzedaży produktów była mniejsza od popytu zgłaszanego przez nabywców. Wtedy podmiotom funkcjonującym na rynku wystarczała
orientacja produktowa lub dystrybucyjna.
U podstaw marketingu znajduje się kreatywny sposób myślenia i działania podmiotów gospodarczych, skupiający się na właściwym
określeniu potrzeb odbiorców, zaprojektowaniu i wytworzeniu odpowiadającego im produktu, wyznaczeniu właściwej ceny, trafnym doborze kanałów dystrybucji i skutecznej promocji. Marketing jest racjonalną reakcją przedsiębiorstw na przemiany zachodzące w gospodarce
i na rynku, charakteryzujące się dużym wyborem dóbr, skróconymi
cyklami życia poszczególnych produktów i szybkim ich przepływem
między rynkami, rosnącymi dochodami nabywców, zalewem informacji i promocji. Rozwój koncepcji marketingu oraz jej stosowanie przez
przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe wynika głównie
z cywilizacji przemysłowej, charakteryzującej się szybkim postępem
technicznym, wzrostem wydajności pracy i osiąganiem efektu skali
(doświadczenia). Korzyści skali produkcji wyrażają się obniżką jednostkowych kosztów wytwarzania w miarę wzrostu liczby produkowanych wyrobów, co przyczynia się do ich konkurencyjności cenowej.
Postęp techniczny stwarza podstawę do masowej, tańszej produkcji,
ale równocześnie dla indywidualnej firmy zwiększa się ryzyko wystąpienia bariery braku popytu. W takich warunkach swoją rolę w sposób
odpowiedni spełnia marketing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem według reguł gry rynkowej.
15
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Koncepcja marketingowa tworzy warunki do systematycznego
kształtowania przez producentów i sprzedawców odpowiedniej oferty,
dostosowanej do popytu rynkowego oraz dąży do oddziaływania na
zachowania konsumentów, do kreowania nowych potrzeb i aktywizowania popytu. Do takich zachowań podmioty gospodarcze dochodziły
stopniowo w wyniku przemian społeczno-gospodarczych i zmian, zachodzących na rynku.

1.2.	Marketingowa orientacja funkcjonowania
przedsiębiorstwa i orientacje ją poprzedzające
Poprzedzające koncepcję marketingową fazy rozwoju ogólnej
orientacji przedsiębiorstw to orientacja produkcyjna i dystrybucyjna
(sprzedażowa). Przedstawiono je na rys. 1.1. Orientacja produkcyjna
skupiała uwagę na opanowaniu procesów produkcji i zwiększeniu możliwości produkcyjnych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów jednostkowych, co stwarza możliwość obniżki cen. Ten typ orientacji przedsiębiorstw funkcjonował w warunkach ograniczeń zasobów i nadwyżki
popytu nad podażą dóbr, czyli dominacji rynku sprzedawcy. Niektórzy
autorzy obok orientacji produkcyjnej wyróżniają orientację produktową, która zwraca główną uwagę na produkt, jego jakość i użyteczność1.
Rys. 1.1. Ewolucja orientacji podmiotów gospodarczych
Orientacja
produkcyjna

Orientacja
sprzedażowa

Orientacja
marketingowa

Marketing
społeczny

Źródło: opracowanie własne

Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 19.
1
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Rosnąca produkcja stopniowo powoduje trudności w sprzedaży dóbr. Producenci mogliby wytworzyć więcej, ale powstają zapasy
niesprzedanych towarów, co aktywizuje funkcję sprzedaży. Oznacza
to poszukiwanie nowych rynków zbytu, stosowanie skoncentrowanych form sprzedaży oraz wszelkich instrumentów komunikowania się
z nabywcami (promocji sprzedaży i reklamy). Orientacja produkcyjna
i sprzedażowa wydzielają funkcję produkcji i sprzedaży, nie uwzględniając jednak wcześniejszego rozpoznania potrzeb rynku.
Orientacja marketingowa to sposób działania, w którym podstawą tworzenia oferty są rozpoznane aktualne i przyszłe potrzeby nabywców, wykorzystywane do kształtowania produktu, poziomu cen,
sposobów promocji i dostarczenia produktów nabywcom (rys. 1.2).
Rys. 1.2. Orientacja marketingowa (rynkowa)

MARKETING
Badania bieżących
i potencjalnych
potrzeb
konsumentów

PRODUKCJA

Wytwarzanie
produktów

MARKETING
Promocja,
kreowanie potrzeb
i satysfakcja
nabywców

Źródło: opracowanie własne.

Koncepcja marketingu opiera się na czterech filarach, czyli
na: rynku docelowym, potrzebach klienta, marketingu zintegrowanym
i rentowności2. Działania marketingowe polegają nie tylko na poznaniu
potrzeb docelowej grupy konsumentów i ich zaspokajaniu, ale także
na kreowaniu nowych potrzeb. W tej koncepcji funkcjonowania firmy
2

P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 20.

17

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

na rynku wszelkie jej działania skoncentrowane są na jak najlepszym
zaspokojeniu potrzeb nabywców, stąd mówi się o orientacji na klienta.
Podstawowym założeniem tej koncepcji jest osiąganie dobrych wyników (zysku) przez przedsiębiorstwo w wyniku utożsamiania jego
sukcesów z korzyściami i zadowoleniem klientów.
W warunkach dynamicznych zmian, zachodzących w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wyodrębnia się orientacja marketingu społecznego (rys. 1.1), która jest zbliżona do koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Koncepcja ta wymaga działań
niewywołujących negatywnych skutków społecznych w środowisku.
Przedsiębiorstwa muszą równoważyć często sprzeczne wartości: swój
zysk i interes społeczny wyrażający się w niepogarszaniu jakości życia
nabywców i całego społeczeństwa.
Przechodząc do bliższego wyjaśnienia istoty koncepcji (orientacji) marketingowej należy zwrócić uwagę na wielość definicji marketingu i dość sporą zbieżność w charakterystyce instrumentów i działań
marketingowych. P. Kotler, klasyk marketingu, definiuje go najpierw
bardzo szeroko jako „proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu
konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość
produktów”3. W późniejszych pracach autor ten określa marketing jako
naukę i sztukę badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów
posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku
docelowego4. Inne szerokie rozumienie marketingu także odwołuje się
do istoty wymiany i korzyści, dostarczanych wszystkim uczestnikom
rynku, a mianowicie „marketing to funkcja organizacji oraz zestaw proP. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 6.
4
P. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Rebis, Poznań 2004,
s. 14.
3
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cesów służących tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu wartości
nabywcom, a także zarządzaniu relacjami z nabywcami w taki sposób,
aby zapewnić korzyści tej organizacji i jej interesariuszom”5.
Marketing jest też ujmowany jako funkcja zarządzania rynkiem. H. Meffert definiuje go bowiem jako planowanie, koordynację
i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na
aktualne i potencjalne rynki zbytu6. Marketing dość często jest utożsamiany ze sferą zarządzania przedsiębiorstwem. I tak S. Kaczmarczyk
pisze, że „marketing to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która umożliwia przetrwanie przedsiębiorstwa i jego rozwój w trudnych
warunkach rynkowych dzięki zdolności spełniania potrzeb i wymagań
nabywców w sposób nie gorszy niż czyni to konkurencja”7. Z kolei P.
Drucker zauważa, że marketing pojawia się, gdy całe przedsiębiorstwo
traktowane jest z perspektywy osiąganych wyników, czyli z perspektywy klienta8.
Rozwinięte definicje marketingu zwracają szczególną uwagę
na stosowanie w tej koncepcji zespołu metod i technik oddziaływania
na rynek i nabywców. Poniżej przedstawiamy wybrane spośród nich:
–– według T. Sztuckiego marketing to „planowanie i realizacja koncepcji, produktów, cen, promocji oraz dystrybucji pomysłów, produktów i usług w celu doprowadzenia do wymiany zapewniającej
satysfakcję nabywcom i osiąganie celów przedsiębiorstwu”9,
–– R. Niestrój w klasycznym ujęciu marketingu, związanym z przedsiębiorczą działalnością zorientowaną na zysk, wyróżnia trzy jego
Marketing. Kluczowe pojęcia…, op. cit., s. 20.
H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 31.
7
S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe
z przykładami, ODDK, Gdańsk 2005, s. 15.
8
Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro, red. J. Perenc, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2008, s. 15.
9
T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa 1996, s. 39.
5
6
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składniki: nabywców tworzących rynek przedsiębiorstwa i cel jego
działania; systematyczne oddziaływanie na rynek za pomocą skoordynowanego zestawu narzędzi; system decyzji rynkowych10.
–– L. Garbarski, I. Rutkowski i W. Wrzosek określają marketing jako
„celowy sposób postępowania na rynku, oparty na zintegrowanym
zbiorze instrumentów i działań oraz orientacji rynkowej”11. Autorzy
podkreślają przy tym, że marketing jest celowym sposobem postępowania, opartym na wielu działaniach o zintegrowanym charakterze,
a podstawą regulowania tego postępowania są warunki i zjawiska
rynkowe.
Podsumowując rozważania na temat pojęcia i istoty marketingu, możemy przyjąć następującą jego definicję: marketing jest współczesną formą zarządzania firmą, zakładającą dostosowanie jej działalności do potrzeb rynku i konsumenta; wytwarzanie produktów zgodnie
z zapotrzebowaniem nabywców, dostarczanie ich na rynek w odpowiedniej formie, miejscu i czasie, po właściwej cenie oraz umiejętne
promowanie. Do najważniejszych założeń prowadzenia biznesu według
orientacji marketingowej należą następujące tezy:
–– konsument i jego potrzeby są głównymi obiektami zainteresowania
firmy,
–– dobre wyniki sprzedażowe i ekonomiczne firma osiąga utożsamiając
swoje sukcesy z korzyściami i zadowoleniem klientów,
–– potencjał rynku, a nie moce produkcyjne, jest głównym polem obserwacji przedsiębiorstwa,
–– systematyczne badania rynku, w tym jego segmentacja, są podstawą
podejmowania decyzji,
10
R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu, [w]: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn,
Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 23-24.
11
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2001, s. 29.
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–– podstawę działania stanowi stosowanie zintegrowanego systemu
działań marketingowych, który tworzy tzw. marketing-mix (w rozwiniętej postaci tworzą go produkt, cena, promocja, dystrybucja
i personel).

1.3. Funkcje i elementy działań współczesnego
marketingu
Marketing jest koncepcją zorientowaną na realizację celów
określonych organizacji (przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych).
Działania marketingowe obejmują koordynację i współpracę wielu
podmiotów rynku (dostawców, producentów, dystrybutorów i finalnych
użytkowników wyrobu). W skutecznym funkcjonowaniu tego układu
marketing spełnia wiele istotnych funkcji, do których można m. in.
zaliczyć:
–– gromadzenie i przekazywanie informacji rynkowej,
–– realizację procesów fizycznych związanych z wytwarzaniem produktów i ich sprzedażą na rynku (projekt produktu, transport, magazynowanie, zakup),
–– finansowanie i ponoszenie ryzyka,
–– funkcję edukacyjną i społeczną (informacja o nowościach, kreowanie stylu życia, działania proekologiczne itp.).
Marketing jako koncepcja działania zorientowana na nabywcę, przynosi mu istotne korzyści, np.: bogatą ofertę asortymentową,
konkurowanie ceną i jakością o klienta, korzyści z promocji sprzedaży
(np. gratisy, degustacje, niższe ceny), wzrost standardu obsługi klienta,
różnorodne źródła informacji o ofercie. Zauważyć można także negatywne dla konsumentów przejawy stosowania marketingu. Są to takie
zjawiska, jak: przyspieszanie zużycia ekonomicznego wyrobów trwałego użytku oraz tworzenie nowości pozornych, nadmierne różnicowa21
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nie produktów, zbyt intensywna reklama, bogactwo i nadfunkcyjność
opakowań12.
Formułowanie, wybór i realizacja strategii marketingowej
przedsiębiorstwa opierają się na kompozycji różnych form i środków
działania, zawartych w koncepcji marketingu-mix, której elementy
przedstawiono na rys. 1.3 i 1.4. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
marketing-mix posługuje się w wyjściowej formule czterema elementami oddziaływania na rynek docelowy (wprowadził je do teorii marketingu ok. 1960 r. Jerry McCarthy).
Rys. 1.3. Marketing - mix
Sprzedawca (4P)
Nabywca (4 C)
Produkt (product)
Wartość dla klienta (customer value)
Cena (price)
Koszt (cost)
Dystrybucja (place)
Wygoda nabycia (convenience)
Promocja (promotion)
Komunikacja (communications)
Źródło: na podstawie literatury przedmiotu.

We współczesnych koncepcjach 4P zastępuje się formułą 4C,
która akcentuje wartości marketingu istotne dla nabywcy. Produkt jest
więc oceniany przez niego jako zespół korzyści, cena staje się kosztem
i tak jest rozważana w decyzjach zakupowych, w dystrybucji istotne
są warunki składające się na wygodę nabycia, zaś promocja coraz częściej zastępowana jest przez dwustronną komunikację przedsiębiorstwa
z klientem.

A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz, Marketing. Przewodnik do ćwiczeń, Uniw..Szczeciński,
Szczecin 2005, s. 11

12
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Rys. 1.4. Marketing-mix siedmioelementowy

Dystrybucja
/distribution/

Promocja
/promotion/

Cena
/price/
Nabywca

Świadectwo
materialne
/ phisical
evidence/

Produkt
/product/
Procesy
/processes/

Personel
/people/

Źródło: opracowanie własne.

W działalności przedsiębiorstwa usługowego do składowych
elementów marketingu-mix dodaje się obowiązkowo piąte „P”, którym
jest personel, spełniający pierwszoplanową rolę w świadczeniu usług.
W tej sferze działalności marketing-mix jest rozwijany do ujęcia 7-elementowego (rys. 1.4), czyli o procesy (organizacyjne i technologiczne
związane z daną usługą) i świadectwo materialne (fizyczne warunki
procesu świadczenia usługi).
Struktura szczegółowych działań składających się na wymienione elementy marketingu jest przedmiotem zainteresowania autorów
w dalszych częściach opracowania. W tym podrozdziale zwrócimy
jeszcze uwagę na zintegrowany charakter elementów składowych marketingu i obszary jego zastosowań.
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Istotną zasadą koncepcji marketingowej jest integracja stosowanych działań z zakresu marketingu-mix, co oznacza ich optymalne
skoordynowanie we wzajemnie wzmacniający się system (dla osiągnięcia efektu synergii), dostosowany do warunków rynkowych i konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa. Oddziaływanie na konkretny rynek poszczególnymi instrumentami marketingowymi może mieć uzasadnienie
w przypadku związków substytucyjnych między nimi i w osiąganiu
doraźnych celów firmy (tj. np. upłynnienie nagromadzonego zapasu
towarów poprzez obniżkę ich ceny lub akcję promocyjną). Z jednej
zatem strony, integracja działań marketingowych oznacza, że wszystkie
decyzje w obszarze rynku powinny stanowić spójną całość13. Z drugiej
strony, znając zależności pomiędzy poszczególnymi elementami marketingu-mix, trzeba stworzyć optymalną ich kombinację, czyli taką,
która najlepiej łączy cele i możliwości przedsiębiorstwa z potrzebami
i wymaganiami nabywców14. W stosowanym marketingu – mix kompozycji różnych form i środków działania zależy od: 1) konkretnej sytuacji
firmy (ekonomicznej, technicznej, posiadanego wizerunku), 2) rodzaju
oferowanego produktu, 3) charakteru rynku (dóbr konsumpcyjnych,
inwestycyjnych, usług), 4) cech nabywców, systemu sprzedaży itp.
W dobie rozwoju nowej gospodarki opartej na rewolucji cyfrowej i zarządzaniu informacją, nowe zjawiska i trendy z tym związane, zmieniają zarówno działalność rynkową firm, jak i zachowania
zakupowe nabywców. Głównym źródłem marketingowych innowacji
jest technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT), a w tym upowszechnienie Internetu i telefonii mobilnej. Znajdują one zastosowanie
w każdej dziedzinie marketingu, ale najszerzej w promocji, dystrybucji i badaniach marketingowych. Obejmuje się je nazwą marketingu
D. Sobotkiewicz, P. Waniowski, Marketing. Zagadnienia podstawowe, Placet, Warszawa
2006, s. 22.
14
A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2004, s. 24.
13
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bezpośredniego, którego podstawową cechą jest interaktywność, czyli
dwustronny sposób komunikowania się przedsiębiorstwa z podmiotami
otoczenia.
Marketing jako koncepcja funkcjonowania na rynku przydatna
jest wszystkim podmiotom. Najwcześniej jednak rozwinął się marketing dóbr konsumpcyjnych (customer marketing), obejmujący produkty
częstego zakupu i dobra trwałego użytkowania. Rynek tych dóbr jest
pojemny, zakupy raczej częste choć małe, duża zaś - liczba pośredników handlowych oraz rola promocji sprzedaży i reklamy.
Kolejnym obszarem zainteresowania marketingu stały się
dobra przemysłowe – zaopatrzeniowe i inwestycyjne (industrial marketing). Strukturę tego rynku charakteryzują: stosunkowo mała liczba
dostawców i nabywców, duża skala transakcji, krótkie kanały bezpośrednie sprzedaży, dość stabilne ceny, znacząca rola akwizycji, targów,
marketingu bezpośredniego.
Odmienność cech usług od dóbr konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych (niematerialność, bezpośredni kontakt wykonawcy i usługobiorcy, jedność czasu świadczenia i konsumpcji) i dynamiczny rozwój
sektora usług spowodowały wyodrębnienie się marketingu usług (service marketing). Bardzo ważnym czynnikiem sukcesu firmy usługowej
na rynku jest odpowiedni dobór i wykorzystanie personelu. Koncepcję
profesjonalnych działań organizacji, skierowanych na motywację pracowników dla osiągania jej celów, nazwano marketingiem wewnętrznym (internal marketing). Zróżnicowany charakter działalności usługowej (określany mianem heterogeniczności) powoduje stosowanie
branżowych ujęć marketingu usług, tj. wydzielenie np. marketingu
usług bankowych, ubezpieczeniowych, turystycznych, medycznych,
edukacyjnych, profesjonalnych itp.
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Stosując kryterium celów działalności wyróżniamy marketing przedsiębiorstw usługowych nastawionych na zysk i marketing
organizacji niekomercyjnych (non profit). Skuteczność stosowania
orientacji marketingowej w działalności gospodarczej zachęciła do jej
wykorzystania także w różnego typu organizacjach niezyskownych
(np. charytatywnych, instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych,
opiekuńczych itp.). Działania marketingowe takich organizacji skupiają
się na co najmniej dwóch rynkach docelowych: donatorach, a więc
podmiotach udzielających materialnego wsparcia organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje, osoby prywatne) oraz beneficjentach programów
działania tych organizacji15.
Idea marketingu usług została w latach 80. XX w. rozwinięta
w koncepcję marketingu partnerskiego (relacyjnego – relationship marketing). Zwraca ona szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie
dobrych, długookresowych relacji z klientami i innymi zewnętrznymi
partnerami firmy. Lojalni klienci są źródłem większych dochodów niż
nowo pozyskani dla firmy.

Pytania i ćwiczenia
1. Wyjaśnij pojęcie i genezę marketingu.
2. Wymień najważniejsze cechy orientacji marketingowej.
3. Jakie znasz orientacje rynkowe przedsiębiorstw poprzedzające
koncepcję marketingową?
4. Co to jest marketing 4P i 4C?
5. Co to jest marketing 7P i w jakiej dziedzinie ma w pełni
zastosowanie?

15

Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 35.
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6. Jakie znasz rodzaje marketingu? Uzasadnij ich wyodrębnienie,
wskaż główne cechy
7. Określ korzyści, jakie odnosi nabywca (konsument) ze stosowania
orientacji marketingowej.
8. Podaj kilka przykładów przedsiębiorstw (organizacji) ze swojego
otoczenia i określ, czy ich działalność wskazuje na stosowanie
zasad marketingu.
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II. Segmentacja i wybór rynku
docelowego

2.1.

Pojęcie, zasady i kryteria segmentacji rynku

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się między sobą
wymaganiami i możliwościami ich zaspokojenia. Przedsiębiorstwa nie
mogą kierować swoich ofert do wszystkich nabywców na tych rynkach
i nie powinny tego robić w ten sam sposób16. Potrzeby i preferencje
nabywców na danym rynku są z reguły zróżnicowane i rozproszone.
Przedsiębiorstwo musi więc określić segmenty rynku, które będzie
w stanie skutecznie obsługiwać. Segmentację wykorzystuje się na rynku dóbr konsumpcyjnych, zaopatrzeniowo-inwestycyjnych i na rynku
usług, zorientowanych na wygospodarowanie zysku, jak i działalność
non-profit (niezyskowną). Pozwala ona na zastosowanie strategii marketingu docelowego (segmentacyjnego), polegającej na identyfikacji
segmentów rynku i wyborze jednego lub kilku z nich, by móc je obsługiwać w najlepszy sposób. W rezultacie sprzedawcy mogą rozwijać
produkt dla każdego rynku docelowego oraz pozostałe instrumenty
marketingowego oddziaływania tak, aby w najefektywniejszy sposób
zaspokoić potrzeby nabywców i zrealizować własne cele rynkowe. Kolejne fazy wyboru rynku docelowego na podstawie segmentacji rynku
przedstawiono na rys. 2.1.
Marketing docelowy wymaga segmentacji rynku, która jest
podziałem rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy
nabywców o różnych potrzebach, cechach i zachowaniach, które mogą
16

P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 420.

28

Genowefa Sobczyk, Aneta Celoch

wymagać odmiennych produktów lub instrumentów marketingowych.
Segmentacja jest twórczym procesem, którego celem jest coraz lepsze
zaspokajanie potrzeb klienta, poprzez trafniejsze oddziaływanie na rynek środkami marketingowymi, a tym samym - osiąganie przez firmę
przewagi nad konkurencją17. Dzięki podziałowi rynku możliwy jest
wybór segmentów, dla których zostanie przygotowana odpowiednia
oferta, a także program działań marketingowych, opracowany specjalnie dla każdego z nich.
Rys. 2.1. Etapy wyboru rynku docelowego
1. Segmentacja rynku
Ustalenia kryteriów segmentacji
Określenie profilu (specyfiki) każdego segmentu
↓
2. Wybór rynku docelowego
• Ocena ekonomicznej atrakcyjności segmentów
• Wybór segmentu(ów) jako rynku docelowego
↓
3. Pozycjonowanie produktu na rynku
• Określenie najbardziej efektywnej pozycji produktu
na rynku
• Projektowanie marketingu-mix dla docelowego
segmentu
Źródło: opracowanie własne.
•
•

W koncepcji rynku docelowego zakłada się, że firma wyróżnia
kilka segmentów rynku i wybiera jeden lub kilka, które decyduje się
obsługiwać. Rynek docelowy obejmuje grupę (lub grupy) nabywców
o podobnych potrzebach czy cechach, a więc grupę w miarę homogeniczną (jednorodną), stanowiącą przedmiot aktualnego i/lub przyszłego zainteresowania przedsiębiorstwa. Wyłonienie grup konsumentów
17

M. McDonald, J. Dunbar, Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 4.
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o wspólnych cechach nie przesądza jeszcze o istnieniu segmentu rynku. Tworzą oni segment rynku dopiero wtedy, kiedy występują jako
potencjalni nabywcy określonego produktu18. Segmenty rynku wiążą
się z konkretnymi produktami, czy usługami, a także pozostałymi elementami kompozycji marketingowej, których różne grupy klientów
poszukują na rynku i które mogą skutecznie kształtować ich decyzje
zakupowe. Podstawowa różnica między rynkiem a segmentem polega
na tym, że konkretna strategia marketingowa może zostać określona
tylko w odniesieniu do segmentu, podczas gdy w przypadku rynku
możemy jedynie wyliczać alternatywne produkty czy usługi19.
Stosowanie segmentacji rynku jest istotnym elementem orientacji marketingowej przedsiębiorstwa, pozwalającym uzyskać wymierne korzyści, a w szczególności:
●● określić zróżnicowanie potrzeb klientów, motywów i przyczyn
zakupu danego produktu, co umożliwia selekcję segmentów
i wybór tych, które przedsiębiorstwo najlepiej może obsłużyć ze względu na posiadane możliwości i oczekiwane efekty
ekonomiczne,
●● lepiej przygotować produkt do wymogów konkretnego rynku
i spełnić wymagania nabywców skuteczniej od konkurentów,
●● trafniej skierować na rynek środki postępowania marketingowego w postaci odpowiednich form aktywizacji sprzedaży, atrakcyjnej ceny i sposobów dystrybucji,
●● szybko zauważać zmiany, zachodzące na rynku, dzięki obserwacji określonych jego części (segmentów) i szybciej dostosowywać się do tych zmian.

L. Garbarski, I Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2000, s.171.
19
M. McDonald, J. Dunbar, op. cit.
18
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Wyodrębnienie poszczególnych segmentów rynku opiera się
na wykorzystaniu odpowiednio dobranych kryteriów segmentacji. Nie
istnieje jeden sposób segmentacji rynku. Należy stosować różne kryteria z osobna i w kombinacjach po to, aby wykorzystać najlepszy sposób
rozpoznania struktury rynku. Wybór kryteriów segmentacji w dużym
stopniu zależy od rodzaju towaru lub usługi, które zamierza się wprowadzić na rynek, a także od problemu decyzyjnego, który firma chce
rozwiązać w ramach strategii sprzedaży20. Inne kryteria segmentacji
rynku usług są odpowiednie w odniesieniu do klientów indywidualnych (osób fizycznych, gospodarstw domowych) , a inne - do osób
prawnych.
Dokonując klasyfikacji kryteriów segmentacji rynku, stosuje
się na ogół dwa podejścia. W pierwszym z nich bierze się pod uwagę
cechy ogólne, obiektywne, zwane też zmiennymi opisującymi nabywców. Na rynku dóbr konsumpcyjnych i usług należą do nich zmienne
geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, psychograficzne i społeczne. Kryteria te pozwalają odpowiedzieć na pytanie „kto kupuje
produkt?”. Druga grupa kryteriów, zwanych behawioralnymi, zwraca
uwagę na zachowania konsumentów na rynku w procesie zakupowym.
W tym drugim podejściu przyjmuje się system wartości uznawanych
przez grupy społeczne lub też sposób ich reagowania na narzędzia
strategii marketingowej, np. wprowadzenie nowego produktu, systemu
sprzedaży, innego rodzaju promocji itp. W tabeli 2.1 przedstawiono
kryteria segmentacji rynku.

Kryteria segmentacji nabywców będą inne, jeśli firma stosuje je dla celów polityki produktu, a inne np. gdy klasyfikuje nabywców dla potrzeb strategii skutecznej promocji.
20

31

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Tab. 2.1.

Kryteria segmentacji rynku produktów konsumpcyjnych i usług

Kryteria ogólne
Geograficzne
Demograficzne
Ekonomiczne
Społeczne
Psychograficzne
Kryteria
behawioralne
Okazje zakupowe
Poszukiwane korzyści
Stopień lojalności
Gotowość do zakupu

Zmienne
Region, klimat, topografia, typ i wielkość miejscowości
(liczba mieszkańców)
Liczba ludności, wiek, płeć, stan cywilny, cykl życia rodzinnego, wyznanie, wykształcenie, zawód, budowa ciała
Dochód (na osobę, na gospodarstwo), źródła dochodów,
zasoby majątkowe
Klasa społeczna, grupa odniesienia, prestiż, styl życia,
wpływy kulturowe
Hierarchia wartości, uznawane normy, osobowość, motywy zakupów, wrażliwość na instrumenty marketingowe
Zmienne
Zwykła okazja, specjalna okazja
Jakość, serwis, oszczędność, szybkość
Brak lojalności, średni, wysoki, całkowita lojalność
Nieświadomi, świadomi, poinformowani, zainteresowani, pragnący dokonać zakupu

Postawa wobec
Entuzjastyczna, pozytywna, obojętna, negatywna
produktu
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury.

Określenie zmiennych, przydatnych dla identyfikacji nabywców, może być dokonane w ramach wyszczególnionych cech, jak też
wzbogacone poprzez rozwinięcie obrazu cech, przedstawionych w tab.
2.1 (zwłaszcza w zakresie zmiennych behawioralnych) w zależności
od potrzeb prowadzonej segmentacji rynku. Przykładowo, w grupie
kryterium demograficznego znajduje się podział konsumentów według
cyklu życia rodzinnego, który wydziela segmenty różniące się sytuacją
materialną, wielkością i strukturą wydatków. Zróżnicowanie potrzeb
w zakresie usług finansowych klientów w poszczególnych fazach życia
rodziny ilustruje tabela 2.2.
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Tab. 2.2.

Segmentacja nabywców usług finansowych według faz życia
rodziny

Segment

Potrzeby finansowe
Obrót gotówkowy, przekraczanie konta, pożyczki.
Samotni niezależni
Proste rachunki oszczędnościowe, czeki, wymiana walut.
Rachunki, kredyty hipoteczne, lokaty, kredyty konsumpcyjNowożeńcy
ne, karty kredytowe, ubezpieczenia.
Kredyty hipoteczne, pożyczki mieszkaniowe, długoterminoRodziny z dziećmi we formy oszczędzania, ubezpieczenia, kredyty konsumpcyjne, lokaty oszczędnościowe dla dzieci.
Lokaty i inwestycje, okazjonalne pożyczki, ubezpieczenia
„Puste gniazdo”
emerytalne, fundusze powiernicze
Zarządzanie kapitałem/dochodem, krótkoterminowe lokaty,
Emeryci
porady finansowe.
Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury.

W grupie kryteriów ekonomicznych segmentacji rynku usług
podstawowym czynnikiem podziału klientów jest dochód. Przykładowo w banku, biorąc pod uwagę poziom dochodów klientów i wielkość
zdeponowanych przez nich środków, można wyróżnić trzy segmenty
rynku usług finansowych:
1) segment o małym zaangażowaniu finansowym, czyli klienci
najmniej atrakcyjni dla banku, zgłaszający zapotrzebowanie
na usługi podstawowe,
2) segment o średnim zaangażowaniu finansowym, stanowią go
klienci atrakcyjni dla banku (przyszłościowy),
3) segment o dużym zaangażowaniu finansowym, czyli klienci
najbardziej atrakcyjni, korzystający z oferty produktów kredytowych i inwestycyjnych, a także doradztwa finansowego
(strategiczny).
Istotne znaczenie w segmentacji rynku mają kryteria psychograficzne, opisujące subiektywne cechy klientów, takie jak styl życia,
hierarchia wartości, normy estetyczne, etyczne czy osobowość. Różni-
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cują one szczególnie konsumentów usług w zakresie kultury, rekreacji
i wypoczynku, gastronomii, edukacji itp. Konsumenci często poszukują
produktów/usług, a także miejsc świadczenia, które kojarzą jako odpowiadające ich osobowości (niezależność, konserwatyzm, oszczędność,
poszukiwanie prestiżu itd.)21. Dla dostawcy produktów zatem istotne
jest dostosowanie ich cech do zróżnicowanych osobowości wybranych
grup klientów. I tak, w programie usługi turystycznej „imprezowicze”
będą poszukiwali rozrywki, różnych przyjemności, aktywnego wypoczynku, natomiast „ludzie natury” oczekują spędzenia czasu w nowych,
atrakcyjnych przyrodniczo miejscach.
Kryteria psychograficzne segmentacji rynku są zbliżone do
wielu zmiennych segmentacyjnych zaliczanych do kryteriów behawioralnych, to jest dzielących konsumentów na podstawie ich zachowania
i postępowania podczas podejmowania decyzji zakupu oraz realizacji
transakcji, postrzeganych korzyści z zakupu (o charakterze ekonomicznym i psychologicznym) itp. Zakłada się przy tym, że konsumenci
mogą przejawiać podobne zachowania na rynku i podejmować podobne decyzje zakupu, mimo że różnią się pod względem cech ogólnych
(np. miejsca zamieszkania, dochodu, zawodu). Zmienne w kryteriach
behawioralnych segmentacji konsumentów są związane z cechami osobowości, mają charakter subiektywny i są trudno mierzalne.
Zagadnienie doboru kryteriów w podziale konsumentów wymaga uwzględnienia przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorstwa, zróżnicowania potencjalnych nabywców, dynamiki zmian rynku
itp. W praktyce użyteczne są łączone kryteria segmentacji, obejmujące
zmienne ogólne (np. płeć, dochody, wykonywany zawód) i behawioralne czy psychograficzne (np. lojalny wobec marki, ceniący wygodę).

21

J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001, s. 158.
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Zastosowanie większej ilości kryteriów w segmentacji danego rynku
powoduje wyodrębnienie więcej mniejszych segmentów (subrynków).
Wykorzystanie przedstawionych kryteriów segmentacji konsumentów indywidualnych (osób) prezentuje poniższy przykład (tabela
2.3). Z przykładu wynika, że główny rynek docelowy firmy stanowią
panie pracujące zawodowo oraz studiujące, osoby mieszkające w dużym mieście, w wieku do 50 lat, z wykształceniem wyższym, o uzyskiwanych wysokich i średnich dochodach.
Tab. 2.3.

Segmentacja klientów firmy „Mój styl”

geograficzne
• mieszkańcy
miejscowi,
dużego miasta
(75%)
• mieszkańcy
obszaru poza
lokalizacją firmy (25%)

Kryteria
demograficzne
ekonomiczne
płeć
dochody netto na •
• kobiety (80%)
osobę
• mężczyźni (20%) • do 800 zł
wiek
(10%)
•
• do 35 lat (40%)
• 801–1500 zł
• 36–50 lat (45%)
(40%)
•
• ponad 50 lat
• powyżej 1500
(15%)
zł (50%)
wykształcenie
to jest 110%
• wyższe (45%)
•
• średnie (25%)
• zawodowe (20%)
• podstawowe
•
(10%)
nawiasach przedstawiają udział danej grupy

Liczby podane w
firmy.
Źródło: Opracowanie własne.

psychograficzne
osoby pracujące,
dbające o urodę
(45%)
nowoczesne, młode
dziewczyny (30%)
ekstrawaganccy,
korzystający
z życia mężczyźni
(10%)
osoby dojrzałe, podążające za modą
(10%)
osoby mające swoje „zasady” (5%)
w rynku docelowym

Przedstawione kryteria segmentacji są odpowiednie do podziału konsumentów indywidualnych. Segmentacji podlegają również
nabywcy instytucjonalni. Tutaj liczba kryteriów segmentacji jest mniejsza, nie występują już uwarunkowania społeczne, psychologiczne,
w ograniczonym zakresie stosuje się kryteria behawioralne. W przed35
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siębiorstwach średnich i dużych funkcjonujących na rynku środków
produkcji przydatna jest metoda segmentacji nazywana metodą ABC.
Może być wykorzystywana do podziału dostawców i odbiorców zarówno w sferze zaopatrzenia materiałowego, jak i w sferze zbytu swoich
produktów.
Grupa A składa się z małej liczby dostawców i odbiorców, których udział w dostawach surowców, materiałów i części lub zakupach
produktów jest największy i przekracza wartościowo 60%22. Do grupy
B zaliczani są dostawcy, których udział w dostawach lub zakupach nie
przekracza wartościowo 20-25% ogólnego zaopatrzenia lub sprzedaży.
Wreszcie grupa C obejmuje licznych drobnych dostawców i odbiorców
z małym udziałem (15-20%) w łącznej wartości dokonywanych zakupów i osiąganej sprzedaży.
Tab. 2.4.

Kryteria segmentacji rynku B2B

Kryterium
Geograficzne
Branża

Zmienne
Lokalizacja odbiorców w kraju i zagranicą
Działalność produkcyjna, handlowa, usługowa i jej
rodzaje (przyjęta np. według PKD)
Wielkość odbiorców
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wydzielone
na podstawie liczby zatrudnionych, wielkości obrotów, wysokości zysku
Forma prawna
Osoba fizyczna, spółka, spółdzielnia, przedi własnościowa
siębiorstwo państwowe, przedsiębiorstwo
prywatno-państwowe
Technologia i organizacja
Rodzaj technologii odbiorców i typ produkcji (maprodukcji
sowa, seryjna, jednostkowa)
Rodzaj i wielkość
Zakupy powtarzalne, uzupełniające, awaryjne; zakuzamówień
py duże, małe
Cechy osobowe
Podobieństwo cech kontrahentów, lojalność
odbiorcy
Źródło: Opracowano na podstawie T. Wojciechowski, Marketing na rynku środków
produkcji, op. cit., s. 88-89.
22

T. Wojciechowski, Marketing na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 2003, s. 85.
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Badania popytu producentów środków produkcji wymagają
wykorzystywania także wielu innych kryteriów segmentacji rynku, co
przedstawiono w tabeli 2.4. Do najważniejszych zaliczono kryterium
geograficzne, przynależność branżową (rodzaj działalności), wielkość
odbiorców, formę prawną i własnościową, stosowaną technologię
i organizację produkcji, rodzaj i wielkość zamówień, cechy osobowe
kontrahentów.

2.2.

Warunki skutecznej segmentacji

Jak zauważa P. Kotler, istnieje wiele sposobów segmentacji
rynku, ale nie każda przeprowadzona segmentacja jest efektywna23.
Podstawą wyboru segmentów rynku powinny być wyniki badań marketingowych, które pozwolą odpowiedzieć na pytania, jakie kryteria
segmentacji i jaką strategię segmentacji powinien wybrać producent
lub usługodawca.
Poprawnie wyodrębnione segmenty rynku powinny spełniać następujące warunki24:
●● mierzalności – wyróżniony segment musi dać się jednoznacznie
określić pod względem wielkości i siły nabywczej,
●● dostępności – możność dotarcia do segmentu i efektywne działania marketingowe poprzez kanały dystrybucji i środki promocji, dostarczanie produktu i informacji do określonej grupy
klientów;
●● wielkości – segment powinien stanowić jak największą grupę
homogeniczną pod względem preferencji i potrzeb nabywców,
których pozyskanie będzie opłacalne dla firmy. Segment powinien być nie tylko duży, ale również rozwojowy i opłacalny;
23
24

P. Kotler i in., op. cit., s. 455.
P. Kotler, Marketing, op. cit., s. 287.
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●● zróżnicowania – rozróżnienie segmentów w taki sposób, by
wyraźnie różniły się i odmiennie reagowały na elementy
marketingu-mix;
●● wrażliwości – wykazywanie pozytywnej reakcji konsumentów
na kierowane do nich działania marketingowe.
Strategia segmentacji rynku zakłada daleko idące dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do popytu i preferencji nabywców. Niespełnianie przez wyodrębnione segmenty rynku wymienionych wyżej
kryteriów wskazuje na sytuacje, kiedy strategia segmentacji jest niecelowa. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że ma to również miejsce
w następujących przypadkach: 1) jeśli nie ma możliwości dywersyfikacji produktu i jest on przeznaczony dla kilku stałych, masowych
odbiorców, 2) przy niewielkiej skali działalności koszty segmentacji
mogą przewyższać korzyści z nią związane, 3) marka danego przedsiębiorstwa jest marką dominującą na rynku, wtedy nabywcami są reprezentanci różnych segmentów.
Proces segmentacji prowadzi do wskazania możliwości działania firmy w wyróżnionych segmentach rynku, czyli wyboru rynku docelowego. W tym celu dokonuje ona oceny potencjalnej ekonomicznej
atrakcyjności segmentów oraz własnych zasobów i możliwości. W ocenie potencjału segmentu rynku analizuje się bieżącą i przewidywaną
wartość sprzedaży i marżę zysku. Na ogół przedsiębiorstwa wybierają
segmenty dysponujące odpowiednią siłą nabywczą i dynamiką wzrostu.
Mniejsze przedsiębiorstwa decydują się zwykle na obsługę segmentów
mniejszych i mniej atrakcyjnych w porównaniu z innymi, ale bardziej
dostępnych dla nich. Firmy mikro z powodzeniem mogą obsługiwać
nisze rynkowe.
Wpływ otoczenia rynkowego na działalność firmy zależy
wreszcie od siły przetargowej nabywców i dostawców. Im wyższa jest
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ich siła przetargowa w stosunku do producenta i sprzedawcy, tym segment jest mniej atrakcyjny, bo spada zyskowność operacji na danym
rynku w wyniku narzucania partnerom rynkowym niekorzystnych warunków współpracy.
Dokonując wyboru rynku docelowego, przedsiębiorstwo określa także własne możliwości jego obsługi, odpowiadające posiadanym
zasobom finansowym, rzeczowym i ludzkim oraz aktywom marketingowym. Jeśli przedsiębiorstwo posiada atuty (silne strony) potrzebne
do konkurowania w danym segmencie i może wykazać się umiejętnościami i zasobami, wystarczającymi do stopniowego uzyskania przewagi konkurencyjnej, powinno w tym właśnie segmencie rozpocząć swoją
działalność.
W wyborze jednej lub kilku grup docelowych nabywców firma
powinna oceniać opłacalność swojej działalności, bariery wejścia na
rynek, możliwości uniknięcia ostrej walki konkurencyjnej, zrealizowania długofalowych planów działania oraz szanse uzyskania przewagi
konkurencyjnej. Rozpoznanie i określenie dostępnych segmentów rynku pozwala najpełniej rozwinąć strategię marketingową, skierowaną na
korzyści i satysfakcję nabywców za pośrednictwem zespołu instrumentów marketingowych.
Ostatnia faza wyboru rynku docelowego obejmuje określenie
pozycji produktu na rynku, nadanie mu cech, które najbardziej odpowiadają wyobrażeniom nabywców, zajmując wysoko oceniane miejsce
w świadomości konsumentów w relacji do produktów firm konkurentów. Jest to działanie ściśle związane ze strategią segmentacji, zmierza
bowiem do precyzyjnego trafienia w gusta i upodobania określonych
grup konsumentów. W ustalaniu miejsca oferty produktowej na rynku
(w segmencie rynku) potrzebna jest orientacja, jakie jej cechy mają dla
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konsumentów rozstrzygające znaczenie. Chodzi więc o zbadanie cech
produktu, które wyznaczają jego wizerunek w świadomości nabywcy.
Procesowi pozycjonowania może podlegać nie tylko oferta, ale
także cała firma. Wtedy jej działania skierowane są na poszukiwanie
wyróżniających cech i miejsca na rynku w relacji do firm konkurencyjnych w danej grupie strategicznej.
Przeprowadzenie pozycjonowania obejmuje analizę produktu
(firmy) w stosunku do konkurencji i nadanie cech, odróżniających dany
produkt od innych, charakterystykę rynku docelowego (czego klienci
poszukują, dlaczego i gdzie kupują, jakie są motywy zakupu itp.) i dopasowanie do niego atrybutów produktu.
Jeśli firma w pozycjonowaniu wykorzysta marketingowe
badania sposobów postrzegania różnych marek, to pozwoli jej to wyznaczyć wyróżniające atrybuty produktu spośród cech, zidentyfikowanych jako określające idealną jakość produktu na podstawie tzw. mapy
percepcji produktu. Mapa percepcji jest odzwierciedleniem sposobu
postrzegania produktów danej firmy i firm konkurencyjnych, działających w danym segmencie rynku25, przez ich odbiorców. W ustaleniu
percepcji produktu przez klientów potrzebna jest orientacja, jakie cechy
usługi mają dla konsumenta rozstrzygające znaczenie. Nie ma potrzeby uwzględniania wszystkich cech, lecz należy wskazać podstawowe
atrybuty produktu, które wyznaczają jego wizerunek w świadomości
nabywcy, przykładowo proszek do prania ma mieć zdolność wybielania
i przyjemny zapach, a sprzęt gospodarstwa domowego – rozwinięte
funkcje i ekonomiczność użytkowania.

25

Podstawy marketingu, red. J Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 87.
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2.3. 	Rodzaje marketingu w segmentach rynku
Rozpoznanie struktury przedmiotowej rynku i dostępnych
dla przedsiębiorstwa segmentów rynku stwarza możliwości określenia
szerokiego obszaru działania, albo też skoncentrowania się na jakiejś
małej jego części. Największy potencjalny rynek kreuje marketing
masowy, w którym stosuje się niemal te same produkty, promocję
i dystrybucję w stosunku do wszystkich konsumentów. Taka koncepcja obsługi rynku wymaga masowego popytu na dostarczane dobra, co
może częściej dotyczyć surowców niż dóbr przetworzonych. Należy
jednak zauważyć, że proces globalizacji gospodarki światowej może
sprzyjać stosowaniu marketingu masowego. Rosnące międzynarodowe ujednolicanie preferencji konsumentów i masowy popyt skłaniają
wytwórców i sprzedawców do podejmowania produkcji na dużą skalę oraz działań marketingowych, umożliwiających sprzedaż na całym
świecie. Coraz częściej obserwuje się w marketingu międzynarodowym
proces standaryzacji działań, a sprzyjają temu: rozwój środków szybkiej komunikacji i transportu, funkcjonowanie międzynarodowych sieci
dystrybucji, istnienie marek światowych, reklamy globalnej, zbliżanie
wzorców konsumpcji.
Światowe rynki masowe nie są zwykle homogenicznymi obszarami, dzielą się na wiele mniejszych segmentów. Przedsiębiorstwa,
obsługując takie obszary rynku, realizują marketing segmentacyjny
(docelowy), w którym oferta i pozostałe składowe procesu marketingowego są jak najlepiej dopasowane do potrzeb jednego lub kilku segmentów rynku.
Dokonanie oceny poszczególnych segmentów rynku jest
podstawą decyzji przedsiębiorstwa, które z nich będzie obsługiwać.
P. Kotler wyróżnia trzy posegmentacyjne strategie działania, które
przedsiębiorstwo może wykorzystać w wyborze rynków docelowych,
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to jest: marketing niezróżnicowany, zróżnicowany i skoncentrowany26.
Te koncepcje działania odnoszą się przede wszystkim do rynku dóbr
konsumpcyjnych. Na rynku środków produkcji spotyka się jeszcze jeden sposób działania, którym jest działanie zindywidualizowane. Na
rys. 2.2 przedstawiono wszystkie wymienione koncepcje obsługi rynków docelowych. Na wybór konkretnej koncepcji działania wpływa
umiejętne dostosowanie się do rynku na podstawie charakterystyki
wybranych czynników przedstawionych na rys. 2.3.
Rys. 2.2. Sposoby obsługi rynków docelowych
A. Działania niezróżnicowane
Rynek

Marketing - mix
B. Działania zróżnicowane

Segment 1

Marketing - mix 1

Segment 2

Marketing - mix 2

Segment 3

Marketing - mix 3
C. Działania skoncentrowane

Segment 1

Marketing - mix

Segment 2
Segment 3

D. Działania zindywidualizowane
Klient 1

Marketing - mix 1

Klient 2

Marketing - mix 2
Marketing - mix 3

Klient 3

Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 184.

W strategii działania niezróżnicowanego opracowuje się program marketingu-mix jako modelu obsługi całego rynku, nie zwracając
uwagi na różnice między preferencjami nabywców. Jest to uzasadnione
wtedy, gdy różnice między segmentami są nieduże, a potrzeba (np.
26

P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 460.
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podstawowe produkty spożywcze, surowce) lub atrakcyjność produktu
powszechna (np. uznane marki środków czystości). Ta koncepcja działania na rynku sprawdza się przy masowej produkcji, w przedsiębiorstwach mających duży udział w rynku danego produktu, dysponujących
dużymi zasobami i możliwościami ekspansji.
Strategia tego typu wykorzystuje zalety ekonomii skali, pozwala obniżyć koszty transakcji, reklamy i badań rynku, co umożliwia
stosowanie konkurencyjnej ceny. Jednakże koncepcja marketingu niezróżnicowanego jest dla większości przedsiębiorstw mało skuteczna
w warunkach silnie rozwiniętej konkurencyjnej oferty rynkowej i wysokich wymagań nabywców. W tej sytuacji przedsiębiorstwa muszą
tworzyć bardziej konkurencyjne sposoby działania, czyli segmentację
rynku i różnicowanie procesu marketingowego.
Rys. 2.3. Wpływ wybranych czynników na wybór koncepcji działania
Koncepcja
działania
niezróżnicowanego

Jednorodne
Mała
Masowa
Mały
Przejrzysta

Koncepcja
działania
zróżnicowanego
Preferencje i potrzeby konsumentów
Podatność produktów na zróżnicowanie
Produkcja
Wielkość rynku

Wysoki
Duże

Mała

Koncepcja działania
skoncentrowanego

Zróżnicowane
Duża
Jednostkowa
Duży
Nieprzejrzysta
Niski

Struktura rynku

Małe

Duża

Udział przedsiębiorstwa w rynku
Zasoby i możliwości przedsiębiorstwa
Intensywność, konkurencyjność działania

Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 188.

43

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Strategia marketingu zróżnicowanego polega na tym, że firma
wybiera kilka właściwych dla niej segmentów i tworzy odrębną ofertę
i program działań marketingowych dla każdego z tych segmentów (rys.
2.2). Strategia ta znajduje zastosowanie zwłaszcza w sprzedaży produktów, przeznaczonych dla konsumentów o bardzo zróżnicowanych
potrzebach i preferencjach, a na jej realizację mogą sobie pozwolić
zwłaszcza przedsiębiorstwa duże i dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi na stworzenie rozwiniętej oferty usługowej. Zaletą tej
strategii jest bardziej równomierne rozłożenie ryzyka firmy, możliwość
zwiększenia sprzedaży dzięki lepszemu poznaniu i zaspokojeniu potrzeb konsumentów, a nawet zdobyciu pozycji monopolistycznej wobec
określonych segmentów i aktywnej promocji. Przedsiębiorstwo ponosi
stosunkowo wysokie koszty działalności, które mogą zostać obniżone
dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału poszczególnych segmentów
rynku.
Marketing skoncentrowany oznacza działania skupione w jednym segmencie rynku, oraz wyspecjalizowaną ofertę usługową, a także
dostosowanie do tego segmentu pozostałych elementów marketingu-mix. Jest to strategia najbardziej odpowiednia dla małych i średnich
przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, rozpoczynających działalność na rynku, dysponujących ograniczonymi zasobami. Firmy dążą
wtedy do zwiększenia swojego udziału w rynku dzięki specjalizacji, co
utrwala ich pozycję rynkową.
Szczególnym segmentem rynku i rodzajem marketingu skoncentrowanego jest nisza (luka rynkowa), którą stanowi wąska grupa nabywców ze szczególnym rodzajem potrzeb i gotowością do zapłacenia
wyższej ceny za produkt spełniający ich preferencje. Nisza rynkowa
pozwala drobnym producentom i usługodawcom dopasować ofertę do
zindywidualizowanych potrzeb klientów i zdobycie ich lojalności. Ist-
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nieje jednak ryzyko załamania się popytu w wąskim segmencie rynku
i utraty atrakcyjności dla inwestora.
Ostatnia z wyodrębnionych koncepcji obsługi rynku docelowego – działanie zindywidualizowane – polega na obsłudze kontrahenta
na indywidualne zamówienie. Spotykana jest prawie wyłącznie na rynku usług przemysłowych i konsumpcyjnych. Cena takiej usługi jest wysoka, ale wykonawstwo spełnia wyszukane wymagania usługodawcy.
Od tego działania na rynku należy odróżnić masową indywidualizację,
która oznacza przygotowanie indywidualnie przygotowanych produktów i komunikatów na masową skalę w celu spełnienia zróżnicowanych
wymagań klientów. Oferowane produkty są składane z masowo produkowanych modułów (np. komputery, samochody), umożliwiających nie
tylko dobór wymaganego produktu, ale także zaprojektowanie przez
klienta odpowiedniego wzoru za pomocą symulacji komputerowej.

Pytania i ćwiczenia
1. Co to jest rynek docelowy i jakie przesłanki decydują o wyborze
rynku/-ów docelowego/-wych?
2. W podanych przykładach określ, które z wymienionych kryteriów
segmentacji są, a które nie są właściwe. Odpowiedź uzasadnij27
a) chłodziarko-zamrażarka – płeć, wiek, wykształcenie, dochód
na jedną osobę w rodzinie:
b) usługi medyczne – wiek, płeć, hobby, narodowość;
c) samochód – liczba osób w rodzinie, dochód, płeć, hobby;
d) koncert w filharmonii – liczba osób w rodzinie, aktywność zawodowa, miejsce zamieszkania, religia;

27

A. Nowacka, R. Nowacki, Podstawy marketingu, Difin, Warszawa 2004, s. 49.
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e) frezarka – branża, liczba decydentów, wielkość zakupu, płeć
decydenta.
3. Dokonaj segmentacji nabywców pasty do zębów na podstawie
przyjętych kryteriów.
4. W jaki sposób lokalizacja i godziny otwarcia zakładu gastronomicznego mogą być dostosowane do segmentu nabywców?
5. Co to jest nisza rynkowa? Czy możesz podać znane Ci przykłady?

46

III. 	Zarządzanie produktem

3.1. Pojęcie produktu w ujęciu marketingowym
i struktura produktu
Podstawowa działalność każdego przedsiębiorstwa skupia
się na wytwarzaniu i sprzedaży produktów. Strategia produktu to proces dostosowywania produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb
i oczekiwań odbiorców. Od aktywności kształtowania strategii produktu zależą w sposób istotny wyniki sprzedażowe i ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz jego pozycja konkurencyjna na rynku. W procesie
organizowania i prowadzenia działalności rynkowej strategia produktu
występuje w połączeniu z innymi elementami działań marketingowych.
Jest ona jednak najaktywniejszym składnikiem strategii marketingowej
i określa w znacznym stopniu decyzje dotyczące ceny, promocji, dystrybucji. Decyzje, składające się na strategię produktu, obejmują proces
kształtowania tych jego elementów, które są nośnikami użyteczności
dla konsumenta i korzyści dla sprzedającego. Są to m. in. struktura
i asortyment produktu, portfel produktów, cykl życia i wprowadzanie
nowego produktu, polityka marki.
Produktem nazywamy każdy obiekt rynkowej wymiany;
wszystko to, co można zaoferować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu w celu zaspokojenia jakiejś potrzeby.
Produktami są dobra materialne, usługi, miejsca, organizacje, pomysły
/np. projekty organizacyjne, technologiczne/, wydarzenia, informacje
oraz idee. Produktem jest zatem artykuł spożywczy, chłodziarka, telewizor, obrabiarka, karta płatnicza, polisa ubezpieczeniowa, rozmowa
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telefoniczna, przejazd autobusem, wykupione miejsce na spędzenie
urlopu itp.
Produkt składa się z kompozycji cech materialnych i niematerialnych, tworzących wartość użytkową dla nabywcy. Kupuje on bowiem określone korzyści, satysfakcję i zadowolenie, które dostarcza
mu produkt. Przy dokonywaniu wyboru produktu z oferty rynkowej,
nabywca kieruje się jego strukturą i spełnianymi funkcjami. Korzyści
dostarczane przez produkt kumulują cztery poziomy, a mianowicie:
1) rdzeń produktu /jądro korzyści, core service/,
2) produkt rzeczywisty /faktyczny/,
3) produkt poszerzony /wzbogacony/,
4) produkt potencjalny.
Na rys. 3.1 przedstawiono strukturę produktu.
Rys. 3.1. Struktura produktu – koło korzyści produktu

Źródło: H. Mruk, I. P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 22.
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Najniższy poziom produktu to podstawowa korzyść, czyli podstawowa usługa lub pożytek, której oczekuje nabywca. Produkt ma
pewne elementarne cechy, które są wspólne dla wszystkich produktów
z tej grupy, np. produkt spożywczy zaspokaja głód, telewizor umożliwia odbiór programu poszczególnych kanałów, ubezpieczenie chroni
przed ryzykiem. Cechy takie posiadają produkty niezależnie od tego,
kto i jak je produkuje/świadczy.
Produkt rzeczywisty obejmuje cechy rozpoczynające cały łańcuch korzyści/wartości/, oferowanych nabywcy przez produkt. Komponenty tworzące produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania
produktu przez klientów, a także przez dostawców i konkurentów. Dodatkowe cechy i elementy takie, jak cena, marka, model, zachowanie
sprzedawcy różnicują produkty i wyróżniają od oferty konkurentów.
Podstawą wyboru konkretnego produktu przez nabywcę stają się wybrane przez klienta cechy, wyróżniające dany produkt /np. model chłodziarki klasy A plus/.
Produkt poszerzony zawiera dodatkowe cechy, poszerzające użyteczność produktu. Oferowane korzyści polegają nie tylko na
wprowadzaniu najnowszych osiągnięć techniki czy na nowych zastosowaniach dotychczasowego produktu, ale także dodaniu pakietu usług,
np. gwarancji, instalacji, serwisu, pakietu ubezpieczenia. Dodatkowe
korzyści i usługi, których klient nie spodziewał się otrzymać, wyróżniają przedsiębiorstwo i/lub produkt spośród innych oraz skutecznie
przyciągają nabywców. Przykładowo, rozszerzona usługa kredytowa
różni się w ofercie poszczególnych banków takimi cechami, jak:
●● czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku kredytowego,
●● jakość obsługi,
●● warunki spłaty,
●● okres, na jaki kredyt jest udzielony,
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●● procedura rozpatrywania wniosku,
●● doradztwo,
●● formy zabezpieczenia.
Słusznie w literaturze podkreśla się, że współcześnie konkurencja nie odbywa się pomiędzy tym, co przedsiębiorstwa wytwarzają w fabrykach, lecz pomiędzy tym, co dodają do swoich produktów
w formie opakowania, reklamy, doradztwa, finansowania, warunków
dostawy i innych cenionych przez nabywców elementów28. Sprostanie
warunkom konkurencyjności oferowanego produktu wymaga przygotowywania produktu potencjalnego.
Produkt potencjalny stanowi produkt rozwijany pod kątem
przyszłych potrzeb i oczekiwań, jako bardziej atrakcyjny, zachwycający nabywcę. Aby sprostać konkurencji, oferent musi produkt ciągle
rozwijać i wzbogacać o nowy zbiór korzyści. Przyszła, docelowa wersja produktu jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych, adaptacji lub
naśladownictwa.
Różnicowanie produktów na podstawie elementów, tworzących poszczególne poziomy w strukturze produktu, jest niezwykle
ważnym instrumentem oddziaływania na konkurentów. Nabywca,
podejmując decyzję o zakupie produktu, bierze pod uwagę nie tylko
korzyści, jakie uzyska z samego produktu, ale także inne korzyści i satysfakcję, związane z jego posiadaniem czy użytkowaniem (np. prestiż
marki). Zestawienie potencjalnych korzyści dla nabywcy w aspekcie
realizowanych przez produkt funkcji w relacjach z nabywcami przedstawiono na rys. 3.2.

28

P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 411.

51

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Rys. 3.2. Źródła potencjalnych korzyści dla nabywcy produktu
Korzyści
wynikające z
cech i
właściwości
fizycznych
produktu

korzyści wynikające
z usług
wzbogacających
produkt

korzyści wynikające
z jakości wykonania
produktu (trwałość,
niezawodność)

korzyści wynikające
z rozwiązań prawnych
o produkcie
(bezpieczeństwo,
gwarancja, legalność
produktu)

korzyści
wynikające
z opakowania

korzyści wynikające
z jakości wykonania
produktu (trwałość,
niezawodność)
korzyści
wynikające ze
stylu, wzornictwa
i estetyki produktu

Źródło: Marketing. Koncepcja skutecznych działań, red. L. Garbarski, PWE, Warszawa 2011, s. 198.

Produkt, dostarczający nabywcy więcej korzyści, lepiej odpowiadający jego potrzebom i oczekiwaniom, skłania do zakupu i kreuje
lojalność nabywcy.
Przedsiębiorstwo na ogół nie oferuje na rynku jednego rodzaju
produktu, lecz określony ich zestaw w postaci asortymentu produktów
lub inaczej produkt-mix lub portfel produktów29 Jest to zbiór (gama)
produktów, oferowanych nabywcom przez przedsiębiorstwo. W miks-produktowym asortyment to rodzaj produktów, różniący się od innych
29
Nawet przedsiębiorstwa uchodzące za jednoasortymentowe takie, jak cukrownia i cementownia mogą produkować kilka asortymentów wyrobów. Citibank w pewnym okresie posiadał w swojej ofercie 350 produktów, a General Electric produkował – ok. 250 tys. różnych
przedmiotów.
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przeznaczeniem lub cechami. Kompozycja asortymentowa określa
w znacznym zakresie zasięg i udział firmy w rynku oraz jej dochodowość. Asortyment firmy opisują cztery zasadnicze wymiary: szerokość,
głębokość, długość i spójność. Kształtowanie struktury asortymentowej
polega na wyborze szerokości i głębokości wytwarzanego/sprzedawanego asortymentu produktów. Na rys. 3.3 przedstawiono ogólny przykład struktury asortymentowej (pięć grup towarowych).
Rys. 3.3. Przykład struktury asortymentowej

Źródło: opracowanie własne.

Szerokość asortymentu to zróżnicowanie poziome (horyzontalne) produktów, określane przez liczbę wielu różnych produktów (linii
produktów), odpowiadających zwykle różnym potrzebom nabywców.
Głębokość asortymentu oznacza zróżnicowanie pionowe (wertykalne)
produktów i określa liczbę odmian danego rodzaju produktu. Na rys. 3
asortymentem głębokim odznacza się produkt A, a najpłytszym produkt
D.
O zróżnicowaniu asortymentu produkcyjnego i handlowego
informuje długość asortymentu, która oznacza całkowitą liczbę produktów wytwarzanych lub sprzedawanych przez firmę. Jedynym wymiarem jakościowym produktu-mix jest spójność asortymentu, która
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określa stopień ścisłości związków między różnymi liniami produktów
pod względem określonych kryteriów, np. ich przeznaczenia, standardu
jakościowego, ceny, kanałów dystrybucji.
Kształtowanie asortymentu produktów powinno być poprzedzone analizą potrzeb i stopnia ich zróżnicowania, cyklu życia produktów, własnych warunków działania przedsiębiorstwa, jego pozycji na
tle innych, wytwarzających takie same lub podobne produkty. Istotną
rolę w tworzeniu asortymentu produkowanych dóbr odgrywa również
ich przynależność branżowa, komplementarność, przeznaczenie dla
określonego segmentu rynku.
Polityka szerokiego asortymentu firmy zwiększa zakres wyboru oferty dla odbiorcy, co wpływa korzystnie na uzyskiwane przez
firmę przychody ze sprzedaży, uzyskuje ona rozkład ryzyka na większą
liczbę produktów przy zróżnicowanych możliwościach ich sprzedaży
i zyskowności. Szerszy asortyment pozwala na lepsze wykorzystanie
zdolności produkcyjnej, materiałów oraz osób zatrudnionych w administracji i obsłudze. Może natomiast zwiększać stan zapasów i poziom
kosztów ogólnych. Asortyment szeroki i głęboki częściej wybierają
firmy duże, rozwojowe, o uniwersalnym charakterze działalności.
W polityce głębokiego asortymentu tworzy się wiele odmian
(wersji) oferowanego produktu. Zaspokajają one potrzeby klientów
z różnych segmentów, wyodrębnionych na podstawie zróżnicowanych
wymagań, grupy społeczno-ekonomicznej, zamożności. Im bardziej
heterogeniczne grupy konsumentów w obrębie danego typu potrzeb
mogą być wyodrębnione, tym dalej może być posunięte rozciąganie
produktów. Przedsiębiorstwo powinno zadbać o zróżnicowanie każdego elementu w takim stopniu, aby klient odbierał produkty jako odmienne. Jeżeli natomiast nie można wyodrębnić różniących się od siebie segmentów rynku w obrębie danego typu potrzeb, to różne odmiany
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produktu stają się wobec siebie konkurencyjne, co może prowadzić
do tzw. kanibalizmu – wzrost sprzedaży jednej odmiany odbywa się
kosztem wcześniej istniejących produktów30
Polityka głębokiego, lecz ograniczonego asortymentu, jest
szczególnie opłacalna dla firm małych i średnich, gdyż zapewnia: 1)
wydłużenie serii produkcyjnej i uzyskiwanie korzyści skali, 2) wyższy
stopień specjalizacji, który pozwala na wzrost wydajności pracy, 3)
unikalność produktu, przez co może on wchodzić na rynkowe nisze. Są
jednak zagrożenia i ograniczenia takiej polityki asortymentowej. Można do nich zaliczyć ryzyko spadku sprzedaży wskutek silnej konkurencji, różnicowanie potrzeb nabywców i pogorszenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstw.
W praktyce przedsiębiorstwa prowadzą różne odmiany polityki asortymentowej, a mianowicie:
1) asortyment szeroki i głęboki (pełny),
2) asortyment wąski, ale głęboki,
3) asortyment szeroki i płytki,
4) asortyment wąski i płytki.
W tab. 3.1 przedstawiono zestawienie zalet i wad poszczególnych odmian polityki asortymentowej.
Można zauważyć, że asortyment pośredników – hurtowników
i dystrybutorów na rynku instytucjonalnym – jest z reguły głębszy niż
asortyment producentów, gdyż pośrednicy podejmują się kompletowania dostaw z wielu źródeł31. Oferowanie przez pośredników pełnego
asortymentu (wraz z obsługą logistyczną) zwiększa ich siłę przetargową
zarówno wobec odbiorców przemysłowych, jak i wobec dostawców.

30
31

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 126.
Marketing na rynku instytucjonalnym, red. T. Gołębiowski, PWE, Warszawa 2003, s. 233.
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Tab. 3.1.

Charakterystyka odmian polityki asortymentowej

Wariant
asortymentu
Szeroki
i głęboki

Zalety

Wady

• pojemny rynek
• wysoka kapitałochłonność
• duży i intensywny nurt
• słabo sprecyzowany
nabywców
wizerunek
• mały obrót niektórymi
• wysokie obroty
towarami
• duży wybór i wygoda
zakupu
Wąski i głęboki • wizerunek specjalisty
• ograniczony rynek
• pełny wybór marek
• ograniczony nurt nabywców
• wysoki obrót na 1 artykuł
• duże środki ograniczone
• lojalność i zadowolenie
w zapasach
klientów
Szeroki i płytki • duża przepustowość
• „przymusowy” wybór
towarów
towarów
• wygoda zakupu (szybkie
• słabo zarysowany wizerunek
zakupy podstawowych pro• mała intensywność obrotów
duktów w jednym miejscu)
na 1 artykuł
Wąski i płytki
• minimalne koszty zapasów
• ograniczony rynek
• niska kapitałochłonność
• mały nurt nabywców
• szybki obrót towarów
• brak lojalnych klientów
• łatwy wybór i szybki zakup
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kompendium wiedzy o handlu, red. M.
Sławińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 132.

Polityka formowania asortymentu jest uwarunkowana możliwościami inwestowania w przedsiębiorstwie, popytem, zmianami
w zakresie potrzeb nabywców, nasileniem konkurencji. Można mówić
o asortymencie optymalnym, to jest zaspokajającym określone potrzeby konsumentów i zapewniającym przedsiębiorstwu oczekiwaną wysokość obrotów i rentowność. W handlu jest on łatwiejszy do osiągnięcia;
wykrywa się luki lub nadmiary asortymentowe, a szczególnie artykuły o zbyt niskiej rotacji. W ocenie wpływu poszczególnych pozycji
asortymentowych na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa przydatna
okazuje się zasada Pareta 20/80, co oznacza, że 20% tych pozycji za-
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pewnia 80% utargu (zysku). Pozostały asortyment stanowi naturalne
uzupełnienie podstawowej grupy produktów i jest także ważny w polityce produktowo-sprzedażowej przedsiębiorstwa.
Decyzje produktowe w przedsiębiorstwie koncentrują się na
ocenie efektywności różnych dóbr i usług, które składają się na jego
asortyment. Uzyskanie konkurencyjności oferty nie tylko może polegać
na rozwijaniu asortymentu, wprowadzaniu innowacji, ale także może
oznaczać redukcję (koncentrację) odmian produktów i linii produkcyjnych, które nie wykazują wystarczających obrotów. Bardzo użyteczna
w kształtowaniu produktu-mix jest analiza portfelowa produktów, pozwalająca ocenić szanse zwiększenia udziału produktu w zyskach firmy
oraz w jej wpływach finansowych.

3.2. 	Analiza portfelowa produktów
Każde przedsiębiorstwo, działające na rynku, musi podjąć szereg decyzji, dotyczących określenia struktury asortymentowej firmy.
Asortyment jest to ogół wszystkich produktów, oferowanych klientom
przez przedsiębiorstwo. Jego szerokość i jakość należy do podstawowych kryteriów wyboru oferty przez nabywców. Asortyment firmy
nazywany jest często „produktem mix” lub „portfelem produktów”.
Parametry tego portfela pozwalają na przedstawienie jego struktury
i szczegółowej charakterystyki, dając możliwość porównań i ocen
w kontekście wyników, znaczenia i roli poszczególnych linii, typów
lub marek produktów.32
Przedsiębiorstwo powinno dążyć do zrównoważenia portfela
produktów, czyli zoptymalizowania jego struktury oraz zachowania
wewnętrznej równowagi pomiędzy poszczególnymi produktami lub
32

Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 25-27.
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grupami produktów. Kwestia ta odgrywa podstawową rolę przy tworzeniu i rozbudowie portfela z uwagi na silne oddziaływanie na sytuację
finansową przedsiębiorstwa i jego pozycję rynkową. Analizy struktury
asortymentowej firmy z punktu widzenia pozycji oferowanych produktów na rynku dokonuje się za pomocą tzw. analiz portfelowych.
Analizy portfelowe stanowią uniwersalne i użyteczne narzędzie oceny
możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa oraz stanowią podstawę
podejmowania odpowiednich działań operacyjnych i strategicznych
wobec asortymentu firmy. Pozwalają na alokację zasobów finansowych
między różne linie produktów w sposób gwarantujący ich długotrwałą
zyskowność oraz zachowanie niezbędnej płynności finansowej poprzez
zapewnienie ciągłego dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży jednych grup produktów w celu finansowania innych.
Dynamiczny rozwój analiz portfelowych związany był przede
wszystkim z pogłębiającą się dywersyfikacją struktury asortymentowej
wielu firm oraz wzrastającą złożonością ich otoczenia konkurencyjnego. Do dyspozycji przedsiębiorstw pozostaje obecnie wiele narzędzi
analitycznych, służących ocenie atrakcyjności portfela produktów.33
Jedną z najstarszych i wciąż najbardziej popularnych metod analiz portfelowych jest macierz BCG.34
Macierz BCG została skonstruowana na podstawie dwóch
zmiennych: wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku. Wskaźnik
wzrostu rynku jest wyrażany za pomocą dwóch kategorii opisowych:
wysoki – niski. Punkt graniczny wynosi najczęściej 10%. Względny
udział w rynku odzwierciedla stosunek udziału w rynku produktu/gru33
Więcej na temat różnych metod analiz portfelowych stosowanych przez przedsiębiorstwa
[w:] G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 201-233.
34
Nazwa pochodzi od Boston Consulting Group – firmy konsultingowej, która jako pierwsza
zastosowała tę metodę w 1970 roku.
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py produktów danej firmy do udziału w rynku tej samej grupy produktów jej największego konkurenta. Względny udział danego produktu
w rynku jest określany w skali od 0,1x do 10x.35
W oparciu o te kryteria powstaje macierz grupująca produkty
firmy w czterech polach, na której zaznacza się miejsca poszczególnych
produktów za pomocą kółek o wielkości proporcjonalnej do wielkości
sprzedaży danego produktu (rys.3.4).
Nazwy produktów znajdujących się w poszczególnych polach
macierzy są adekwatne do ich pozycji w strukturze asortymentowej
firmy. Produkty zostały symbolicznie określone jako:36
●● dojne krowy (cash cows), nazywane także żywicielami. Są to
produkty, które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują
pozostałe wyroby. Wzrost rynku jest niski, ale mają one duży
udział w rynku i mocną pozycję. Jest to na ogół kosztowy przywódca w danym przemyśle, ale z niewielkimi szansami na dalszą ekspansję;
●● gwiazdy (stars) lub inaczej przeboje. Są to produkty wymagające dużych nakładów finansowych, przynoszące znaczne przychody, ale nie generujące z reguły nadwyżek. Tempo wzrostu
rynku jest wysokie, a produkt jest konkurencyjny i rozwojowy.
Istnieje szansa, że gdy gwiazdy zostaną doinwestowane, staną
się dojnymi krowami;
●● znaki zapytania (question marks), nazywane także dylematami.
Są to produkty, których pozycję rynkową trudno określić. Mają
względnie niski udział w rynku, ale charakteryzują się dużą dyu = 0,1x - oznacza, że sprzedaż danej firmy stanowi 10% sprzedaży największego
konkurenta; u = 1x - oznacza, że sprzedaż danej firmy jest równa największemu
konkurentowi; u = 10x - oznacza, że sprzedaż danej firmy jest 10 razy większa od
sprzedaży największego konkurenta.
35

36
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa
2002, s. 204-205.
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namiką sprzedaży. W dłuższej perspektywie czasowej, przy właściwie prowadzonej polityce inwestycyjnej, mogą przekształcić
się w gwiazdy;
●● psy (dogs) lub inaczej kule u nogi. Są to produkty nie przynoszące zysków i nierozwojowe. Ich udział w rynku jest niewielki,
a poziom sprzedaży niski. Słaba pozycja konkurencyjna oraz
brak perspektyw rozwojowych prowadzi z reguły do wycofania
tych produktów z rynku.
Rys. 3.4. Macierz BCG
Względny udział w rynku produktu (biznesu)
duży

mały

Gwiazdy

Znaki zapytania

wysokie
Tempo wzrostu
rynku (sprzedaży)

10%

10%
Dojne krowy

Psy

niskie

10x

1x
droga sukcesu

0,1x
droga klęski

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin,
PWE, Warszawa 2003, s. 352.

Analiza BCG bada stopień zrównoważenia portfela produktów
w firmie. Portfel zrównoważony oznacza, że firma posiada pewną liczbę produktów nowych, tzw. żywicieli jutra, które będą w przyszłości
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dostarczać środki finansowe (znaki zapytania i gwiazdy), dostateczną
liczbę produktów, tzw. żywicieli dnia dzisiejszego, finansujących aktualne potrzeby firmy (dojne krowy), zaplanowany sposób likwidacji
produktów tzw. żywicieli dnia wczorajszego, które nie generują środków finansowych (kule u nogi). Portfel produktów jest oceniany pozytywnie, gdy jest równocześnie zrównoważony i rozwojowy, cykl życia
każdego produktu jest jak najdłuższy, a możliwości generowania zysku
przez poszczególne produkty są wykorzystane do maksimum.

3.3. 	Cykl życia produktu
W strategii zarządzania produktami ważną rolę odgrywa
koncepcja cyklu życia produktu. Zakłada ona, że każdy produkt ma
określony cykl życia, w którym przechodzi przez odrębne fazy, przy
czym każdą z tych faz charakteryzują: różny poziom sprzedaży, zysków i kosztów oraz odmienne działania przedsiębiorstwa w zakresie
kształtowania strategii produkcyjnej, finansowej i marketingowej.37
Cykl życia produktu może być wykorzystywany jako instrument planowania, umożliwiający sformułowanie alternatywnych strategii dla
poszczególnych faz, jak również jako narzędzie kontroli, pozwalające
na pomiar wielkości efektów sprzedażowych danego produktu w relacji
do produktów konkurencji.38
W cyklu życia produktu wyodrębnia się z reguły cztery następujące po sobie fazy: 1) wprowadzenie, 2) wzrost, 3) dojrzałość, 4)
spadek. Typową krzywą cyklu życia produktu przedstawia rys. 3.5

A. Limański, K. Śliwińska, Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,
Difin, Warszawa 2002, s. 146.
38
Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 146.
37
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Rys. 3.5. Fazy cyklu życia produktu
Sprzedaż

Wprowadzanie
Faza I

Wzrost
Faza II

Dojrzałość
Faza III

Spadek
Faza IV

Czas

Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 272.

Cykl funkcjonowania produktu na rynku nie jest identyczny dla
wszystkich dóbr rynkowych. Jego przebieg i długość zależą od wielu
czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma charakter samego
produktu oraz rodzaj potrzeb przez niego zaspokajanych, możliwość
różnicowania produktu, podatność na zmiany koniunktury gospodarczej oraz szybkość postępu technologicznego.39 Różny jest także czas
trwania poszczególnych faz. Przedsiębiorstwa dążą z reguły do skrócenia fazy I i IV oraz wydłużenia fazy II i III, gdyż z ekonomicznego
punktu widzenia te etapy są dla funkcjonowania przedsiębiorstwa najkorzystniejsze. Należy jednak zauważyć, iż większość branż gospodarki charakteryzuje się coraz krótszym cyklem życia produktu. Tendencja
ta jest wynikiem przede wszystkim dużej konkurencji na ekonomicznie
rozwiniętych rynkach, wzrostu zamożności społeczeństw oraz rozwoju
technologii i coraz większej innowacyjności w sferze wytwarzania.
Niezależnie od długości trwania cyklu życia produktu, poszczególne jego stadia cechują określone właściwości. W tabeli 3.2
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2000, s. 272.
39
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przedstawiono charakterystyczne cechy poszczególnych etapów cyklu
życia produktu.
Tab. 3.2.

Charakterystyka faz cyklu życia produktu.

Wyszczególnienie
Sprzedaż

Wprowadzenie

Koszty
Zyski

wysokie
ujemne lub
zerowe
innowatorzy

Nabywcy

niska

Konkurenci
nieliczni
Cele
kreowanie
marketingowe produktu

Wzrost

Dojrzałość

Spadek

gwałtowny
wzrost
średnie
rosnące

szczyt
sprzedaży
niskie
wysokie

spadek
sprzedaży
niskie
spadające

wcześni
naśladowcy
rosnąca liczba
maksymalizacja udziału
w rynku

późna
większość
stabilna liczba
maksymalizacja zysku,
obrona udziału
w rynku

maruderzy

malejąca liczba
zmniejszenie
nakładów,
wykorzystanie
znajomości
produktu
Strategia
oferowanie
oferowanie
modyfikacja
podtrzymanie
produktu
podstawonowych odproduktu, wej- produktu lub
wej wersji
mian produktu, ście z produk- usunięcie
produktu
dodatkowych tem na nowe
z rynku
usług
rynki
Strategia ceny cena promocena wysoka
cena dorówobniżanie ceny
cyjna lub cena lub cena
nująca lub
wysoka
promocyjna
przebijająca
konkurencję
Strategia
usuwanie niedystrybucja
dystrybuselekcja
dystrybucji
zyskownych
kanałów
intensywna
cja bardzo
kanałów
intensywna
Strategia
przypominanie ograniczenie
budowanie
uświadomiepromocji
o produkcie
do niezbędneświadomości
nie istnienia
go poziomu
produktu
produktu
na rynku
masowym
Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005
s. 340 oraz Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Warszawa
2004, s. 112.
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Cykl rozpoczyna faza wprowadzania produktu na rynek. Jest
to najtrudniejszy etap z uwagi na małą ilość kupujących oraz niepewność, czy produkt zyska akceptację nabywców. Wskutek niewielkiej
skali sprzedaży oraz konieczności pokrycia nakładów, poniesionych
na badania i rozwój produktu, koszty często przewyższają przychody
ze sprzedaży. W tej fazie najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest
kreowanie świadomości istnienia produktu na rynku oraz zachęcenie
do jego wypróbowania. Wymaga to zorganizowania sieci dystrybucji,
dostosowanej do obsługiwanego segmentu nabywców, opracowania
strategii promocji oraz ustalenia właściwej ceny. Biorąc pod uwagę
możliwości w zakresie kształtowania ceny oraz promocji produktu
przedsiębiorstwo może zastosować jedną z następujących strategii:40
●● strategię szybkiego „zbierania śmietanki”, która polega na ustaleniu wysokiej ceny na produkt i prowadzeniu intensywnych
działań promocyjnych. Strategia ta pozwala zbudować świadomość istnienia produktu w stosunkowo krótkim czasie oraz,
z uwagi na wysoką cenę, umożliwia szybki zysk;
●● strategię wolnego „zbierania śmietanki”, polegającą na ustaleniu
wysokich cen przy niewielkich wydatkach na promocję. Strategia ta jest skuteczna, gdy wielkość rynku jest ograniczona, a potencjalni nabywcy są świadomi istnienia produktu oraz skłonni
zapłacić za niego wyższą cenę;
●● strategię szybkiej penetracji, zakładającą ponoszenie dużych
nakładów na promocję przy niskiej cenie produktu. Strategia
umożliwia rozszerzenie skali produkcji i osiągnięcie korzyści
z tytułu obniżki kosztów. Stosuje się ją, gdy rynek zbytu jest
rozległy, a znajomość produktu niewielka;
H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo
AE w Poznaniu, Poznań, 2005, s. 111.
40
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●● strategię wolnej penetracji, która łączy niską cenę produktu
z małymi nakładami na promocję. Stosując tę strategię przedsiębiorstwo może osiągać zyski w długim okresie, w miarę rozszerzania rynku. Jest ona stosowana wówczas, gdy potencjalny
rynek jest rozległy, a nabywcy są wrażliwi na poziom cen.
Produkt wprowadzony na rynek wchodzi w II fazę cyklu życia,
która charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu sprzedaży, rosnącymi zyskami oraz malejącymi kosztami. W tej fazie zalecana jest strategia ekspansywna, wzmacniająca pozycję firmy i produktu na rynku. Na
tym etapie zwiększa się liczba nabywców produktu, ale rośnie też liczba konkurentów. Głównym celem przedsiębiorstwa jest wówczas maksymalizacja udziału w rynku oraz budowa lojalności klientów. Istotne
znaczenie mają działania nakierowane na produkt. Przedsiębiorstwa
starają się zwiększać użyteczność produktu poprzez doskonalenie jego
jakości, dodawanie nowych funkcji, czy też wprowadzanie nowych
modeli. Na tym etapie zaleca się prowadzenie intensywnej dystrybucji oraz budowanie świadomości produktu na szerokim rynku poprzez
odpowiednie działania promocyjne. Ważną rolę wśród instrumentów
promocyjnych pełni reklama, promocja uzupełniająca (powiększanie
opakowania, dodawanie gratisów, obniżki cenowe, konkursy dla klientów itp.) oraz działania z zakresu public relations, nadające produktowi
medialny rozgłos.
Z fazy wzrostu produkt przechodzi w fazę dojrzałości, w której
wielkość sprzedaży osiąga punkt kulminacyjny (jednak w późniejszym
stadium trwania tej fazy z reguły następuje spadek tempa przyrostu
sprzedaży, a co za tym idzie również obniżenie zysków). W związku
z oddziaływaniem ekonomii skali41 jednostkowe koszty wytwarzania
Korzyści ekonomii skali to korzyści dla przedsiębiorstwa, wynikające ze zwiększania skali produkcji. Wraz ze wzrostem ilości wytwarzanego towaru lub świad41
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i marketingu są niskie i ustabilizowane. W tej fazie dystrybucja produktu pozostaje na wysokim poziomie, natomiast redukcji ulegają nakłady
na promocję, która ma charakter przypominający.
Ponieważ faza dojrzałości generuje największe przychody,
przedsiębiorstwa podejmują działania, mające na celu jej wydłużenie. Polegają one na modyfikacji produktu, modyfikacji rynku oraz/
lub zmianie pozostałych instrumentów marketingowych.42 Działania te
odpowiednio prowadzone dają dobre rezultaty. Przykładem wielokrotnie modyfikowanego produktu, który od lat utrzymuje się na rynku są
dżinsy. Do lat 60-tych dżinsy były noszone przez robotników i farmerów, jako ubranie robocze. Ponieważ rynek ten był już nasycony i mało
rozwojowy, w latach 60-tych ubiegłego wieku wykreowano modę na
dżinsy wśród nastolatków, którą z czasem zaakceptowali również dorośli. W momencie, gdy nastąpiła ponowna stagnacja sprzedaży, zaczęto
dżins łączyć ze sztruksem, skórą, nabijać ćwiekami, haftować itp., co
pozwoliło na kolejne ożywienie rynku.
Sposobem na wydłużenie fazy dojrzałości może być także
zmiana obsługiwanego segmentu klientów. Gdy na rynek weszły długopisy, zaczęła gwałtownie spadać sprzedaż wiecznych piór. Wielu
producentów wypadło z rynku, ale kilku z nich utrzymało się na nim,
a nawet odniosło ponowny sukces. Firmy te zaczęły traktować pióro
nie jako powszechny przybór do pisania, ale jako elegancki prezent.
Podniesiono jakość produktu, opakowano go w ozdobne etui oraz ustalono wyższą cenę, aby nadać ofercie wyjątkowy charakter. W efekcie
zagospodarowano nowe segmenty rynku, dla których posiadanie eleganckiego wiecznego pióra stało symbolem statusu społecznego .
czonych usług koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę sprzedawanych
jednostek i przez to są w coraz mniejszym stopniu odczuwalne dla producenta lub
usługodawcy.
42

H. Mruk, I. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 127-128.

66

Genowefa Sobczyk, Aneta Celoch

Przejście produktu w fazę spadku charakteryzuje powolne
lub gwałtowne obniżanie sprzedaży oraz zmniejszanie zysków, które
przekształcają się w straty. Przyczyny tych niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zjawisk wynikają z postępu technicznego, zaostrzonej
konkurencji, zmian gustów i upodobań nabywców. Należy zauważyć,
że produkt nie musi starzeć się w tym samym tempie na wszystkich
rynkach. Przedsiębiorstwo może przeciwdziałać spadkowi sprzedaży,
przynajmniej przez pewien czas, zmieniając strategię sprzedaży.43 Postępowanie z produktem w fazie spadku może obejmować jego powolne wycofywanie z rynku z jednoczesnym obniżaniem ceny, redukcją
nakładów na dystrybucję i promocję lub szybką, całkowitą eliminację
produktu i przekazanie aktywów na bardziej zyskowną działalność.

3.4.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu

W warunkach konkurencyjnego rynku, dynamicznych zmian
gustów i wykorzystywanych technologii innowacje i rozwój nowych
produktów stają się podstawą przetrwania przedsiębiorstwa. Brak nowych produktów prowadzi nieuchronnie do wyparcia firmy z rynku. Innowację z perspektywy przedsiębiorstwa można zdefiniować jako ideę,
produkt lub element technologii opracowane i zaoferowane klientom,
którzy uważają je za nowe lub nowatorskie44. Proces powstawania innowacji obejmuje także ujawnienie nowej potrzeby odbiorcom, dostarczanie im wartości nieoferowanej dotąd na danym rynku, usprawnienie
obsługi itp.
Wyzwania wobec przedsiębiorstw w zakresie innowacji produktowych i rynkowych są coraz większe w związku z internacjonaG. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 109.
44
P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 662.
43
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lizacją i globalizacją gospodarki i rynku. Przewagę konkurencyjną
w tych warunkach zapewniają:
1) szybkość tworzenia i rozwoju nowych oraz ulepszonych
produktów,
2) wytwarzanie w klasie światowej, zgodnie z wymogami norm
Unii Europejskiej i zdolnością dostosowań do wielkości
i struktury popytu,
3) globalny marketing, obejmujący wprowadzanie produktu na
najważniejsze rynki, dostosowanie warunków zakupu, użytkowania, obsługi, promocji do zróżnicowanych potrzeb dla
maksymalnej satysfakcji nabywcy.
Zdobywaniu przewagi konkurencyjnej służy stosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w fazie przedprodukcyjnej
(badania rynku, wyszukiwanie dostawców i odbiorców), produkcyjnej
(produkty o niskich kosztach wytwarzania, wysokiej jakości), i poprodukcyjnej (skuteczna promocja, szybkie dostarczanie produktu na
rynek).
Można dokonać rozróżnienia między pozyskiwaniem nowych
produktów w drodze przejęcia, zakupu patentu, licencji, know-how,
produkcji imitacji a rozwojem nowego produktu we własnym zakresie
przez przedsiębiorstwo. Nowe produkty analizuje się z punktu widzenia stopnia nowości rozróżniając45:
●● innowacje absolutne (oryginalne, twórcze), które są nowościami
w skali światowej, nie mają swych wcześniejszych odpowiedników (np. samochodowe systemy nawigacji, programy komputerowe), zaspokajają potrzeby dotychczas niezaspokojone,

Rozwiniętą klasyfikację nowych produktów przedstawia I. P. Rutkowski, Rozwój nowego
produktu. Metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007, s. 20-21.
45
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●● innowacje wtórne (naśladowcze, nieoryginalne), nieznane dotychczas na rynku krajowym, które rozprzestrzeniają się metodą
dyfuzji. W tej grupie nowości wyróżnia się produkty o nowych
rozwiązaniach funkcjonalnych (np. wielofunkcyjność, dodatkowe programy użytkowe), nowych rozwiązaniach wzorniczych,
estetycznych.
W ujęciu marketingowym pojęcie nowego produktu jest szerokie; rozpatrywany jest z punktu widzenia przedsiębiorstwa i ostatecznego odbiorcy. Produkt nowy dla producenta czy dostawcy charakteryzują nowe rozwiązania konstrukcyjne, zmieniona technologia
wytwarzania, zastosowanie nowych materiałów, norm ich zużycia itp.
Tego rodzaju rozwiązania prowadzą zwykle do obniżki kosztów wytwarzania, podniesienia atrakcyjności, ale niekoniecznie postrzegane
są one przez nabywcę jako nowości. Dla odbiorcy nowy produkt to
produkt zaspokajający nowe potrzeby lub dotychczasowe w odmienny, lepszy sposób. Niekiedy określa się jeszcze cenzus czasowy dla
funkcjonowania nowego produktu w kanałach dystrybucji od momentu
wprowadzenia go na rynek46.
Proces planowania i wprowadzenia nowego produktu jest
złożoną z kilku faz procedurą. Jest procesem kompleksowym, obejmującym działania kreatywne, badania techniczne, rynkowe i analizę
ekonomiczną dla ograniczenia ryzyka związanego z rozwojem nowych
produktów. Są to następujące fazy:
1) poszukiwanie i kreowanie pomysłów (idei) nowego produktu,
2) ocena i selekcja pomysłów,
46
W statystykach sprzedaż nowego produktu jest analizowana w okresie trzyletnim. I. P.
Rutkowski wymienia okres nie dłuższy niż jeden rok; tegoż autora, Rozwój nowego produktu,
op. cit., s. 17. Jest to ujęcie mocno dyskusyjne z uwagi na bardzo zróżnicowane cykle życia
produktów (w przypadku produktu podlegającego modzie będzie to jeden sezon, zaś w odniesieniu do surowca może to nie mieć w ogóle znaczenia).

69

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

3)
4)
5)
6)

analiza ekonomiczna,
rozwój techniczny produktu,
testowanie rynku,
komercjalizacja.
Proces rozwoju innowacji rozpoczyna etap poszukiwania idei
nowych produktów. „Idea nowego produktu jest kreacją, pomysłem,
propozycją bądź sugestią posiadania przez produkt określonych atrybutów, które akceptują potencjalni nabywcy, którzy za jego pomocą
zaspokajają swoje potrzeby i oczekiwania”47. Pomysły na nowy produkt pochodzą zazwyczaj z wielu źródeł. Mogą one być wewnętrzne
i zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa, krajowe i zagraniczne,
podażowe i popytowe (rys. 3.6). W przedsiębiorstwie produkcyjnym
podstawowym źródłem pomysłów i inspiracji nowych produktów są
jednostki badań i rozwoju, działy marketingu i sprzedaży, zakupy rozwiązań zagranicznych. Przedsiębiorstwo, mając bezpośredni kontakt
z odbiorcami i wyrobami swoich konkurentów oraz prowadząc badania
dotyczące potrzeb i oczekiwań klientów, zdobywa informacje, mogące
prowadzić do sformułowania idei nowych produktów lub ulepszenia
dotychczasowych.
Rys. 3.6. Źródła inspiracji produktowych
PODAŻOWE

POPYTOWE

Wynalazcy

Użytkownicy

Licencje
Know-how

nowy produkt

Handel – eksport

Import
Konkurenci

Zgłaszający pomysły

Źródło: opracowanie własne.

47

Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 198.
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Na rynku dóbr zaopatrzeniowych i inwestycyjnych cennym
źródłem informacji o nowych rozwiązaniach są dystrybutorzy i dostawcy materiałów, komponentów i podzespołów do produkcji. Istotną rolę
w tworzeniu pomysłów i prowadzeniu prac wdrożeniowych odgrywają
ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie, stowarzyszenia naukowe i indywidualni wynalazcy. W twórczym procesie powstawania koncepcji
można wykorzystywać metody heurystyczne, jak np. burzę mózgów,
metodę synektyczną, morfologiczną, myślenie lateralne itp.48.
Wszystkie wytworzone i zgromadzone idee nowego produktu,
nieraz w wielkiej ilości, są poddawane selekcji i ocenie z punktu widzenia ich realności, opłacalności i zgodności z celami przedsiębiorstwa.
Według badań ponad 90% zgłoszonych pomysłów nigdy nie zostaje
wprowadzonych w życie, odpadają bowiem w kolejnych fazach, przybliżających produkt do wprowadzenia na rynek w skali odpowiedniej
dla producenta. Selekcja pomysłów następuje po przyjęciu kryteriów
oceny powstałych koncepcji i utworzeniu ich rankingu metodą wartościowania wagowo-punktowego. Tymi kryteriami oceny mogą być49:

Burza mózgów polega na grupowym (6-15 uczestników) zgłaszaniu licznych pomysłów na
nowy produkt, po czym są one przedmiotem oceny na odrębnej sesji przez specjalistów. Istotą
metody synektycznej jest dyskusja grupowa przy zachowaniu swobody myślenia, posługiwania
się analogiami i metaforami w poszukiwaniu koncepcji produktu. Ważną rolę odgrywa tu lider
grupy, który łączy różne elementy dyskusji w jedną całość dla znalezienia tylko jednego nowego rozwiązania. Metoda morfologiczna obejmuje liczną grupę technik, które wykorzystuje
się do wykrywania i analizy możliwie wszystkich kombinacji cech i opracowania modelu
produktu spełniającego przyjęte kryteria. Jej zaletą jest maksymalne przybliżenie rozwiązania
do realiów rynku i zaspokojenia nowych potrzeb. Myślenie lateralne z kolei polega na odejściu
od posługiwania się logicznymi wzorcami myślenia i stereotypowego podejścia a poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. W rezultacie uzyskuje się pomysły lub rozwiązania
dotyczące produktu, stanowiące zupełnie nowe spojrzenie na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań
nabywców.
49
E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 s. 209; S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, op. cit., s. 172. Szersze, praktyczne ujęcie oceny
idei nowego produktu w pracy: Zarządzanie produktem, op. cit., s. 219-241.
48
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●● zdolność producenta do podjęcia produkcji i marketingu-mix
oraz opłacalność produkcji,
●● potencjał rynkowy i przewidywane reakcje nabywców,
●● czynniki środowiskowe,
●● czynniki związane z konkurencją,
●● stopa zwrotu nakładów na inwestycje.
Do dalszych faz prac nad przygotowaniem nowego produktu wybiera się te, które odpowiadają najostrzejszym kryteriom, co oznacza, że
przechodzi ok. 20-30% pierwotnych pomysłów.
Kolejną fazą jest analiza ekonomiczna zgromadzonych
i wstępnie wyselekcjonowanych idei produktów. W wyniku zastosowania licznych kryteriów dotychczasowej oceny zgłoszonych projektów
można uwzględnić jedynie pewne aspekty ich opłacalności. Konieczny
jest zatem planowany rachunek kosztów, przychodów i zysku ocenianych przedsięwzięć. W tym celu określa się: koszty nowej produkcji,
koszty handlowe, ceny, wielkość sprzedaży i inne warunki rynkowe
oraz szacuje wynik finansowy (zysk). Zasadniczą trudność w symulacji
rachunku wyników sprawia trafne oszacowanie przyszłego popytu.
W kolejnym czwartym etapie przygotowania nowego produktu
opracowuje się założenia konstrukcyjne, technologiczne i jakościowe
nowego produktu. Mają one na celu przekształcenie koncepcji w fizyczny produkt, wówczas dopiero okazuje się, czy powstała wcześniej idea
stanie się efektywną ofertą rynkową50. Wyrób przybiera postać modelu
lub prototypu. Prototyp poddawany jest badaniom laboratoryjno-technicznym, a także wytrzymałościowym, próbom mocy itp. w praktycznym działaniu. Wyniki testów pozwalają na dokonanie koniecznych
zmian i poprawek oraz wybór najlepszego wariantu produktu. Rodzaje i zakres prac, związanych z rozwojem technicznym produktu, jak
50

P. Kotler i in., op. cit., s. 675.
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i metody jego testowania zależą od przeznaczenia i stopnia złożoności
produktu. W przygotowaniu trwałych dóbr użytkowych opracowanie
prototypu jest procesem długotrwałym, zaś rozwój usługi polega na
przygotowaniu struktury procesu usługowego i określeniu warunków
jego przebiegu (materialnych, kadrowych, informacyjnych).
Proces wprowadzenia produktu na rynek jest z reguły poprzedzany testowaniem tego produktu na rynku. Wytworzony w próbnej
serii wyrób zostaje w ograniczonej ilości wprowadzony na rynek, następuje badanie reakcji konsumentów i pośredników na nowy produkt,
jego cenę, usługi towarzyszące itp. Testy rynkowe pozwalają przedsiębiorstwu sprawdzić, jaki jest odbiór pozostałych elementów marketingu-mix i ocenić faktyczny rynek zbytu nowego produktu.
Próbna sprzedaż nowego produktu odbywa się za pośrednictwem sieci sklepowej w naturalnych warunkach sprzedaży, przy czym
przedstawia się kilka wersji produktu, różne kombinacje instrumentów
promocji i formy sprzedaży produktu. Testowanie produktu może także
polegać na bezpośrednim kontakcie produktu z konsumentem poprzez
wysyłkę produktu, pokazy, targi, degustacje, próby użytkowania przez
potencjalnych nabywców. Testom rynkowym są poddawane także nowe
produkty usługowe. Na przykład bank może wprowadzić nowy produkt
na początku w wybranym oddziale, przewoźnik nową kategorię usług
na najbardziej ruchliwych trasach dla zbadania zainteresowania nimi
rynku przed decyzją o ich upowszechnieniu.
W analizie wyników testów rynkowych szczególną uwagę
zwraca się na takie zachowania konsumentów, jak: próbny zakup,
pierwsze powtórzenie zakupu, szybkość adaptacji innowacji, częstotliwość zakupu, rekomendacja produktu innym nabywcom51. Pozytywne
wyniki testów produktów, pozostałych po złożonej procedurze selek51

Zarządzanie produktem, op. cit., s. 188.
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cji pierwotnych pomysłów, są najlepszą rekomendacją, które z nich
należy wprowadzić do produkcji i sprzedaży na dużą skalę, czyli
komercjalizować.
Do ostatniej fazy - komercjalizacji - przechodzą nieliczne produkty, zwykle od jednego do trzech, mające zapewnić producentowi
planowane korzyści ze sprzedaży. Uruchomienie produkcji dużej skali
dla całego rynku docelowego wymaga sporych nakładów inwestycyjnych i środków na budżet promocyjny. Faza ta wymaga kompleksowych, dobrze przemyślanych decyzji, odpowiadających na cztery zasadnicze pytania: kiedy, gdzie, komu i jak wprowadzić produkt?
Pierwsza decyzja dotyczy wyboru momentu, właściwego dla
wprowadzenia produktu i zapewniającego zainteresowanie klientów.
Jest to szczególnie ważne w przypadku produktów sezonowych, aby
oferta rynkowa wyprzedziła sezon sprzedaży. Czas wprowadzenia należy także odnosić do tempa sprzedaży innych produktów firmy, jak
i do wejścia na rynek wyrobów, produkowanych przez konkurencję.
Wreszcie nowy produkt wymaga wprowadzającej akcji promocyjnej.
Decyzja odnośnie zakresu przestrzennego sprzedaży może
mieć charakter etapowy, poczynając od rynku lokalnego poprzez regionalny do krajowego czy międzynarodowego. Jako przeciwdziałanie
kopiowaniu nowego produktu służy szybka ekspansja na cały rynek
docelowy.
Najpierw produkt należy kierować do nabywców, którzy akceptują go najwcześniej (pionierzy) lub zgłaszają duży popyt. Priorytetowe grupy docelowe powinny być określone wcześniej na podstawie
obserwacji i innych badań nabywców. Konieczne jest także wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji oraz pozostałych działań marketingowych, prowadzonych w fazie komercjalizacji nowego produktu. Prowadzoną sprzedaż należy monitorować dla wprowadzania ko-
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niecznych weryfikacji produktu lub zintegrowanych z nim elementów
działań na rynku, będących odpowiedzią na zachowania konsumentów
i konkurentów.
Przedsiębiorstwo, dążąc do rozwoju swojego potencjału i siły
rynkowej, może wykorzystać proces różnicowania produktów, który
jest jedną ze strategii otwierania rynku. Inne jeszcze opcje działania,
związane z oferowanymi produktami i obsługiwanymi rynkami, obejmuje macierz H. I. Ansoffa (rys. 3.7). W zależności od konkretnej sytuacji rynkowej i finansowej, firma może realizować jedną lub więcej
strategii.
Rys. 3.7. Strategie firmy według układu produkt-rynek

Produkty

Rynki
Obecne
Nowe
Obecne 1. Strategia penetracji rynku
2. Strategia rozwoju rynku
Nowe 3. Strategia rozwoju produktu 4. Strategia dywersyfikacji

Źródło: H. I. Ansoff, Corporate Strategy, Penquin Books,Harmondsworth, Middlesex
1971, s.99.

Pierwsza z wyodrębnionych strategii, strategia penetracji rynku, oznacza intensyfikację sprzedaży niezmienionego produktu na dotychczasowych rynkach. Nie mając dużych możliwości inwestowania,
firma nastawia się na zwiększenie wydatków na reklamę, poprawę opakowania, sprzedaż osobistą, usprawnienie dystrybucji, obniżenie ceny
kosztem jednostkowej marży zysku, ulepszanie produktu itp. Jest to
strategia dość często stosowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa
produkcyjne i usługowe.
Zwiększenia udziału w rynku szuka się następującymi sposobami: 1) zachęcając obecnych klientów, aby kupowali więcej lub
zwiększyli częstotliwość zakupów, 2) pozyskując nowych klientów,
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którzy dotychczas nie kupowali takich produktów oraz klientów konkurencji, 3) ochraniając swój rynek przed konkurentami.
Z uwagi na stosunkowo małą kosztochłonność i krótki okres,
dzielący moment podjęcia decyzji od pojawienia się efektów, strategia
penetracji rynku jest skuteczna dla firm nastawionych na przetrwanie
i firm szukających dopiero swojej drogi rozwoju. Wymaga stałego badania nowych możliwości penetracji istniejącego rynku zbytu. W warunkach nasyconego rynku i ostrej konkurencji zdecydowanie większe
możliwości intensyfikowania sprzedaży stwarzają pozostałe strategie.
Kolejna z opcji w macierzy produkt-rynek, czyli strategia rozwoju rynku polega na ofensywnym nastawieniu przestrzennym przedsiębiorstwa przy wytwarzaniu tego samego rodzaju produktu. Poszerzanie pola rynkowego może oznaczać wyjście firmy z rynku lokalnego na
regionalny, krajowy lub zagraniczny. Jest to często stosowana strategia
działania dużych firm międzynarodowych (np. sieci barów szybkiego
żywienia, japońskich firm samochodowych, banków i instytucji ubezpieczeniowych). Ponadto zwiększenie sprzedaży dotychczasowych
produktów na nowych rynkach jest możliwe w wyniku repozycjonowania istniejących produktów, zwrócenia się do nowych, nieobsługiwanych segmentów rynku, wyszukania nowych metod dystrybucji (np.
marketingu bezpośredniego) i zmian w kompozycji marketingu-mix.
W strategii rozwoju produktu firma wybiera opcje rozwoju poprzez inwestowanie w produkt i tworzenie gamy produktów kierowanych na opanowane dotąd segmenty rynku. Zakres zmian w strukturze
produktów jest zależny od ich podatności na wprowadzanie innowacji,
rozpoznanych potrzeb rynku i możliwości finansowych firmy. Stosowanie strategii rozwoju produktu wymaga inwestowania, ale jest to
strategia wiodąca w zdobywaniu rynków z wysokimi potencjalnymi
szansami na powodzenie.
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Gdy przedsiębiorstwo włącza do swojego programu produkcji
(sprzedaży) dodatkowe produkty, znacznie różniące się i pochodzące
z różnych branż, a także wychodzi z ofertą na nowe rynki, to realizuje
strategię dywersyfikacji. Strategia dywersyfikacji - podobnie, jak strategia rozwoju produktu - należy do ofensywnych strategii, stwarzających
przedsiębiorstwu szanse na długofalowy rozwój w wyniku efektu synergii z połączenia różnych zasobów i umiejętności. Jest jednak ryzykowną i kosztowną strategią wejścia na rynek.

3.5. 	Marka i wizerunek produktu
Ważną kwestią, związaną z kształtowaniem polityki asortymentowej przedsiębiorstwa, jest decyzja o oznaczeniu produktów marką oraz wybór właściwej strategii kreowania marki. We współczesnych
realiach markowanie (branding) towarów i usług staje się standardem.
Znaczenie marki jest tym większe, im większa jest potrzeba wyróżnienia się spośród konkurencyjnych firm.
Głównymi przesłankami nadawania i kreowania marki są procesy globalizacyjne, wzrost konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych oraz rosnące wymagania klientów. Za nadawaniem
marki przemawia również fakt, że sam produkt czy usługa na ogół
nie dają żadnych unikalnych korzyści. Może je odzwierciedlać wykreowana, oparta na unikatowych skojarzeniach marka. Nadawanie marki
stanowi często formę gwarantowania jakości produktów i usług oraz
wpływa na ich wartość użytkową i emocjonalną.
Literatura przedmiotu określa markę najczęściej jako „nazwę,
znak, symbol, wzór lub kombinację tych elementów, nadawaną przez
sprzedawcę w celu identyfikacji dobra lub usługi oraz ich wyróżnienia

77

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

na tle produktów konkurencyjnych”.52 Definicja ta odpowiada tradycyjnemu postrzeganiu marki jako elementu identyfikującego i wyróżniającego produkt, pomijając bardzo ważny aspekt korzyści dla nabywców.
W szerszym kontekście markę należy traktować jako zbiór elementów
funkcjonalnych i symbolicznych, które pomagają w budowaniu lojalnego grona klientów oraz umożliwiają osiągnięcie posiadaczowi marki
wiodącej pozycji na rynku.53 Marka odnosi się zatem do kilku sfer
znaczenia, na które składają się :54
●● cechy marki – marka kojarzy się z zespołem pewnych właściwości produktu, na których firma może oprzeć ich promocję,
●● korzyści marki – marka daje użytkownikowi gwarancję uzyskania określonych korzyści funkcjonalnych i emocjonalnych,
●● wartości marki – marka mówi o wartościach, jakie dostarcza
nabywcom,
●● osobowość marki – marka określa osobowość produktu, będącą
wynikiem typowych skojarzeń nabywców,
●● użytkownik marki – marka sugeruje rodzaj klienta, kupującego
i użytkującego produkt.
Korzyści funkcjonalne marki są obecnie dość łatwe do skopiowania, dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej bazują na elementach
symbolicznych i emocjonalnych, które stają się najważniejszym wyróżnikiem marki. Należą do nich skojarzenia z marką, poglądy, postawy,
wartości psychologiczne (prestiż, satysfakcja z użytkowania marki)
oraz wartości społeczne (często klienci kupując daną markę, aspirują
do pewnej grupy społecznej; w tym aspekcie marka zaspokaja potrzebę
przynależności do grupy).
P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000, s. 628.
J.Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12.
54
Komunikacja marketingowa. Instrumenty, metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s.45.
52
53
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Kreowanie marki jest procesem długotrwałym, wymagającym
podjęcia wielu strategicznych decyzji. Decyzje te wiążą się ściśle z wyborem docelowego segmentu rynku i pożądaną pozycją produktu wśród
konkurentów. Nie każda marka ma szanse zaistnieć i funkcjonować na
rynku przez długi czas, ciesząc się zaufaniem nabywców. Wiele marek
pojawia się na rynku i znika. Sukces odnoszą tylko te marki, które są
dobrze zarządzane. Zarządzanie marką wiąże się z wszystkimi działaniami, związanymi z jej kreowaniem i utrzymaniem na rynku. Przegląd
decyzji, dotyczących marki, ukazuje rysunek 3.8.
Rys. 3.8. Decyzje dotyczące marki
Czy powinno się
nadać produktowi
markę?

Kto powinien
sponsorować markę?

Jakie nazwy powinno
się nadać produktom?

Marka
Brak marki

Marka producenta
Marka pośrednika
Marka mieszana

Marka jednostkowa produktów
Marka linii produktów
Marka wspólna firmy
Indywidualna marka firmowa

Jakich strategii użyć
odnośnie marki?

Nowa marka
Rozciąganie marki

Pozycjonowanie lub
repozycjonowanie marki

Źródło: J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s.53 oraz P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 427.

We współczesnych realiach rynkowych, przy nasilonej konkurencji, podobieństwie cech funkcjonalnych wielu towarów i usług
oraz związanej z tym trudności wyróżnienia się na rynku, podstawowy
dylemat firmy, czy oznaczać swoje produkty marką, czy też nie, traci
na znaczeniu. Obecnie świadomość potrzeby nadawania marki jest tak
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powszechna, że niewiele jest produktów, które nie byłyby oznaczone
jakimś znakiem. Na rynku dóbr materialnych coraz mniej produktów
sprzedawanych jest jako bezmarkowe. Nawet tak mało zróżnicowanym
produktom jak sól czy mleko nadawane są marki.55 Także na rynku
usług tendencja do oznaczania marką jest coraz wyraźniejsza i wiele
usług ją posiada.
Istotną decyzją w procesie kreowania marki jest wybór podmiotu finansującego markę. Na rynku polskim przeważają marki producentów. W handlu coraz częściej alternatywą dla nich stają się marki
własne (tzw. marki handlowe) pośredników, którzy przejmują na siebie
ryzyko kształtowania i lansowania marki. Dotyczy to głównie dużych
sieci handlowych detalicznych i hurtowych. Obecnie właściwie każda
większa sieć handlowa posiada w swojej ofercie marki własne (np.
Real stworzył markę TIP, Leclerc markę ECO, Tesco sprzedaje produkty pod marką handlową zbieżną z nazwą całej sieci). Zauważalną
tendencją na rynku marek własnych jest ich różnicowanie cenowo-jakościowe. Aktualnie pod szyldem marek sieci handlowych możemy
znaleźć również produkty, które nie odbiegają jakością od produktów
kupowanych pod marką znanych producentów. Kompromisem między
markami producenta i markami handlowymi jest marka mieszana. Zakłada ona współistnienie znaku towarowego producenta i pośrednika
handlowego. Umieszczając markę handlową obok marki producenta,
wytwórca ma możliwość wejścia na nowe segmenty rynku.
Ważny obszar decyzji związanych z marką łączy się z projektowaniem nazw marek i wyborem strategii marki. Przedsiębiorstwa
mogą stosować jedną z trzech podstawowych strategii w zakresie architektury marki: 56
55
56

J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 54-55.
P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 431.
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●● strategię marki indywidualnej dla produktu, bądź linii produktów (multibrand strategy),
●● strategię marki rodzinnej (family brand strategy),
●● strategię marek łączonych (combined brand strategy).
Strategia marki indywidualnej wiąże się z kreowaniem dla
każdego produktu bądź linii produktów odrębnej marki, niezwiązanej
z nazwą firmy. W praktyce oznacza to posiadanie w ofercie asortymentowej wielu marek często z odmiennych kategorii, przeznaczonych
dla różnych segmentów rynku. Strategia marki rodzinnej polega na
objęciu wszystkich produktów oferowanych przez firmę tą samą nazwą, najczęściej zgodną z nazwą przedsiębiorstwa. Strategia ta sprzyja
łatwiejszemu wprowadzaniu nowych produktów na rynek pod szyldem
znanej marki, z drugiej jednak strony zwiększa ryzyko zepsucia wizerunku marki, w przypadku niepowodzenia wprowadzenia produktu na
rynek. Strategia marki łączonej wykorzystuje rozwiązania obu wariantów poprzez połączenie marki rodzinnej z marką indywidualną. Marka
rodzinna staje się wówczas gwarantem jakości oferowanego produktu
oraz bezpieczeństwa zakupu, zaś marka indywidualna jest narzędziem
jej wyróżnienia na rynku.
Przedsiębiorstwa, których marki odniosły sukces na rynku,
mogą realizować w dalszych fazach rozwoju strategię ich rozszerzania
na nowe produkty, bądź rozciągania marek w ramach linii produktów
lub na odmienne kategorie produktów. Konsekwencją tych działań jest
wzrost udziału w rynku. Rozszerzenie marki o silnej pozycji rynkowej
na nowe produkty wiąże się ponadto z obniżeniem ryzyka i kosztów
wejścia na rynek oraz ze skróceniem czasu jej wprowadzania.
Niezależnie od przyjętej strategii, o sukcesie kreowanej marki
decydować może przyjęta koncepcja jej pozycjonowania. Pozycjonowanie marki oznacza jej umiejscowienie w świadomości nabywców
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z punktu widzenia najistotniejszych dla nich atrybutów. Pozwala to
określić pozycję marki na rynku zgodnie z planowanym wizerunkiem.
Głównym celem pozycjonowania jest takie zaprojektowanie i promowanie marki, aby jego nabywcy dostrzegli atrakcyjność i niepowtarzalność oferty na tle ofert konkurencyjnych. Pozycjonować markę można
według jednej wiodącej cechy lub kilku cech, nie powinno ich jednak
być zbyt wiele, aby produkt nie utracił swej wyjątkowości. Pozycjonowanie marki może się odbywać w oparciu o następujące kryteria:57
1. atrybuty marki - niezawodność, funkcjonalność, łatwość obsługi,
ciekawy design, itp. (np. sieć sklepów meblowych IKEA podkreśla
prostotę i funkcjonalność swojej oferty),
2. korzyści dla klienta - bezpieczeństwo, prestiż, walory zdrowotne,
itp. (np. Volvo - bezpieczeństwo jazdy, margaryna Benecol - najlepszy sposób na obniżenie cholesterolu),
3. sytuację użycia marki (np. producent batona KitKat pozycjonuje swoją markę jako przekąskę, po którą należy sięgnąć podczas
przerwy w pracy),
4. relację cena – jakość (marki są pozycjonowane według niskiej
bądź wysokiej ceny w relacji do ich jakości, np. Dosia – jakość za
rozsądną cenę),
5. użytkownika marki - jego cechy osobowe, wyznawane przez użytkowników marki wartości, styl życia itp.,
6. produkty konkurencyjne - podkreślenie wyjątkowości produktu
w relacji do oferty konkurencji,
7. kraj/region pochodzenia - francuskie perfumy, szampan; szwajcarskie banki, zegarki.

Szerzej na temat pozycjonowania i jego kryteriów J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie,
PWE, Warszawa 2001, 228-236.
57
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Ze strategią pozycjonowania ściśle związana jest kwestia
kreowania wizerunku produktu. W dzisiejszych realiach rynkowych
pozytywny wizerunek marki jest dla przedsiębiorstwa cennym kapitałem i znaczącym czynnikiem wyboru jego oferty. Dobry wizerunek
warunkuje ponadto osiągnięcie przez firmę następujących korzyści:
●● uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia większej
stabilności działania;
●● ułatwienia we wprowadzaniu nowych produktów na rynek poprzez tworzenie gwarancji ich jakości,
●● prowadzenia ofensywnej polityki sprzedaży oraz uzyskania wysokich dochodów.
Wizerunek marki określa się jako ogół skojarzeń związanych
z marką, jej odzwierciedlenie w świadomości nabywców. Wizerunek
tworzony jest w oparciu o tożsamość marki, kształtowaną przez zespół cech, które firma pragnie wykształcić i przedstawić otoczeniu,
w ramach budowania pożądanego sposobu jej postrzegania. Różnice
pomiędzy tożsamością i wizerunkiem marki przedstawia rysunek 3.9.
Rys. 3.9. Tożsamość a wizerunek marki
Postrzeganie marki przez
Tożsamość marki
firmę

Postrzeganie marki przez
System
komunikacji

Wizerunek marki
nabywców

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze wyróżnia się sześć podstawowych elementów
tożsamości marki: wygląd (kombinację cech fizycznych, świadczących o wyjątkowości marki), osobowość (charakter marki, budowany
w oparciu o nadanie marce cech ludzkich), kulturę (system wartości
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i źródła inspiracji marki), związki (specyficzną więź marki z konsumentem), odbicie oraz wizerunek własny grupy docelowej (odzwierciedlenie wizerunku konsumenta i jego wewnętrznych relacji z marką).58
Wszystkie te elementy wpływają na sposób postrzegania marki przez otoczenie i są podstawą budowania jej rynkowego wizerunku. Oprócz wyżej wymienionych komponentów tożsamości marki, do
kluczowych kreatorów obrazu marki w świadomości nabywców należą
elementy tzw. systemu identyfikacji wizualnej, a wśród nich przede
wszystkim nazwa, logo i określona kolorystyka związana z marką. Poprzez identyfikatory marki przedsiębiorstwo ma możliwość szybkiego
komunikowania nabywcy wiążących się z nią korzyści funkcjonalnych
i symbolicznych oraz generowania określonych skojarzeń (np. nazwa
dezodorantu Makler sugeruje typ użytkownika, miś w reklamie płynu
do płukania Cocolino podkreśla miękkość i delikatność tkanin, kolor
zielony kojarzy się z naturalnością). Takie operowanie określonymi
symbolami i identyfikatorami pozwala oddziaływać na proces decyzyjny nabywcy, ułatwiając mu rozpoznanie oferty i zdobycie zaufania
klientów jeszcze przed dokonaniem zakupu.
Oznaczanie produktu marką i budowanie jego pozytywnego
wizerunku stanowi obecnie jeden z najważniejszych sposobów osiągania przez przedsiębiorstwo przewagi rynkowej. Silna marka o stabilnym wizerunku jest gwarancją większej zyskowności sprzedaży,
co wynika z możliwości osiągania wyższych cen i większego obrotu,
a także niższych kosztów w dalszych fazach rozwoju marki, wyrażanych m.in. mniejszymi nakładami na promocję. Dobra marka ułatwia
wprowadzanie nowych produktów na rynek, a przez to przyczynia się
do powiększania udziału w rynku. Zwiększa również siłę przetargową
J. N. Kapferer, Strategic Brand Management – New Approaches to Creating and Evaluating
Brand Equity, Kogan Page, London 1995, s. 38.
58
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firmy w kontaktach z pośrednikami.59 Kluczowym czynnikiem z punktu widzenia strategicznej roli marki jest jej zdolność do wyróżniania
produktów spośród konkurencyjnych ofert. Zwłaszcza marki o wyraźnie określonej tożsamości, pozycjonowane w świadomości nabywców
według unikatowych wartości, są podstawowym instrumentem kształtowania przewagi przedsiębiorstwa względem konkurentów.
Należy także podkreślić znaczenie marki dla jej nabywców.
Jej zakup dostarcza im nie tylko korzyści funkcjonalnych, takich jak
dobra, porównywalna bez względu na miejsce zakupu jakość, ale również emocjonalnych, związanych z prestiżem i satysfakcją z posiadania
markowego produktu. Zadowolenie klientów przekłada się na z reguły
wysoki popyt na produkty, a ten z kolei umożliwia dłuższy cykl życia
towarów markowych na rynku.

Pytania i ćwiczenia
1. Co to jest produkt w ujęciu marketingowym? Podaj przykłady.
2. Określ, które z cech i korzyści z zakupu na raty, z dostawą i instalacją zmywarki do naczyń marki Bosch stanowią produkt podstawowy, rzeczywisty i poszerzony.
3. Zaproponuj układ asortymentowy producenta koszulek sportowych według dwóch cech (np. rozmiaru i kolorystyki wzoru).
4. Linie oferowanych produktów wykazują tendencje do stopniowego rozciągania, czyli zwiększania typów produktów i obejmowania coraz większych obszarów rynku. Podaj przykład/y takiego
działania i określ, kiedy takie działanie jest opłacalne.

G. Sobczyk, Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin
2006, s. 112-113.
59
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5. Przyporządkuj rodzaje handlu do podanej w tab. 1 (3.1.) kombinacji struktury asortymentowej.
6. Na czym polega i czemu służy metoda BCG?
7. Scharakteryzuj poszczególne fazy cyklu życia produktu. Na podstawie jakich parametrów można określić, w której fazie cyklu
życia produkt się znajduje? Jakie strategie marketingowe realizują
przedsiębiorstwa w kolejnych fazach?
8. Jakie strategie może realizować przedsiębiorstwo, decydując się
na oznaczenie produktów marką?
9. Objaśnij pojęcie pozycjonowania marki. Na podstawie jakich kryteriów można pozycjonować markę?
10. Określ różnicę między tożsamością marki a jej wizerunkiem. Jakie
korzyści przynosi przedsiębiorstwu dobry wizerunek oferowanych
produktów?
11. Przedsiębiorstwo X jest producentem zegarków na rękę oraz kalkulatorów. Zastanów się, w której fazie cyklu życia mogą się te
produkty aktualnie znajdować, określ ich szanse rozwojowe oraz
dobierz odpowiednią dla nich strategię marketingową.
12. Zdefiniuj pojęcie nowego produktu i wskaż korzyści, jakie odnosi
firma, jeśli systematycznie wprowadza na rynek nowości.
13. Podaj przykłady z rynku na stosowanie każdej ze strategii z macierzy Ansoffa.
14. Opracuj koncepcję nowego produktu w oparciu o wybrany pomysł. Dokonaj:
a) charakterystyki produktu,
b) charakterystyki konkurencji,
c) analizy rynku docelowego.
15. Pozycjonuj produkt w oparciu o dwie Twoim zdaniem najistotniejsze cechy.
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16. Zaproponuj nazwę dla nowego produktu, określ kanały dystrybucji, opracuj strategię promocji i politykę cenową.
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IV. 	Cena jako instrument marketingu

4.1. 	Cele i podstawy decyzji cenowych
Strategia cenowa przedsiębiorstwa generuje zespół decyzji dotyczących kształtowania i zmiany cen odpowiadających realizacji założonych celów w istniejących warunkach rynkowych. W ujęciu marketingowym cenę można zdefiniować jako wartość przedmiotu transakcji
rynkowej (produktu lub usługi) zgodną z oczekiwaniami kupującego
i sprzedającego, określaną najczęściej w jednostkach pieniężnych.
Cena reprezentuje wartość produktu zarówno dla konsumenta, jak
i sprzedawcy, ale często trudno jest zmierzyć w jednostkach cenowych
jego wartość, prawidłowo ocenić reakcje nabywców i konkurentów na
zmiany cen.
Decyzje cenowe bezpośrednio wpływają na poziom przychodów ze sprzedaży, a w rezultacie na efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Cena może być skutecznym instrumentem
konkurencji, gdy będzie uwzględniała specyfikę rynku docelowego,
a jej poziom będzie dostosowany do postrzeganej wartości produktu.
Dla nabywcy cena jest podstawowym czynnikiem, jaki bierze
on pod uwagę przy decyzji zakupu. W szczególności ceny spełniają
trzy istotne funkcje w procesie podejmowania decyzji przez kupującego: 1) informacyjną, 2) alokacyjną, 3) bodźcową.
Funkcja informacyjna polega na informowaniu nabywcy o jakości lub rzadkości danego produktu. Rola alokacyjna oznacza, że kupujący w oparciu o analizę ceny może podjąć decyzję, jak najkorzystniej rozdysponować swoje dochody. Funkcja bodźcowa cen polega na
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tym, że cena zachęca wszystkie podmioty rynkowe do reagowania na
poziom i zmiany cen oferowanych produktów.
Między ceną a pozostałymi elementami marketingu-mix występuje ścisła dwustronna zależność o charakterze komplementarnym.
Poziom ceny zależy od jakości, stopnia nowoczesności i powodzenia
produktu na rynku. Za ofertę produktową bardziej rozwiniętą, stanowiącą pakiet wartości (np. produkt z długą gwarancją), kupujący gotów
jest zapłacić wyższą cenę. Cena związana jest również z organizacją
dystrybucji, systemem promocji, w tym szczególnie z reklamą. Ten sam
efekt działalności rynkowej przedsiębiorstwo może uzyskać, posługując się ceną, jak i innymi działaniami marketingowymi (np. wzrost
sprzedaży poprzez obniżkę ceny lub większe wydatki na reklamę).
Cena odzwierciedla wartość produktu zarówno dla konsumenta, jak i sprzedawcy. Implikacją tego jest potrzeba uwzględniania w polityce stanowienia cen zarówno interesu sprzedawcy, jak i nabywcy,
choć w podstawowej relacji są one między sobą sprzeczne; sprzedający
chciałby swój towar jak najdrożej sprzedać, a kupujący jak najtaniej
kupić. O transakcji kupna - sprzedaży decydują - w różnych sytuacjach
- postrzegane korzyści z zakupu, pilność potrzeb, dostępność produktu
itp.
Na działalność gospodarczą przedsiębiorstw na rynku dóbr
i usług składają się różnego rodzaju transakcje i dlatego w obrocie
rynkowym funkcjonują różne rodzaje cen (o tym będzie mowa w podrozdziale 4.4), a także ich nazwy (np. stopa procentowa to cena kredytu
i pożyczki bankowej, czesne to należność za usługi oświatowe).
Decyzje cenowe należą do bardziej złożonych decyzji, podejmowanych w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego też należy je dostosować do celu, jaki przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Na rys. 4.1.
przedstawiono cele polityki cen w przedsiębiorstwie, których osiąganie
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zależy od sytuacji rynkowej i warunków wewnętrznych, pozycjonowania produktów, jak i intensywności stosowania pozostałych działań
marketingowych.
Rys. 4.1. Cele polityki cen przedsiębiorstwa
Polityka cen skierowana na:

Zysk

- maksymalizacja zysku,
- zwrot
nakładów
inwestycyjnych

Wielkość sprzedaży

Konkurencję

- wzrost sprzedaży,
- udział w rynku (wzrost
lub stabilizacja)

- stabilizacja cen,
- konkurowanie
cenami,
- unikanie
konkurencji cenowej

Wizerunek

- utrwalanie
dobrego
wizerunku
produktu i firmy

Źródło: opracowanie własne.

Prawidłowa polityka cen to najszybszy i najbardziej efektywny sposób zapewnienia firmie zysku. Sposoby kalkulowania zysku
sprowadzają się do maksymalizacji kwoty zysku lub stopy zysku (rentowności sprzedaży). Cel marketingowy polityki cen w postaci kwoty
zysku pozwala sfinansować bieżące potrzeby i rozwój firmy. Przy ustalaniu nadwyżki dochodów, uzyskiwanych z działalności gospodarczej,
nad kosztami jej prowadzenia należy zwracać uwagę na zależność,
istniejącą między ceną a popytem, czyli na elastyczność cenową i jej
zależność od popytu na daną usługę. Niższa cena jednostkowa może
zapewnić większą masę zysku.
Wyznaczenie ceny na podstawie procentowego udziału zysku
w cenie usługi, należy zaś powiązać z kwotą zysku, czy też z wartością
sprzedaży uzależnioną od poziomu popytu.
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Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych (ROI) świadczy o tym, że określony procent zaangażowanego kapitału zostanie
w danym roku pokryty zyskiem z działalności przedsiębiorstwa; może
również posłużyć do określenia czasu zwrotu nakładów. Odpowiednią kwotę zysku obliczymy jako iloczyn nakładów inwestycyjnych (I)
i zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych (ROI) 60.
Cele polityki cenowej, zorientowane na wielkość sprzedaży,
obejmują maksymalizowanie/ utrzymanie poziomu sprzedaży albo
zwiększenie/ stabilizację udziału w rynku. Zwiększenie sprzedaży wymaga z reguły cen penetracyjnych, a więc relatywnie niskich.
Maksymalizowanie przychodów ze sprzedaży wymaga uwzględnienia
w decyzjach cenowych elastyczności popytu; jeśli popyt jest mało
elastyczny, to podwyżka cen spowoduje wzrost przychodów, zaś przy
wysokiej elastyczności popytu obniżka cen przynosi zwiększenie utargu całkowitego. Wysokie przychody ze sprzedaży zapewnia strategia
zbierania śmietanki, która wymaga jednak wyróżniającej się jakości lub
absolutnej nowości produktu.
Cele sprzedażowe kształtowania cen, a zwłaszcza udział w rynku, są pojemniejszym miernikiem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
niż cele oparte na zysku. Wskazują bowiem na powiązanie jego własnej wielkości sprzedaży ze sprzedażą konkurentów i tempem wzrostu
rynku. Zwiększenie udziału w rynku, poprawiające konkurencyjność
i ofensywność przedsiębiorstwa, można uznać za jego sukces rynkowy.
W sytuacji nasilającej się konkurencji utrzymanie dotychczasowego
udziału w rynku może być już dla firmy sukcesem.
Cele kształtowania cen, zorientowane na konkurencję, obejmować mogą zarówno uzyskanie stabilności cen, jak i powstrzymanie
konkurentów przed wejściem na rynek. Na rynkach zdominowanych
60

G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997, s. 231.
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przez wiodące firmy, ustalenie stabilnych relacji między cenami różnych konkurujących produktów i uniknięcie dużej fluktuacji cen zwiększa atrakcyjność danego rynku dla nabywców61. Strategię stabilizacji
cen stosuje się także w przypadku produktów znajdujących się w ostatnich fazach cyklu życia.
Konkurowanie cenami zachęca nabywców do skorzystania
z oferty o poziomie cen niższym w porównaniu z cenami konkurentów
rynkowych. Konkurencja cenowa może być skierowana na eliminację
konkurentów z rynku, ale warunkiem jej powodzenia jest relatywnie
niski poziom kosztów, związany z odpowiednim poziomem skumulowanej wielkości produkcji.
Polityka cenowa firmy wynikająca z sytuacji konkurencyjnej,
może w wielu przypadkach polegać na unikaniu konkurowania ceną.
Wtedy przedsiębiorstwo dopasowuje swoje ceny do poziomu przeciętnych cen rynkowych lub do cen najbliższych konkurentów.
Celem polityki cen, który pośrednio wpływa na przychód
i zysk firmy, jest budowanie wizerunku produktu i całej firmy. W zachowaniach nabywcy na rynku obserwuje się nastawienie na korelację
między ceną a jakością wyrobu i poziomem obsługi klienta. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wymaga dostosowania oferowanych przez firmę wartości do wielkości środków pieniężnych, którą
płaci klient. Wysoka cena wyróżnia wtedy produkt spośród pozostałych
ofert, a klient spodziewa się wysokiej jakości i korzyści, które z kolei
generują satysfakcję i lojalność klienta.
Na strategię ustalania cen i możliwości realizacji założonych
celów polityki cenowej przedsiębiorstwa wpływają różnorodne uwa-

Por. J. J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2001, „s. 504.
61
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runkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które można sklasyfikować
w pewne grupy, co przedstawiono na rys. 4.2.
Rys. 4.2. Główne czynniki kształtujące poziom ceny
Dolne
ograniczenie:
bariera
kosztów

Koszty

Wartość
postrzegana
przez
klientów

Różnicowanie
cen

Ceny
konkurentów

Górne
Inne
czynniki
zewnętrzne

ograniczenie:
bariera
popytu

Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z rysunku, przedsiębiorstwo może ustalić cenę
w przedziale między ceną niską, pokrywającą jego koszty, a ceną wysoką, lecz niestwarzającą bariery popytu. Do czynników, zależnych od
przedsiębiorstwa, wpływających na poziom ceny, należą koszty własne
produkcji i sprzedaży wyrobu, jego wartość postrzegana przez nabywców, polityka różnicowania cen. Będą one przedmiotem zainteresowania w następnym podrozdziale.
W warunkach wolnego rynku ceny z zasady kształtuje rynek
i stąd pochodzą pewne ograniczenia zewnętrzne, do których należy
popyt rynkowy, sytuacja społeczno-gospodarcza kraju (wzrost produktu krajowego, inflacja, recesja itp.), funkcjonowanie konkurentów. Do
innych czynników zewnętrznych, kształtujących poziom cen, należą
regulacje prawne bezpośrednie, jak ceny urzędowe (np. dostarczanej
wody, komunikacji miejskiej), stopy procentowe, podatki (np. VAT,
dochodowy, akcyza) oraz regulacje prawne pośrednie (np. ustawa
o ochronie środowiska, prawo autorskie).
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4.2. 	Metody ustalania cen
Polityka cenowa, zmierzająca do realizacji scharakteryzowanych wcześniej celów sprzedażowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, obejmuje ustalenie poziomu cen na produkty będące w jego ofercie rynkowej i elastyczne reagowanie cen na zmiany własnej strategii
działania i warunków otoczenia. Spośród wielu czynników, wpływających na wysokość ceny, podstawowe znaczenie mają: koszty, popyt
i ceny produktów konkurencyjnych. Układ tych trzech bezpośrednich
uwarunkowań ceny tworzy tzw. trójnóg cenowy (pricing tripod) i jest
podstawą wyróżnienia następujących metod kształtowania cen: kosztowej, popytowej i zorientowanej na konkurentów.
A. Metoda kosztowa. Koszty produkcji są istotnym wyznacznikiem
dolnego pułapu ceny, bo żadne przedsiębiorstwo nie może w dłuższym okresie sprzedawać swoich produktów ze stratą. Cenę produktu
w orientacji kosztowej ustala się na podstawie wysokości ponoszonych
kosztów i oczekiwanego narzutu zysku. Głównymi miernikami pozycji
firmy w zakresie kosztów są: poziom kosztu jednostkowego, relacja
kosztów stałych i zmiennych, struktura i dynamika poszczególnych
grup kosztów.
Przed podjęciem decyzji o cenie danego produktu niezbędne
jest określenie progu rentowności, czyli ustalenie rozmiarów sprzedaży,
umożliwiających pokrycie całkowitych kosztów działalności przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się podział kosztów ponoszonych
przez przedsiębiorstwo na koszty stałe i koszty zmienne. Koszty stałe
(zwane też kosztami ogólnymi) są niezależne od wielkości produkcji
i przychodów ze sprzedaży (np. wydatki administracyjne, amortyzacja, koszty ogrzewania, czynszu, energii, płace kierownictwa). Koszty
zmienne są bezpośrednio uzależnione od wielkości produkcji (ilości
i sumy zawartych transakcji), np. koszt surowców i materiałów, koszty
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odsetkowe w banku, płace pracowników operacyjnych. Koszty całkowite to suma kosztów stałych i zmiennych przy danej ilości sprzedaży
lub świadczonych usług. Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty całkowite wzrastają wolniej w porównaniu ze wzrostem wolumenu produkcji (rys. 3). Oznacza to, że maleją wówczas koszty przypadające na
jednostkę produkcji.
Najprostszą metodą ustalania ceny jest formuła „przeciętny
koszt plus zysk”; jej efektywne wykorzystanie jest połączone z oszacowaniem popytu, który wpływa w decydujący sposób na jednostkowe koszty stałe. Jednostkowe koszty usługodawcy (kj) obliczymy
następująco:

gdzie:
kj – koszty jednostkowe,
kzj – jednostkowe koszty zmienne,
Ks – całkowite koszty stałe,
P – planowana sprzedaż usług.
Jeśli uwzględnimy planowany narzut zysku, to cenę z narzutem obejmuje poniższe równanie:

		
Przed podjęciem decyzji o cenie danego produktu lub
usługi niezbędne jest określenie progu rentowności (BEP, break-even
point), czyli ustalenie rozmiarów sprzedaży, umożliwiających pokrycie
całkowitych kosztów działalności. Graficzną prezentację wyznaczania
progu rentowności przedstawiono na rys. 4.3.
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Próg rentowności wyznaczony jest w przecięciu się krzywych
kosztu całkowitego i przychodów ze sprzedaży przy wybranej przez
firmę cenie jednostkowej. Poniżej tego progu przychody ze sprzedaży
nie pokrywają kosztu całkowitego i firma ponosi straty. Każda dodatkowo sprzedana jednostka produktu/usługi w ilości przekraczającej próg
rentowności generuje zysk jednostkowy.
Rys. 4.3. Analiza progu rentowności (opłacalności)
Całkowity utarg
Utarg, koszty

(przychód ze sprzedaży)
zysk

Koszt całkowity
Kz

Próg opłacalności

strata

x

x

Ks

q

punkt krytyczny, przecięcia

Źródło: opracowanie własne.

Ustalając punkt krytyczny według ilości, można wykorzystać poniższe
formuły:

gdzie:
uKs – udział kosztów stałych w kosztach jednostkowych
transakcji,
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pozostałe oznaczenia jak wyżej.

Wyrażenie znajdujące się w mianowniku wzoru (4) nazywamy dochodowością produktu lub marżą brutto. Oznacza ona, że w krótkim okresie firma może sprzedawać produkt/usługę po cenie, która jest niższa
od całkowitego kosztu ich wytworzenia. Wtedy cena powinna pokrywać koszt zmienny. Przy każdej cenie przewyższającej koszt zmienny,
firma pokrywa część kosztów stałych i może wygospodarować zysk.
Maksymalny poziom marży jest równoznaczny z maksymalizacją zysku brutto (przed opodatkowaniem) w firmie.
Ustalenie progu rentowności w przedsiębiorstwie handlowym
sprowadza się do określenia wielkości sprzedaży, która pokryje koszty
handlowe62. W tym celu można skorzystać z następującego wzoru:

gdzie:
M – wskaźnik marży w %/100,
Ukzh – udział kosztów handlowych zmiennych w obrocie/100,
pozostałe oznaczenia bez zmian.
Do metod kosztowych ustalania cen zalicza się metodę zysku
docelowego, w której cena pozwala uzyskać zwrot zainwestowanego
kapitału. Obliczymy ją następująco63:

M. Sła wińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa
2002, s. 125.
63
P. Kotler, Marketing, op. cit., s. 486.
62
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gdzie:
cenazd – cena pozwalająca uzyskać docelowy zysk,

kj – koszty jednostkowe,
ROI – return on investment, docelowa stopa zysku z zainwestowanego kapitału,
K – zainwestowany kapitał,
P – jak wyżej.
Kosztowe formuły ustalania cen są często wykorzystywane
w praktyce, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Koszty są
częściej brane pod uwagę niż uwarunkowania rynkowe przy określaniu
cen na produkty i usługi materiałochłonne (np. artykuły żywnościowe,
usługi naprawcze, instalacyjne, remontowo-budowlane). Ich istotnym
mankamentem jest jednak nieliczenie się z realiami rynku, tj. wielkością popytu, możliwościami nabywczymi klientów, wizerunkiem marki
i poziomem cen konkurentów. Ponadto analiza progu rentowności nie
dostarcza informacji o tym, czy określony, opłacalny wolumen produkcji rzeczywiście zostanie sprzedany.
B. Metoda ustalania cen według popytu (wartości rynkowej). Cena
powinna być przede wszystkim zorientowana na rynek, co oznacza,
że każdy przedsiębiorca dostosowuje ją do popytu i wartości produktu
postrzeganej przez nabywców, do cen konkurencyjnych oraz podaży
dóbr i usług. Metoda popytowa opiera się na analizie zależności między ceną a popytem i pozwala powiązać cele firmy z celami nabywcy.
Metoda ta oznacza wyznaczenie ceny akceptowanej przez docelowych
klientów, przy której zysk firmy ulega maksymalizacji. O wyborze i zakupie produktu decyduje postrzegana wartość rynkowej oferty. Klient
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jest gotów zapłacić za nią wyższą cenę, jeśli oceni, że stosunek ceny do
odczuwanych korzyści jest właściwy. Zadaniem firmy jest zwiększanie
odczucia korzyści oferowanych klientowi, co związane jest - m. in. –
z: rodzajem produktu i jakością jego wykonania, wizerunkiem oferty
i reputacją firmy (marka, znak firmowy, opinie innych osób, własne
doświadczenia), rodzajem usług sprzedażowych i posprzedażowych,
personelem obsługującym klientów (fachowość, uprzejmość, komunikatywność itp.).
Reakcje popytu na zmiany cen znajdują wyraz w cenowej
elastyczności popytu. Stopień reakcji popytu na zmianę cen wyraża
współczynnik elastyczności cenowej popytu na dany produkt, który
oznacza stosunek względnej zmiany popytu do względnej zmiany ceny.
Współczynnik ten informuje o zmianach popytu, wyrażonych w procentach przy jednoprocentowych zmianach ceny. Przyjmuje z reguły
wartość ujemną, ponieważ wzrostowi ceny towarzyszy spadek popytu
i odwrotnie – spadkowi ceny wzrost popytu. W zależności od wartości
współczynnika wyróżnia się następujące rodzaje popytu:
a) popyt elastyczny (doskonale elastyczny), gdy względne zmiany popytu są większe niż względne zmiany cen, np. na samochody, usługi turystyczne,
b) popyt proporcjonalny, gdy względne zmiany popytu i względne
zmiany cen są jednakowe, np. na standardowe wyroby przemysłowe, kursy języków obcych,
c) popyt nieelastyczny (mało elastyczny), gdy względne zmiany popytu są mniejsze niż względne zmiany cen, np. artykuły
pierwszej potrzeby (żywność), usługi komunikacji miejskiej,
lokaty a` vista,
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d) popyt sztywny, gdy popyt nie wykazuje żadnych zmian na
spadek lub wzrost cen. Dotyczy on podstawowych produktów
żywnościowych (chleb, sól, mleko itp.).
Ogólnie, usługi wykazują wyższą elastyczność cenową popytu niż dobra materialne. Związane jest to z charakterem potrzeb, które zaspokajają. Na rys. 4.4 przedstawiono kształtowanie się popytu elastycznego
i nieelastycznego.
Rys. 4.4. Elastyczność cenowa popytu
b) Popyt elastyczny

cena

cena

a) Popyt nieelastyczny

sprzedaż

sprzedaż

Źródło: opracowanie własne

Wpływ cen na wartość zakupów jest inny niż na ilość zakupów.
Przy rosnącej cenie, powodującej spadek popytu, wartość sprzedaży
może się zwiększać lub zmniejszać. Podobne zjawisko może zachodzić
przy spadku ceny, wywołującej wzrost popytu. Zależy to od elastyczności popytu. W tabeli 4.1 przedstawiono wzajemne powiązania między
zmianami cen, elastycznością popytu a zmianami wartości sprzedaży.
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Wynika z niej, że sprzedawcy dóbr o niskiej elastyczności cenowej
opłaca się podnosić ceny, bo uzyskuje wzrost wartości sprzedaży. Natomiast przy popycie doskonale elastycznym taki efekt firma uzyskuje
obniżając ceny swoich wyrobów.
Tab. 4.1.

Powiązania między zmianami cen, elastycznością popytu
a zmianami wartości sprzedaży

Popyt
Popyt doskonale
Popyt
proporcjonalny
elastyczny
nieelastyczny
ep = -1
ep < - 1
-1 < ep ≤ 0
Zmiany ceny
wzrost wartości
spadek wartości
Wzrost cen
bez zmian
sprzedaży
sprzedaży
spadek wartości
wzrost wartości
bez zmian
Spadek cen
sprzedaży
sprzedaży
Źródło: W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 129.
Elastyczność popytu

Podstawowe czynniki wpływające na kształtowanie się elastyczności popytu, są związane bezpośrednio ze stopniem trwałości
produktu, jego odmienności od innych produktów istniejących na rynku
i stopniem pilności potrzeb, które dany produkt zaspokaja. Zatem dobra
trwałego użytku wykazują wyższy poziom cenowej elastyczności popytu niż produkty żywnościowe, a elastyczność popytu jest relatywnie
niska (popyt nieelastyczny), gdy oferowany produkt zaspokaja potrzeby o wysokim stopniu pilności (np. środki czystości, lekarstwa). Jeżeli
produkt ma swoje substytuty na rynku, to wzrasta elastyczność cenowa
popytu; jeśli zaś nie ma on substytutów – elastyczność ta kształtuje się
na relatywnie niskim poziomie (popyt nieelastyczny), jeżeli. Elastyczność popytu jest zróżnicowana przy różnych poziomach cen; zwykle
jest mniejsza przy niższym poziomie cen i większa przy wyższym poziomie cen.
Na rynku towarów mogą mieć miejsce sytuacje, które charakteryzują nietypowe reakcje popytu na ruchy cen; popyt i cena zmie101

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

niają się w tym samym kierunku (popyt odwrotnie elastyczny). Są to
sytuacje paradoksu Giffena, Veblena oraz paradoksu spekulacyjnego.
Na rynku zaobserwowano także inne niezgodne z prawem malejącego
popytu względem wzrostu cen zachowania konsumentów (tabela 4.2).
Tab. 4.2.

Nietypowe reakcje nabywców na zmiany cen

Rodzaje anomalii

Zachowania nabywców
Wzrost popytu na artykuły pierwszej potrzeby po wzroście ich ceny.
Dotyczy zwłaszcza konsumentów o najniższych dochodach, którzy
Paradoks Giffena
swoje elementarne potrzeby zaspokajają zwiększonymi zakupami
dóbr i tak relatywnie tańszych.
Wzrost zakupów na niektóre towary luksusowe pod wpływem wzroParadoks Veblena
stu cen; jest to prestiżowy efekt cen.
Towary są nabywane niezależnie od ceny tylko dlatego, że robią to
Efekt sceny (tłumu)
inni.
Zakupy, dobra są tym atrakcyjniejsze, im mniej osób go posiada; jest
Efekt snoba
odwrotnością efektu sceny.
Efekt dochodowy ob- Przy obniżce cen nadwyżka dochodów wydatkowana jest na inne
niżki cen (Hicksa)
dobra, niekoniecznie te, których spadek cen dotyczy.
Skłonności do utrzymywania osiągniętego poziomu konsumpcji przy
Efekt rygla
wzroście cen (spadku dochodów realnych).
Efekt szoku
Bezpośrednio po wzroście ceny popyt znacznie maleje, aby po pewi oswojenia
nym czasie wrócić do poprzedniego poziomu.
Zjawisko antycypacji Mimo wzrostu cen nabywcy dokonują zakupów (a nawet je zwiękzakupów
szają), przewidując dalsze ich podwyżki.
Wykup towarów przy podwyżkach cen z zamiarem ich odsprzedaży
Paradoks spekulacyjny
z zyskiem.
Efekt substytucyjny
Wzrost popytu na dobro tańsze i zastąpienie nim – przynajmniej czę(Marshalla)
ściowo – dóbr relatywnie droższych.
Źródło: opracowanie własne; P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003,
s. 59 – 67.

Znajomość podstawowych zależności między cenami a popytem powoduje, że przedsiębiorstwo kształtuje swoje ceny uwzględniając reakcje nabywców na ich wysokość oraz zwiększa w ten sposób
możliwość celowego ich integrowania z innymi elementami marketingu. Poziom cen jest szczególnie istotny w przypadku popytu ela102
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stycznego, gdyż reakcje popytu na ceny są tu bardzo znaczące. Wtedy
przedsiębiorstwo obniżając cenę uzyskuje wzrost przychodów i zysku.
Uwzględnianie elastyczności cenowej popytu w polityce cen jest elementem ich różnicowania, co będzie przedmiotem rozważań w następnym podrozdziale.
Ustalanie cen na produkt na podstawie popytu (wartości rynkowej) napotyka na poważną barierę w postaci trudności w oszacowaniu poziomu popytu, elastyczności cenowej popytu na ten produkt oraz
produkty substytucyjne, bądź komplementarne. Wymaga to od przedsiębiorstwa dobrego rozpoznania sytuacji na rynku, w szczególności
uwarunkowań popytu na dany rodzaj produktów i wrażliwości cenowej
nabywców.
C. Metoda ustalania cen zorientowanych na konkurentów. Ustalanie
cen metodą naśladownictwa konkurentów jest dość popularne z uwagi
na względną swoją prostotę. Nie wymaga bowiem kalkulacji jednostkowych kosztów, wcześniejszego analizowania popytu, a jedynie obserwowania cen rywali rynkowych i sytuacji w branży. Tak ustalona
cena jest stosunkowo nieelastyczna i nie ma nic wspólnego z kosztami
własnymi przedsiębiorstwa i postrzeganą wartością produktu.
Przedsiębiorstwo może ustalić cenę taką samą, wyższą lub niższą niż główni konkurenci. Polityka cen zorientowana na konkurentów
obejmuje kilka możliwych opcji działania:
–– strategię eliminacji konkurentów,
–– strategię prewencyjnego kształtowania cen,
–– strategię orientacji na ceny konkurentów,
–– strategię unikania konkurentów.
Pierwsza i druga z wymienionych strategii są możliwe do zastosowania przez przedsiębiorstwa zajmujące silną pozycję na rynku
i bazują na wykorzystaniu niższych kosztów w walce konkurencyjnej.
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Pierwsza z nich jest stosowana w ostatniej fazie cyklu życia produktu, druga zaś częściej w początkowych fazach, aby odstraszyć potencjalnych konkurentów, wchodzących na rynek. Konkurencja cenowa,
polegająca na obniżaniu cen w stosunku do cen konkurentów w celu
zwiększenia popytu na swoje produkty, może wywołać różne ich reakcje, np. uruchomić spiralę obniżek cen, której skutkiem jest nadmierny
spadek zysków. Skuteczna konkurencja cenowa wpływa na redukcję
kosztów, których poziom jest kształtowany przez pożądaną wysokość
ceny.
Orientacja cenowa na lidera lub głównego konkurenta wymaga zebrania i właściwego odczytania sygnałów płynących z rynku,
a w szczególności wskazania produktów bezpośrednio konkurujących
i ich cen, oceny własnych produktów i produktów konkurentów z punktu widzenia cech ważnych dla potencjalnych nabywców. Ustalona cena
powinna być adekwatna do porównywalnego towaru/usługi konkurenta, firmy wiodącej na rynku. Wyrównywanie cen do poziomu cen konkurenta wymaga od przedsiębiorstwa działań pozytywnie wyróżniających jego ofertę, zgodnie z zasadą „więcej korzyści za tyle samo”, zaś
ustalenie ceny na relatywnie wyższym poziomie od ceny konkurenta
wymaga uruchomienia działań marketingowych, zwiększających sumę
korzyści (zasada „więcej za więcej”) dla nabywcy.
Strategia unikania konkurencji może oznaczać dopasowanie
ceny do cen konkurentów lub poszukiwanie segmentu rynku nieobsługiwanego przez głównych konkurentów.
Przedsiębiorstwo nie może pozostać bierne wobec zmian cen,
dokonywanych przez konkurentów. Należy opracować scenariusze odpowiedzi na te zmiany (drzewo decyzji cenowych) wraz ze spodziewanymi zyskami.
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4.3.

Polityka różnicowania cen

Jednym z ważnych sposobów konkurowania o klientów i realizacji własnych celów sprzedażowych jest stosowanie przez przedsiębiorstwa polityki elastycznych cen, czyli dostosowywanie ich poziomu
do warunków rynkowych, celów i strategii firmy. Przedsiębiorstwa
zazwyczaj dostosowują swoje ceny podstawowe do klientów i sytuacji rynkowej, ustalając ceny zróżnicowane. Polityka różnicowania
(dyskryminacji) cen uwzględnia geograficzne zróżnicowanie popytu
i kosztów, wymagania segmentów rynku, czas zakupu, wielkość zamówień, gwarancje, umowy serwisowe i inne czynniki. Z powodu różnych
poziomów cen, możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo za
ten sam produkt, rzadko realizuje ono taki sam zysk z każdej jednostki
produktu, który sprzedaje.
Podstawą różnicowania cen, czyli ustalania różnych poziomów cen płaconych przez odbiorców za to samo dobro, są następujące
sytuacje towarzyszące sprzedaży towarów i usług:
1) miejsce zakupu,
2) czas zakupu (sezon, dzień tygodnia, pora dnia),
3) wielkość transakcji,
4) wersje produktu,
5) cechy nabywcy.
Przestrzenne różnicowanie cen wiąże się z różnym poziomem
kosztów funkcjonowania firmy, jakie właściciel ponosi w związku z jej
lokalizacją, standardem wyposażenia itp. Dotyczy to centrów miast,
innej atrakcyjnej lokalizacji lub charakterystycznych cech danego
miejsca (wczasy nad ciepłym morzem). Odbiorca wyrobów transportowanych z dużej odległości uwzględni wyższe koszty transportu
w swojej cenie sprzedaży. Miejsce świadczenia różnicuje poziom ceny
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usług hotelarskich, wypoczynkowych, w zakresie kultury, handlowych,
telekomunikacyjnych.
Ceny niektórych produktów mogą zmieniać się wraz z porami
roku, dniem tygodnia, porą dnia, a nawet z godziny na godzinę. Uzasadnieniem różnicowania cen są różne elastyczności cenowe w różnym
czasie. Niższa cena stymuluje popyt w okresach, gdy jest on słabszy,
a wyższy jej poziom przynosi większy zysk w okresie nasilenia popytu.
Niższe ceny obowiązują więc poza sezonem, szczytem zapotrzebowania (np. ceny środków do produkcji rolnej, wczasy, przejazdy lotnicze),
na usługę wcześniej zarezerwowaną i opłaconą (usługi turystyczne).
Czas zakupu może decydować o cenie zakupu również takich usług, jak
transport kolejowy, rozmowy telefoniczne, taryfy dostaw energii itp.
O wysokości ceny usługi decyduje ponadto szybkość realizacji zlecenia
(np. usługi pocztowe, przewozowe, remontowe itp.), bowiem wymiar
czasu jest istotnym atrybutem usługi.
Degresja cenowa, polegająca na obniżce ceny wraz ze wzrostem liczby jednostek sprzedawanych klientowi towarów lub usług,
jest skutecznym sposobem aktywizacji sprzedaży. Przyjmuje ona różne formy, spośród których najważniejszymi są: schodkowo-jednolite
i wielostopniowe rabaty ilościowe, systemy oferujące bonusy, dwuczęściowe taryfy i taryfy blokowe64. Ilościowe formy różnicowania cen są
popularne w obrotach między producentami a pośrednikami i między
pośrednikami. Finalny nabywca większej partii towaru ma również
szansę uzyskać niższą cenę jednostkową zakupu. Zamówienie jednorazowo większego wolumenu usług także skutkuje obniżeniem ceny. I tak
ceny dla grupowych usługobiorców są niższe niż dla pojedynczych
osób (np. bilety wstępu do kina, teatru, muzeum), wykupienie karnetu
H. Simon, Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,
s. 521-524.
64
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na dany okres oznacza niższą cenę jednostkową usługi. Rabat od ilości
przejeżdżanych kilometrów jest stosowany w transporcie lotniczym,
kolejowym i samochodowym. Cena za jednostkę odległości jest tutaj niższa wraz ze wzrostem odległości. Wolumen zakupionych usług
uwzględniają taryfy za użytkowanie telefonu, zużycie energii elektrycznej i gazu. Dostawca daje odbiorcy zazwyczaj możliwość wyboru
między taryfami, które składają się z opłaty podstawowej (abonament)
oraz opłaty zmiennej za jednostkę zużycia.
Różnicowanie cen ze względu na wersje wyrobu polega na
oferowaniu produktów danego rodzaju, różniących się cechami i ceną,
ale zwykle w sposób nieadekwatny do różnic w kosztach produkcji
i sprzedaży. Przykładowo, różne wersje tego samego produktu mogą
mieć inne wyposażenie (np. samochód, komputer), usługa inną jakość,
niższy lub wyższy standard, dlatego też różnią się ceną nabycia. Stwarza to jednocześnie większy wybór poszczególnym grupom nabywców.
I tak przejazd pociągiem ekspresowym IC jest droższy od pociągu osobowego, klasą pierwszą tego samego pociągu i klasą drugą, lot samolotem w klasie biznes podobnie w porównaniu z klasą ekonomiczną,
a inna cena biletu obowiązuje w kinie i teatrze za miejsce w pierwszym
i ostatnim rzędzie, bowiem inna jest jakość usługi. W hotelach zróżnicowane są ceny noclegów w zależności od standardu pokoju i usług
towarzyszących.
Typ nabywcy to kolejne kryterium różnicowania cen w transakcjach kupna-sprzedaży na rynku dóbr i usług. W obrocie między
przedsiębiorstwami różnicuje się cenę dla poszczególnych grup odbiorców ze względu na ich zdolność nabywczą, siłę przetargową lub
pozycję w kanale dystrybucji. W usługach ma miejsce różnicowanie
cen w zależności od określonych cech osób, jak wiek, status społeczny, zawodowy itp. Ulgowy dostęp do usług mają takie grupy konsu-

107

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

mentów, jak uczniowie, studenci, renciści i seniorzy, a zróżnicowanie
cenowe stosuje się w komunikacji publicznej, usługach w zakresie kultury, turystycznych itp. Szerszy dostęp do tych usług określonych grup
nabywców ma istotne znaczenie w aspekcie społecznym.
Różnicowanie cen w zależności od przedstawionych wyżej
kryteriów jest skutecznym instrumentem oddziaływania na popyt
głównie ostatecznych nabywców, zatem stosowanym przez przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą detaliczną. Różnicowanie cen jeszcze
częściej występuje w obrocie między przedsiębiorstwami i przyjmuje
różne formy opustów (rabat, dyskonto, skonto, bonifikata). Stanowią
one warunkowe obniżenie ceny dla zwiększenia atrakcyjności oferty
i realizacji celów sprzedającego. W warunkach znacznej nadwyżki podaży towarów i usług na rynku oraz ustalania cen między producentem
a pośrednikami na zasadzie negocjacji, stosowanie dyskonta ma praktyczne znaczenie. Dyskonta i rabaty pośrednicy handlowi stosują także
dla odbiorców finalnych (rys. 4.5).
Istotą dyskonta ilościowego jest obniżka ceny dla nabywcy kupującego większe ilości. Opust cenowy może być uzależniony od ilości
jednorazowych transakcji (dyskonto ilościowe nieskumulowane), albo
ogólnego wolumenu produktów zakupionych w określonym przedziale
czasu (dyskonto ilościowe skumulowane). Stanowi silną motywację do
kupna większej ilości u tego samego dostawcy. Wybór wielkości rabatów, przedziałów ilościowych zamówienia oraz minimalnego i maksymalnego progu sprzedaży, wymaga ze strony udzielającego dyskonta
analizy kosztów i korzyści165.

Szerzej m.in.: N. Hanna, M. R. Dodge, Kształtowanie cen. Strategie i procedury,
PWE, Warszawa 1997, s. 131-133.
65
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Rys. 4.5. Dyskonta i rabaty cenowe
Dyskonta i rabaty

dla odbiorców finalnych

dla pośredników
ilościowe
płatności
czasowe
lojalnościowe

rabat wymienny

funkcjonalne za
wprowadzenie nowego
wyrobu
promocję

Źródło: opracowanie własne.

Rabat płatności (zwane skontem) obejmuje obniżkę ceny
udzieloną przez sprzedawcę za zapłatę gotówką lub w krótkim terminie
(od ręki). Udzielenie skonta ma na celu zachęcenie odbiorcy do szybszego dokonywania zapłaty i obniżenia ryzyka związanego z kredytem handlowym. Przy jego ustalaniu należy określić wysokość rabatu
i okres nagradzany tą premią. Np. jeżeli przedsiębiorstwo - odbiorca
- uzyskało skonto „5/15 net 30” to oznacza, że jeśli za zakupiony towar
dokona zapłaty w terminie 15 dni zamiast 30 dni od daty wystawienia
faktury, to uzyskuje opust w wysokości 5%.
Dyskonto sezonowe jest redukcją ceny zakupu produktu poza
sezonem nasilonego popytu. Dla udzielającego rabatu korzyścią jest
zmniejszenie kosztów przechowywania wyrobów gotowych, zamrożenia kapitału i uzyskanie określonych wpływów pozwalających na
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utrzymanie lub bardziej równomierne wykorzystanie posiadanych zasobów, zaś dla nabywcy zakup produktu (usługi) po obniżonej cenie.
Kolejnym rodzajem dyskonta jest dyskonto lojalnościowe,
które przyznawane jest za trwałość kontaktów klienta z firmą. Lojalni klienci mogą korzystać z rabatów cenowych lub być uczestnikami
specjalnych programów lojalnościowych, które są formą nagrody za
długotrwały związek klienta ze sprzedawcą. Wyższy opust cenowy dla
stałego klienta (np. w hotelach 20-40%) skuteczniej zachęca do wyboru
jego oferty.
Pośrednicy w kanale dystrybucji mogą korzystać z dyskonta
handlowego (funkcjonalnego) udzielonego przez producenta za wykonywanie dodatkowych funkcji, np. przechowywanie, księgowanie,
wprowadzenie nowej marki do punktu sprzedaży. Tytułem do uzyskania rabatu staje się także sama sprzedaż kolejnym dystrybutorom,
wtedy takie opusty cenowe nazywane są łańcuchem rabatów. Szczególnym rodzajem rabatu handlowego jest rabat promocyjny. Stanowi
on wynagrodzenie lub obniżkę ceny dla dealera za udział w reklamie
i programach wspierania sprzedaży.
Rabat wymienny polega na obniżce, udzielanej za oddanie
starego przedmiotu przy zakupie nowego.
System rabatów i opustów jest elementem warunków transakcji i elastycznej polityki cen. Poprzez politykę rabatową przedsiębiorstwo może zwiększyć zbyt, podnieść wierność klientów, zracjonalizować wykorzystanie posiadanego potencjału. Podobnym celom służą
w handlu detalicznym oferty w rodzaju: kup jeden, drugi za darmo;
dwa za cenę jednego; sprzedaż za ½ ceny itp.
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4.4. 	Rodzaje cen na rynku
Praktyka posługiwania się ceną jako elementem składowym
mechanizmu rynku wykształciła wiele rodzajów cen stosowanych na
rynku dóbr i usług. Ceny te mają charakter cen zmiennych. Przedsiębiorstwa posługują się nimi dla większej skuteczności w osiąganiu
celów sprzedażowych konkurencyjności rynkowej.
Rozwinięty kanał marketingowy tworzą producenci, przedsiębiorstwa handlu hurtowego i detalicznego. Jeśli producent posługuje się
metodą kosztową ustalania cen na swoje wyroby, to na cenę producenta
składają się koszty wytworzenia i sprzedaży wyrobu powiększone o narzut zysku (rys. 4.6). Cena ta stanowi cenę zakupu dla przedsiębiorstwa
handlowego.
Rys. 4.6. Rodzaje cen w kanale dystrybucji (wg metody kosztowej)
Cena producenta

Cena hurtowa

Cena detaliczna

Koszty własne

Cena zakupu

Cena zakupu

narzut
zysku
marża
hurtowa
marża
detaliczna

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo handlu hurtowego dodaje do ceny zakupu
marżę hurtową, która pokrywa koszty działalności hurtownika i narzut
zysku. Cena detaliczna to cena płacona przez finalnego nabywcę towarów sprzedawanych w handlu detalicznym, obejmuje wartość zakupu,
koszty dystrybucji, podatek pośredni i zysk detalisty.
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Firma wprowadzająca na rynek nowy towar/usługę może wybrać jedną z następujących strategii: strategię „zbierania śmietanki”
z rynku (skimming), penetracji cenowej lub cen neutralnych.
Strategia skimming polega na ustanowieniu relatywnie wysokiego poziomu ceny na nowy produkt, przynoszącego szybki zysk.
Oferta ta jest skierowana do nabywców o wysokich dochodach, którzy
są skłonni zapłacić wysoką cenę za nowy, atrakcyjny produkt, utożsamiany z wysoką jakością. Dlatego też „strategia zbierania śmietanki”
jest atrakcyjną strategią cenową dla innowacyjnych, unikalnych, prestiżowych lub o krótkim cyklu życia towarów i usług. Ich sprzedawca
musi liczyć się z tym, że w miarę upływu czasu konkurenci wejdą na
rynek z taką samą lub podobną ofertą i cena musi zostać obniżona.
Strategia skimmingu pozwala na szybki zwrot poniesionych
nakładów inwestycyjnych, osiąganie wysokiego poziomu zysku brutto, tworzenie wizerunku wysokiej jakości towaru/usługi. Warunkami
powodzenia tej strategii są:
–– słaba konkurencja substytucyjna,
–– produkt jest nowością rynkową,
–– przewaga technologiczna,
–– przedsiębiorstwo dysponuje ograniczonymi zdolnościami świadczenia usług i nie ma możliwości szybkiego ich zwiększenia, co
ogranicza popyt rynkowy.
Strategia penetracji cenowej lub przenikania rynku polega na
ustaleniu niskiej ceny na nowy produkt w celu przyciągnięcia dużej
liczby kupujących i uzyskaniu znacznego udziału w rynku. Strategia ta
ma zastosowanie, gdy występuje wiele segmentów rynku wrażliwych
na ceny a koszt jednostkowy jest silnie uzależniony od skali transakcji.
Przedsiębiorstwo może wykorzystać efekty ekonomii skali, co powoduje obniżkę kosztu jednostkowego. Penetracja cenowa jest strategią
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skuteczną w warunkach dużej konkurencji, gdy rynek jest wrażliwy na
poziom cen. Jeśli niska cena powstrzymuje konkurencję, to przewaga
cenowa jest trwalsza.
Istnieje pewne zagrożenie stosowania cen penetracyjnych
jako niskich cen, wynikające z połączenia ich przez odbiorców z niską jakością towaru lub usługi i negatywnego wpływu na wizerunek
rynkowy firmy. Ponadto konkurenci mogą ustalić ceny na zbliżonym
poziomie, a jeśli oferta nie będzie wyróżniała się dostatecznie spośród
marek konkurencyjnych, firma utraci relatywną przewagę.
Strategia cen neutralnych (przeciętnych, średnich) polega na
ustalaniu cen zbliżonych do średnich w danej klasie towarów lub usług
oferowanych na rynku. Strategia ta zakłada ograniczenie konkurencji
cenowej i przesunięcie instrumentów walki konkurencyjnej na działania pozacenowe. Może być stosowana przez większość firm w danej
branży, jeśli jedna z nich pełni rolę lidera cenowego lub gdy takiego
lidera nie ma, ale część firm wybrała – z różnych względów – strategię
dostosowania swoich cen do przeciętnych cen na danym rynku.
Cena jako ekonomiczny instrument oddziaływania sprzedawcy na nabywcę przyjmuje postać ceny zmiennej, której poziom i warunki stosowania są kształtowane pod znaczącym wpływem pozostałych składników marketingu-mix, elastyczności cenowej popytu, siły
nabywczej konsumentów, cen konkurentów itp. W praktyce najczęściej
spotykanymi są następujące rodzaje cen:
1) cena penetracyjna – niska cena w fazie wprowadzania produktu na rynek celem pozyskania nabywców i stworzenia bariery
wejścia konkurentów. Po spełnieniu tego celu i ukształtowaniu
korzystnego wizerunku może stopniowo wzrastać;
2) cena promocyjna – obniżona cena dobra funkcjonującego już
na rynku, obowiązująca w określonym czasie, dla pobudzenia
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3)

4)

5)

6)

7)

popytu. Atrakcyjność zakupów jest największa w początkowym okresie trwania promocji, następnie jej efekty mają tendencję zniżkującą;
cena negocjowana (umowna) – cena finalna uzgodniona między dostawcą i odbiorcą w wyniku przeprowadzonych negocjacji w odniesieniu do konkretnej transakcji; najczęściej
dotyczy większych partii dostaw w obrocie bezpośrednim
lub produktów wytwarzanych na indywidualne zamówienie
nabywcy;
cena prestiżowa – cena wyrobów ponadstandardowych, ekskluzywnych, ustalona na wysokim poziomie, co podnosi
prestiż nabywcy w jego środowisku. Jest stosowana wobec
produktów luksusowych oferowanych w niewielkich ilościach
i skierowana dla niewielkich segmentów rynku;
cena konkurencyjna – sygnalizuje nabywcy niższy poziom
ceny od produktów bezpośrednich konkurentów. Jeśli przedsiębiorstwo zachowuje porównywalny poziom jakości, to jej
stosowanie wymaga nastawienia na zmniejszenie ponoszonych kosztów;
cena o nierównych końcówkach (psychologiczna) – cena
minimalnie poniżej równej wartości (np. 0,99 zamiast 1,00),
sprawia wrażenie ceny niższej. Jest jedną z form ceny psychologicznej, która podkreśla też atrakcyjność aktualnej ceny
w relacji do wyższej ceny poprzednio obowiązującej lub wartości produktu;
cena pakietu (wiązana) – obejmuje łączną wartość produktu podstawowego i elementów wyposażenia dodatkowego
(usług). Dotyczy dóbr komplementarnych. Konsument wyżej
ceni cały pakiet niż oferowane oddzielnie produkty;
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8) ceny w zestawach wielosztukowych – cena jednostkowa w takim zestawie jest niższa dla nabywcy, a sprzedawca osiąga
większy obrót i masę zysku;
9) ceny wiodące – podstawowy (wybrany) asortyment sprzedaje
się poniżej przyjętej marży zysku lub kosztów produkcji dla
zainteresowania nabywców całą ofertą. Osiąga się też efekty
promocyjne w stosunku do pozostałych produktów firmy;
10) cena ekspansywna – jest ceną na bardzo niskim poziomie
(nawet dumpingową) w celu osiągnięcia dominacji na rynku
produktów popularnych wśród nabywców i zdobycia rynku
dla zyskowniejszej produkcji. Stosowana najczęściej na rynkach międzynarodowych;
11) cena jednolita – produkty o zróżnicowanym przeznaczeniu,
ale zbliżonej wartości są sprzedawane w takiej samej cenie, co
przyciąga klientów. Taką politykę cenową stosuje się również
często przy wyprzedażach;.
12) cena odniesienia – porównywana z ceną już funkcjonującą na
rynku dla uzasadnienia jej korzystnego poziomu. Sprzedawca
może na nią wpływać wskazując na wysoką cenę u konkurentów lub obniżkę początkowo wyższej ceny;
13) cena sugerowana – wysokość ceny detalicznej sugeruje producent danego produktu. Poziom ceny sprzedaży może być
niższy od sugerowanej.
Podsumowując przegląd cen stosowanych w obrocie rynkowym należy zauważyć, że poziom cen i stosowane strategie cenowe
mogą przyciągnąć nowych klientów, pozwolić firmie osiągnąć planowaną sprzedaż i korzystny wynik finansowy. Polityka cenowa pozostaje
zawsze grą rynkową pomiędzy konkurencyjnie niskim poziomem ceny
a ceną maksymalizującą zysk. Przedział ceny optymalizującej rentow-
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ność firmy ograniczony jest z dołu barierą kosztów, a z góry barierą
popytu. Cena może być skutecznym instrumentem konkurencji, gdy
będzie uwzględniała sytuację rynku docelowego, relacje komplementarne i kompensacyjne w stosunku do produktu i pozostałych elementów programu marketingowego.

Pytania i ćwiczenia
1. Co może być celem polityki cen w przedsiębiorstwie?
2. Jakie podstawy ustalania cen będą najodpowiedniejsze do takich
produktów, jak: warzywa, garnitur męski, nowoczesny sprzęt elektroniczny, zabytkowy obraz?
3. Wymień cechy strategii cenowej „zbierania śmietanki” oraz cen
penetracji rynku.
4. Jaką strategię cen zastosujesz w fazie wprowadzenia na rynek?:
a) dużej ilości bananów sprowadzonych z zagranicy,
b) nowego modelu aparatu fotograficznego.
5. Uzasadnij poniższe zdanie: ustalenie cen na zbyt niskim poziomie
napotyka barierę .......................... , zaś na zbyt wysokim poziomie
barierę .........................
6. W jaki sposób może różnicować ceny usług noclegowych właściciel pensjonatu w miejscowości wczasowej?
7. Firma „Pisak” produkuje miesięcznie 5000 kompletów kolorowych
pisaków. Całkowite koszty zmienne wynoszą 37000 zł, a koszty
stałe związane z działalnością firmy to 18000 zł. Firma kalkulując
cenę sprzedaży (bez podatku VAT) przyjęła 25 procentowy zysk.
Jaka będzie cena producenta tego wyrobu?
Rozwiązanie: Kc = 37000 + 18000 + 55000 zł
kj = 55000 zł : 5000 szt. = 11 zł
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Cena = 11 zł + 11 25 % = 11 + 2,75 = 13,75 zł
Cena kompletu pisaków wynosi 13,75 zł.
8. Firma cukiernicza posiada zdolność produkcyjną na poziomie
300000 szt. wyrobów rocznie, ale jej produkcja i wielkość sprzedaży wynosi 200000 szt. (trudności ze zbytem). Koszty stałe zakładu
to 100000 zł, a koszt zmienny jednostkowy to 4 zł. Przeciętna cena
wyrobów wynosi 5 zł za sztukę. Należy ustalić:
c) czy aktualnie firma osiąga zysk lub ponosi stratę?
d) produkcję graniczną,
e) ile wyniósłby zysk firmy przy pełnym wykorzystaniu zdolności
produkcyjnej (przy produkcji 300000 szt.).
Oceń sytuację firmy.
Odp.: 1) zysk 100000 zł, 2) Pgr = 100000 szt., 3) zysk 200000 zł.
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V.

Dystrybucja i jej rola
w marketingu

5.1.

Pojęcie i rodzaje kanałów dystrybucji

Dystrybucja jest ważnym instrumentem marketingowego oddziaływania na rynek, decydującym o sumie korzyści, dostarczanych
klientowi przy zakupie towaru. Obejmuje ona czynności związane
z pokonywaniem przestrzennych czasowych, ilościowych i asortymentowych barier oddzielających producenta od finalnych nabywców.
Jej celem jest zapewnienie konsumentom możliwości nabycia pożądanych przez nich produktów w odpowiednim czasie, miejscu, po
odpowiednich cenach, przy jak najbardziej dogodnych formach i warunkach zakupu.66 Działania dystrybucyjne odgrywają coraz większą
rolę w strategii marketingowej przedsiębiorstw działających na konkurencyjnym rynku. Przy porównywalnych standardach jakościowych
wyrobów wielu producentów szuka źródeł przewagi rynkowej właśnie
w dystrybucji, wykorzystując nowoczesne technologie oraz podążając
za nowymi trendami we współczesnym handlu.
Dystrybucja pełni szereg ważnych funkcji, związanych z budowaniem kontaktów handlowych (funkcje transakcyjne) oraz organizacją przepływu towarów (funkcje logistyczne). Funkcje transakcyjne
obejmują zawieranie umów kupna - sprzedaży, przekazywanie prawa
własności produktów oraz podział ryzyka pomiędzy kontrahentami.
Realizacja funkcji logistycznych wiąże się z obsługą zamówień, organizacją transportu, magazynowaniem towarów, przechowywaniem
66

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 193-194.
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zapasów, przekształcaniem asortymentu produkcyjnego w handlowy,
sprzedażą produktów pośrednikom i ostatecznym nabywcom. Do zadań dystrybucji należy ponadto zbieranie i przekazywanie informacji
rynkowych, negocjowanie warunków umów, realizowanie praw nabywców związanych z udzielonymi gwarancjami, świadczenie usług
posprzedażowych.67
W zespole instrumentów i działań związanych z dystrybucją
można wyróżnić następujące części składowe:
●● kanały dystrybucji,
●● dystrybucję fizyczną (logistykę dystrybucji).
Podstawowe znaczenie dla całego systemu dystrybucji mają
kanały dystrybucji. Tworzy je łańcuch kolejnych ogniw (instytucji
i osób fizycznych), za pośrednictwem których następuje przesuwanie
produktu od producenta do nabywcy. Oprócz produktów przez kanał
dystrybucji przepływają także następujące strumienie rynkowe: informacje, negocjacje, promocje, zamówienia, płatności, prawo własności
do produktu oraz ryzyko związane ze sprzedażą. Strumienie te tworzą
skomplikowany system powiązań o charakterze informacyjnym i rzeczowym. Kierunek ich przepływu w kanale jest zróżnicowany. Część
z nich przepływa od producenta do finalnego nabywcy (towary, prawo
własności, promocja), inne od konsumenta do producenta (zamówienia, płatności). W kanale występują także strumienie o dwustronnym
charakterze przepływu (informacje rynkowe, negocjacje).
Przedsiębiorstwa organizując dystrybucję swoich produktów
muszą podjąć decyzję odnośnie liczby, szerokości, długości i struktury
kanałów, podziału zadań i typu powiązań pomiędzy jego uczestnikami.

H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo
AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 162-163.
67
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Rodzaje kanałów dystrybucji w oparciu o najważniejsze kryteria ich
klasyfikacji prezentuje rys. 5.1.
Rys. 5.1. Kryteria klasyfikacji i typy kanałów dystrybucji
Rodzaje kanałów dystrybucji

Kryterium liczby
uczestników
w kanale
bezpośrednie
pośrednie

Kryterium liczby
szczebli pośrednich
krótkie
długie

Kryterium liczby
pośredników
na jednym szczeblu
wąskie
szerokie

Kryterium stopnia
integracji uczestników
konwencjonalne
zintegrowane pionowo
- korporacyjne
- administrowane
- kontraktowe
zintegrowane poziomo

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE,
Warszawa 1996, s. 21.

W sposób najbardziej ogólny, przyjmując za kryterium liczbę
uczestników zaangażowanych w dostarczanie produktu finalnym nabywcom, kanały dystrybucji można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Konstrukcja kanału bezpośredniego zakłada, że producent sam
na własny koszt i własne ryzyko dociera ze swoimi produktami do
finalnych nabywców. Działalność dystrybucyjna bez udziału wyspecjalizowanych pośredników może przybierać następujące formy: sprzedaż
poprzez dział handlowy, sklepy firmowe, automaty oraz media (pocztę,
katalogi, prasę, radio, TV, telefon, internet).68 Kanały bezpośrednie dominują na rynku dóbr instytucjonalnych i w usługach, jednak obszar
ich zastosowania poszerza się również na rynku dóbr konsumpcyjnych.
Sprzyja temu przede wszystkim rozwój technologii oraz zmiana stylu
życia nabywców i ograniczanie czasu przeznaczanego na zakupy.

68

Szerzej na ten temat w punkcie 5.4 Dystrybucja bezpośrednia i obsługa klienta.
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W kanałach pośrednich pomiędzy producentem a nabywcą
pojawia się przynajmniej jedno ogniwo pośrednie. Pośrednikiem może
być osoba fizyczna lub prawna, przejmująca prawo własności do produktu lub pomagająca w przesuwaniu prawa własności przez kanał.
W oparciu o kryterium uczestnictwa w przejmowaniu prawa własności
można wyróżnić:
●● pośredników handlowych (hurtowników i detalistów), którzy
kupują produkt w swoim imieniu i na swój rachunek, w celu
jego dalszej odsprzedaży, nabywając prawo własności. Mogą
oni świadczyć nie tylko usługi związane ze sprzedażą, ale także
magazynowaniem, dostawą, doradztwem itp.;
●● pośredników występujących w imieniu i na rachunek producenta (agentów handlowych), którzy nie przejmują prawa własności
do produktu, lecz aktywnie uczestniczą w nawiązywaniu transakcji kupna – sprzedaży.
Decyzja o wyborze bezpośredniego lub pośredniego sposobu
dostarczania produktu finalnym nabywcom zależy od wielu czynników:
m.in. od rodzaju produktu, zasięgu terytorialnego rynku docelowego, zasobów przedsiębiorstwa, kompetencji i możliwości nawiązania
współpracy z pośrednikami. Na rynku występują przedsiębiorstwa,
które wykorzystują wyłącznie kanały dystrybucji bezpośredniej (korzystając przede wszystkim z możliwości, jakie daje w dotarciu do
klienta Internet) oraz takie, które budują sieć dystrybucji w oparciu
o kanały pośrednie. Wiele firm wykorzystuje obie możliwości, łącząc
zalety sprzedaży bezpośredniej z korzyściami, jakie daje wykorzystanie w kanale ogniw pośrednich. Zalety i wady poszczególnych opcji
prezentuje tabela 5.1.
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Tab. 5.1.

Zalety i wady bezpośrednich i pośrednich kanałów dystrybucji

Bezpośredni kanał dystrybucji
Zalety
• bezpośrednia kontrola producenta nad
zbytem wytworzonych produktów oraz
poziomem usług świadczonych finalnym nabywcom
• dwustronny, szybki przepływ informacji
między producentem a klientami
• skrócenie czasu przepływu produktu
i płatności
• realizacja przez producenta pełnego zysku z tytułu sprzedaży produktów
• nawiązywanie trwałych więzi
z klientem
• możliwość szybszego dostosowania
oferty do potrzeb nabywców i zmian
popytu
• kreowanie własnej marki

Wady
• ograniczona możliwość penetracji
rynku
• ponoszenie wszelkich kosztów
dystrybucji oraz pełnego ryzyka
sprzedaży przez producenta
• wysokie koszty obsługi dystrybucyjnej (wysoki koszt jednostkowy
dystrybucji)

Pośredni kanał dystrybucji
Zalety
• większa możliwość penetracji rynku
oraz ułatwienie ekspansji na nowe rynki
• realizacja korzyści wynikających ze
specjalizacji pośredników
• redukcja ogólnej liczby transakcji
zawieranych przez producenta, co
może skutkować obniżeniem kosztów
dystrybucji
• mniejsze ryzyko sprzedaży o część
przeniesioną na kolejne ogniwa
w kanale

Wady
• częściowa lub całkowita utrata
kontroli producenta nad produktem,
jego ceną, jakością obsługi
• wydłużony okres płatności oraz
obiegu informacji
• możliwość powstawania konfliktów
w kanale związanych z nierzetelnością pośrednika, ustalaniem
cen i marży, nieterminowymi
płatnościami, świadczeniem usług
posprzedażowych, itp.
• dzielenie się zyskiem
z pośrednikami
Źródło: opracowanie własne na podstawie Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 201-205 oraz H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce,
Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań
2005, s. 164.
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Ważnym aspektem w projektowaniu kanałów dystrybucji jest
określenie ich długości. Długość kanału zależy w dużej mierze od rodzaju produktu oraz przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii budowania sieci dystrybucji i jest determinowana liczbą ogniw pośrednich
w danym kanale. Najkrótszy kanał stanowi powiązanie producenta z finalnym nabywcą w ramach kanału bezpośredniego. W kanale może się
również pojawić jedno lub wiele ogniw pośrednich, tworzących kanały
wieloszczeblowe. Bardziej rozbudowane kanały dystrybucji występują
na rynku dóbr konsumpcyjnych, natomiast rynek dóbr przemysłowych
charakteryzuje się krótszymi kanałami, z wykorzystaniem mniejszej
liczby pośredników lub zastosowaniem dystrybucji bezpośredniej (rys.
5.2).
Rys. 5.2. Rodzaje kanałów dystrybucji ze względu na liczbę ogniw
pośrednich
a/ dla produktów konsumpcyjnych

Detalista
Agent

Producent

Agent

Agent

Detalista

Hurtownik

Detalista

Hurtownik

Detalista

Odbiorca

b/ dla dóbr przemysłowych

Dystrybutorzy
przemysłowi

Producent
Przedstawiciel
producenta
Oddział 123
handlowy

Odbiorca

Agent

Hurtownik

Detalista

Hurtownik

Detalista
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b/ dla dóbr przemysłowych

Dystrybutorzy
przemysłowi

Producent
Przedstawiciel
producenta

Odbiorca

Oddział
handlowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005,
s. 515.

Oprócz długości kanału istotna jest jego szerokość. Określa
ją liczba podmiotów występujących na poszczególnych szczeblach
kanału. W oparciu o to kryterium wyróżnia się kanały wąskie i szerokie. Kanały wąskie charakteryzują się niewielką liczbą podmiotów
na danym szczeblu. Są one charakterystyczne dla tzw. produktów wybieralnych, takich jak średniej klasy samochód, sprzęt RTV czy AGD.
Natomiast kanały szerokie cechuje duża liczba pośredników na danym
szczeblu (np. produkt na szczeblu detalu może być dostępny zarówno
w sklepach branżowych, jak i hipermarketach, domach handlowych,
małych sklepach osiedlowych). Kanały szerokie są charakterystyczne
dla produktów codziennego użytku, takich jak kosmetyki, żywność,
środki higieny osobistej itp.
Decyzje dotyczące szerokości kanałów określają stopień intensywności dystrybucji. Jest on determinowany przede wszystkim rodzajem produktu oraz wymaganiami nabywców, co do jego dostępności,
warunków zakupu i zakresu usług (im bardziej istotna jest dostępność
produktu, tym intensywniejsza będzie dystrybucja). W zależności od
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liczby uczestników zaangażowanych w proces przesuwania produktu
od miejsca jego wytworzenia do miejsca konsumpcji wyróżnia się dystrybucję intensywną, selektywną i wyłączną (ekskluzywną):69
●● dystrybucja intensywna wiąże się z oferowaniem produktów
we wszystkich możliwych punktach sprzedaży. Takie działanie pozwala na głęboką penetrację rynku, zwiększa dostępność
produktów oraz powoduje skrócenie czasu zakupów. Dystrybucja intensywna jest charakterystyczna przede wszystkim dla
produktów standardowych, kupowanych rutynowo (pieczywo,
mleko, pasta do zębów, napoje, itp.). Dla nabywców ważna jest
przede wszystkim dostępność tych produktów w dogodnym
miejscu i czasie;
●● dystrybucja selektywna polega na oferowaniu produktów przez
ograniczoną liczbę celowo wybranych pośredników. Dotyczy
tzw. dóbr wybieralnych, które wymagają skomplikowanych
usług i określonych warunków zakupu. Dla klientów ważniejszy
jest w tym przypadku szeroki asortyment i jakość produktów niż
ich
dostępność;
●● dystrybucja wyłączna (ekskluzywna) oznacza oferowanie produktów przez jednego lub najwyżej kilku pośredników działających na danym szczeblu kanału. Stosowana jest na rynku dóbr
luksusowych (np. wysokiej klasy samochodów) i specjalistycznych (np. wyspecjalizowany sprzęt medyczny). Dla nabywców
tych produktów jest ważny prestiż i jakość produktu, w mniejszym stopniu cena i dostępność.
Kanały dystrybucji możemy rozpatrywać także z punktu widzenia integracji uczestników kanału (rys. 5.3). Przyczyną stosowania
różnych form integrowania podmiotów zaangażowanych w proces dys69

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 213-214.
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trybucji jest dążenie do ograniczania negatywnych konsekwencji funkcjonowania kanału, wynikających z nierzetelnego wypełniania zadań
przez jego uczestników.
Najmniejszym stopniem integracji charakteryzują się kanały
określane mianem konwencjonalnych. Składają się z one z niezależnych pośredników, którzy zawierają między sobą transakcje kupna sprzedaży, negocjując za każdym razem wszystkie ich warunki. Uczestnicy tych kanałów kierują się odmiennymi sposobami działania, dążąc
do maksymalizacji własnego zysku.
Rys. 5.3. Rodzaje kanałów dystrybucji ze względu na stopień integracji
uczestników kanału
Kanały
dystrybucji

Konwencjonalne

Zintegrowane pionowo

Zintegrowane poziomo

Administrowane

Kontraktowe

Korporacyjne

Franchising

Zrzeszenia

Spółki

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE,
Warszawa 2001, s. 120.

Zdecydowanie większa integracja występuje w kanałach zintegrowanych pionowo, choć jej natężenie jest różne w zależności od
rodzaju powiązań. W tym przypadku działalność uczestników występujących na różnych szczeblach kanału jest koordynowana i kontrolowana przez jednego z nich. Największy zakres integracji występuje w kanałach korporacyjnych, które należą do jednego właściciela i podlegają
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jednemu centrum decyzyjnemu (np. producent posiada jednocześnie
sieć hurtowni i/lub sklepów detalicznych, w których sprzedaje swoje
produkty). Takie rozwiązanie daje możliwość sprawowania kontroli
w całym procesie obsługi klienta, sprzyja racjonalizacji kosztów oraz
zdobyciu znaczącej pozycji rynkowej, ale może jednocześnie ograniczać zasięg działania.
Drugi typ kanałów zintegrowanych pionowo to kanały administrowane, które powstają w wyniku uznania nadrzędności ekonomicznej lub administracyjnej jednego uczestnika kanału nad innymi. Administratorem jest najczęściej najsilniejsze przedsiębiorstwo, zwykle
producent - lider w branży. Tę formę współpracy stosują z powodzeniem takie korporacje jak L`Oreal, czy Procter & Gamble. Szczególna
forma integracji występuje w kanałach kontraktowych, które powstają
w wyniku powiązania niezależnych podmiotów specjalnymi umowami, precyzyjnie określającymi warunki współpracy i kreowania oferty.
Szeroko stosowaną formą kanałów kontraktowych jest franchising.
W ramach tego systemu firma macierzysta nawiązuje współpracę z niezależnym kontrahentem, udzielając mu swojej marki i sprawdzonych
metod działania, w zamian za uiszczanie określonych umową opłat.
Takie rozwiązanie jest często spotykane na rynku usług gastronomicznych oraz turystycznych. W ten sposób funkcjonują m.in.: McDonald`s,
Pizza Hut, sieć hoteli Holiday Inn, czy sieć wynajmu samochodów
Avis.
Integracja pozioma polega na połączeniu zasobów dwóch lub
więcej uczestników kanału funkcjonujących na tym szczeblu dystrybucji, w celu opracowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i marketingowych. Przejawem tego rodzaju integracji jest
koncentracja handlu detalicznego i hurtowego – tworzenie grup detalistów i hurtowników zrzeszonych w jednej dużej sieci (na przykład
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międzynarodowy koncert handlowy Metro Group zrzesza na rynku
Polskim sieci Makro Cash & Carry, Media Markt, Real i Saturn ). Integracja pozioma uczestników kanału wzmacnia ich potencjał rynkowy
oraz pozwala osiągnąć korzyści z wynikające z efektu synergicznego.

5.2.

Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji

Projektowanie kanałów dystrybucji jest procesem złożonym
i wieloetapowym. Właściwe zaprojektowanie drogi, jaką pokonuje produkt z miejsca jego wytworzenia do miejsca konsumpcji, determinuje
prawidłowe funkcjonowanie kanałów zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Producent przystępując do tworzenia strategii dystrybuowania swoich towarów, powinien szczegółowo określić
liczbę i strukturę kanałów dystrybucji, rodzaj pośredników uczestniczących w przesuwaniu produktu przez kanał oraz sposób budowania
relacji i zakres powiązań między nimi. Decyzje te powinny być poprzedzone określeniem wymagań przedsiębiorstwa względem systemu
dystrybucji oraz analizą zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań
funkcjonowania firmy.
Punktem wyjścia w procesie projektowania kanałów dystrybucji jest zidentyfikowanie makro- i mikroekonomicznych warunków
działania firmy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu rozwoju
dystrybucji na danym rynku oraz analiza potencjału przedsiębiorstwa
wraz z oceną dotychczasowych sposobów dystrybuowania produktów.
Wśród uwarunkowań zewnętrznych szczegółowej ocenie powinna zostać poddana siła dostawców i odbiorców oraz pozycja przedsiębiorstwa we wzajemnych relacjach z kontrahentami. Z oceny stosunków
panujących między podmiotami otoczenia wynikają bowiem możliwości kształtowania struktury kanału dystrybucji i ewentualnej kontroli
nad przepływem towarów. Weryfikacji należy także poddać stosowane
128

Genowefa Sobczyk, Aneta Celoch

przez przedsiębiorstwa działające w danej branży powszechne sposoby
dystrybucji towarów.70
Diagnoza wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa powinna obejmować przede wszystkim ocenę zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych firmy. O możliwości wykorzystania danego kanału
dystrybucji decyduje baza techniczna przedsiębiorstwa (magazynowa
i transportowa) oraz lokalizacja zakładu wytwórczego w stosunku do
obsługiwanego rynku. Ocenie powinna podlegać również zdolność firmy do sfinansowania budowy kanału oraz możliwości kadrowe w zakresie obsadzenia stanowisk w działach odpowiadających za realizacje
zadań dystrybucyjnych.
Szczególnie istotne jest określenie właściwości i przeznaczenia samego produktu oraz przyjętej strategii budowania jego wizerunku. Rodzaj i cechy produktu mają podstawowe znaczenie przy projektowaniu kanałów dystrybucji. Ich dobór zależy przede wszystkim od
trwałości, ceny, złożoności technicznej, sezonowości oraz fazy cyklu
życia produktu. Czynniki te determinują rodzaj dystrybucji (bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie produktu finalnym klientom), a także
długość i szerokość kanału.
Decydujący wpływ na sposób dystrybucji towarów mają również cechy segmentów docelowych, do których adresowana jest oferta
firmy. Do najważniejszych z nich należą: rozmieszczenie przestrzenne klientów (skoncentrowanie lub rozproszenie) oraz ich oczekiwania
względem obsługi dystrybucyjnej. Projektowanie kanałów dystrybucji
powinno obejmować analizę potrzeb nabywców, pod kątem ich wymagań odnośnie działań dystrybucyjnych firmy. Nabywcy oczekują od
kanałów dystrybucji określonych korzyści, do których należą przede
Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002,
s.163-164.
70
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wszystkim: szybkość i pewność dostawy, dogodność przestrzenna
punktów sprzedaży, łatwość złożenia zamówienia, szeroki asortyment,
wsparcie ze strony usług dodatkowych (kredytowanie, dostawa, instalacja, naprawa itp.), kompetencje personelu sprzedażowego. Rozpoznanie wymagań nabywców, co do użyteczności kanałów dystrybucji, jest
warunkiem dostosowania poziomu obsługi dystrybucyjnej do potrzeb
rynku docelowego.
Kolejnym etapem projektowania kanałów dystrybucji jest
sformułowanie celów dystrybucyjnych przedsiębiorstwa. Cele te są
różne w zależności od podejmowanych przez firmę decyzji w zakresie
kształtowania strategii dystrybucji. Decyzje te mogą dotyczyć:71
●● adaptacji kanałów w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo decyduje się
na wykorzystanie istniejących kanałów dystrybucji,
●● modyfikacji kanałów, gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje zmian w funkcjonujących kanałach
dystrybucji,
●● kreowania nowych kanałów w oparciu o zaangażowanie nowych
ogniw w kanale lub wykorzystanie istniejących w odmienny
sposób.
W zależności od wybranej opcji różne będą cele dystrybucji
w zakresie tworzenia jej struktury, doboru pośredników, kształtowania
kosztów, realizacji wielkości sprzedaży itp. Cele dystrybucyjne zależą
także od podjętych wcześniej decyzji dotyczących wyboru rynku docelowego, planowanego w nim udziału oraz wymagań nabywców, co do
użyteczności kanału. Planowany kanał dystrybucji powinien:72

71
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,
PWE, Warszawa 2000, s. 419.
72
A. Limański, K. Śliwińska, Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,
Difin, Warszawa 2002, s. 280.
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●● umożliwić dotarcie do maksymalnej liczby potencjalnych
klientów,
●● być zdolny do realizacji pożądanych przez przedsiębiorstwo
działań dystrybucyjnych,
●● umożliwić fizyczne przemieszczanie odpowiedniej ilości
produktu,
●● umożliwić zrealizowanie planowanej wielkości sprzedaży,
●● zrealizować zakładany poziom obsługi dystrybucyjnej przy najniższym zakładanym koszcie.
Analiza sytuacji rynkowej, cech segmentu docelowego oraz
zakładanych celów dystrybucji stanowi podstawę do identyfikacji możliwych do zastosowania kanałów dystrybuowania produktu. Kanały te
różnią się długością, szerokością oraz typem pośredników, co pozwala
na zestawienie wielu ich wariantów. Przykładowo, biorąc pod uwagę
trzy szczeble w kanale, trzy stopnie intensywności dystrybucji i czterech różnych uczestników można zbudować 36 kanałów (3 x 3 x 4)
o odmiennej strukturze. W praktyce jednak liczba kanałów jest ograniczana przez wiele czynników. Należą do nich przede wszystkim:
●● czynniki związane z rynkiem, na którym przedsiębiorstwo działa: jego wielkość, rozmieszczenie przestrzenne i zachowania
potencjalnych nabywców, poziom rozwoju systemu dystrybucji
na danym obszarze,
●● czynniki związane z rodzajem i cechami produktów: trwałość,
sezonowość, zaawansowanie technologiczne, cykl życia, itp.,
●● czynniki związane z przedsiębiorstwem: pozycja firmy na
rynku, poziom organizacji i zarządzania, poziom kwalifikacji
pracowników, zasoby finansowe i rzeczowe, wiedza na temat
wymagań nabywców, co do poziomu obsługi dystrybucyjnej,
zakres kontroli nad kanałami, możliwość samodzielnego organizowania sprzedaży,
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●● czynniki związane z uczestnikami kanału: dostępność pożądanych pośredników, ich kompetencje, potencjał i rodzaj świadczonych usług, zakres powiązań między pośrednikami,
●● czynniki związane ze zmiennymi logistycznymi: wymagania,
co do obsługi zamówień, transportu, utrzymywania magazynów,
finansowania zapasów, itp.
Analiza powyższych czynników jest podstawą identyfikacji
tych kanałów, które będą możliwe do zastosowania w danej sytuacji
rynkowej oraz przy określonym potencjale firmy.
Ważnym elementem identyfikacji wariantów kanału jest ocena i wybór pośredników, uczestniczących w przesuwaniu produktów
przez kanał. Właściwy dobór pośredników determinuje prawidłowe
funkcjonowanie kanału, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i ekonomicznym. Oceny pośredników dokonuje się biorąc pod uwagę różne
kryteria w zależności od potrzeb i celów dystrybucji. Do najczęściej
stosowanych należą:
●● obszar obsługiwanego przez pośredników rynku,
●● ich reputacja i aktywność w obsługiwanym segmencie,
●● wielkość możliwej do zrealizowania wielkości sprzedaży,
●● zdolność do obsługi finansowej transakcji (realizacji płatności,
udzielania rabatów, żądań, co do kredytowania sprzedaży).
W analizie zdolności pośredników do realizacji powierzonych
im funkcji może być pomocna reguła 5C, obejmująca następujące
cechy:73
●● character (asortyment pośrednika, cechy grupy odbiorców),
●● coverage (pokrycie na obszarze) – wielkość rynku w ujęciu
przestrzennym, stopień, pokrycia rynku, gęstość dystrybucji),
●● cost (koszty dystrybucji, warunki płatności, rabaty, kredyty),
73

A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001, s. 116.
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●● control (wpływanie na zachowanie partnerów, ceny, promocja,
jakość usług),
●● continuity (lojalność parterów i klientów, formy współpracy).
Reguła ta obejmuje kryteria, które mogą być przedmiotem
oceny i porównań przy wyborze pośredników. Zadaniem wybierającego zespołu jest ich indywidualizacja z punktu widzenia cech dystrybucyjnych przedsiębiorstwa, ustalenie hierarchii i wagi oraz poziomu ich
spełniania przez potencjalnych pośredników.74
Weryfikacja alternatywnych rozwiązań kanałów dystrybucji
odbywa się w fazie oceny poszczególnych wariantów. Kryteriami wykorzystywanymi w tej fazie są najczęściej nakłady finansowe niezbędne do budowy kanału, czas konieczny na jego budowę, możliwości
przedsiębiorstwa i jego siła przetargowa oraz możliwości wykorzystania pożądanych pośredników. Oceny alternatywnych kanałów dokonuje
się z punktu widzenia ich użyteczności oraz efektywności. Użyteczność
kanału oznacza stopień spełnienia zadań dystrybucyjnych w obszarze
zaspokojenia oczekiwań nabywców, natomiast efektywność wyraża
stosunek osiągniętych efektów do kosztów jego funkcjonowania (kosztów handlowych, nakładów inwestycyjnych).
Z oceną użyteczności i efektywności kanałów dystrybucji
wiążą się różnorodne problemy. Użyteczność, pojmowana w kategorii jakości usług dystrybucyjnych, nie poddaje się agregacji i nie ma
jednego miernika odzwierciedlającego jej poziom. Ocena efektywności kanału wymaga zaś przewidywania wielkości efektów i kosztów
w zmiennych i trudnych do przewidzenia warunkach otoczenia przedsiębiorstwa. Sprawa jest prostsza w kanałach bezpośrednich, w których
producent sam realizuje sprzedaż detaliczną i ponosi wszelkie związane
z tym koszty. Pomiar komplikuje się w kanałach pośrednich, w których
74

Ibidem.
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koszty związane z ruchem produktów dystrybucji ponoszą głównie
hurtownicy i detaliści. Jego przeprowadzenie wymaga od wszystkich
uczestników kanału (producenta, hurtowników i detalistów) wdrożenia
jednolitych standardów w zakresie ewidencji kosztów dystrybucji.75
Proces projektowania kanałów dystrybucji zamyka wybór odpowiednich wariantów kanałów, które będą najsprawniej realizowały
proces przesuwania produktu z miejsca jego wytworzenia do finalnego nabywcy przy najniższym zakładanym koszcie. W zależności od
zakładanych celów dystrybucji przedsiębiorstwo może wybrać jeden
lub kilka wariantów dystrybuowania produktu. Wybór pojedynczego
kanału może być umotywowany morfologią obsługiwanego rynku lub
specyficznymi cechami produktów, przesądzającymi o szczególnej
kontroli ich dystrybucji (artykuły farmaceutyczne, toksyczne, zbrojeniowe itp.). Współcześnie większość producentów tworzy wielokanałowe systemy dystrybucji, zwiększając tym samym zasięg i możliwości
w zakresie obsługi rynku. Niezależnie jednak od liczby kanałów każdy
z nich powinien być kontrolowany pod kątem poziomu obsługi oraz realizacji zadań dystrybucyjnych. Kanały, które nie spełniają w praktyce
założonych celów powinny zostać zmodyfikowane i dostosowane do
wymagań przedsiębiorstwa oraz rynku docelowego.

5.3.	Logistyka marketingowa i koszty dystrybucji
Pojęcie logistyki marketingowej jest ściśle związane z dystrybucją fizyczną produktów, zwaną też logistyką dystrybucji, ale ma
szersze znaczenie. Istotą logistyki dystrybucji jest przepływ gotowych
produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc zakupu przez finalnych
nabywców76. Logistyka od kiedy przestała być utożsamiana tylko z si75
76

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 220.
A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001, s. 103.
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łami zbrojnymi, odnoszona jest do wszelkich działań człowieka występujących w procesach wytwarzania, magazynowania, rozdziału, dostaw
i korzystania z zasobów materialnych, racjonalnego wykorzystywania
informacji, przepływu stanów osobowych i ich skutecznego działania.
C. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski wyróżniają dwa ujęcia logistyki: mikro- i makroekonomiczne. Logistyka mikroekonomiczna to
przede wszystkim logistyka w przedsiębiorstwie77. Złożoność i zakres
procesów logistycznych przedsiębiorstwa zależy od rodzaju jego działalności (np. handel, przetwórstwo przemysłowe, świadczenie usług),
stopnia skomplikowania procesów gospodarczych i wielkości przedsiębiorstwa. Wyróżnia się przy tym następujące składniki procesów logistycznych: fizyczny przepływ dóbr rzeczowych, utrzymanie zapasów
rzeczowych, procesy informacyjno-decyzyjne, koszty logistyczne, infrastrukturę procesów logistycznych78. Makroekonomiczne ujęcie procesów logistycznych, to całokształt realnych strumieni przepływu dóbr
w gospodarce od źródeł ich pozyskania z przyrody poprzez przetwórstwo do końcowych ogniw popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego.
Działania logistyczne mają ścisły związek z zarządzaniem
marketingowym przedsiębiorstwem. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa
zależy nie tylko od rodzaju i jakości produktów, atrakcyjnych dla klienta cen, skutecznej promocji, ale także od odpowiednio zaplanowanej
i zrealizowanej pod względem logistycznym obsługi klientów. Stąd też
w literaturze spotyka się pojęcie „logistyka marketingowa”, a także
pogląd, że logistyczna obsługa klienta jest elementem marketingowej
koncepcji produktu79. Obszarem współdziałania marketingu i logistyki
jest obsługa klienta, co przedstawia rys. 5.4.
77
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszaw 2008,
s. 33.
78
Ibidem, s. 19-20.
79
Logistyka w biznesie, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2006, s. 27.
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Istotą procesów logistycznych jest sprawna i efektywna obsługa klienta, co wynika z samego celu i zasad zarządzania logistycznego, które formułuje reguła 6R (właściwie: ilość, stan, czas, miejsce, koszt,
klient). Obsługę klienta należy zdefiniować jako zdolność zaspokajania
wymagań i oczekiwań klientów, co do czasu i miejsca zamawianych
dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności
logistycznej, czyli transportu, magazynowania, zarządzania zapasami,
opakowań i informacji80. System logistyczny przedsiębiorstwa zaspokaja potrzeby klienta pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody81.
Rys. 5.4. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego
Zadowolenie klienta
- Dostawcy
- Pośrednika
- Klienta finalnego

Zyski przedsiębiorstwa

Zintegrowane działania
marketingowo – logistyczne

- Maksymalizacja zysków
długoterminowych
- Niższe koszty globalne
przy akceptowalnym
poziomie obsługi klienta

- Marketing-mix (produkt,
cena, promocja, dystrybucja)
- Logistics-mix (transport,
zapasy, składy, realizacja
zamówienia)

Źródło: na podstawie: F. J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2003, s. 30.

Działalność związana z przepływem produktów i usług od
źródeł ich wytworzenia/świadczenia przez wszystkie formy pośrednie,
80
81

D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 15.
F. J. Beier, K. Rutkowski, op. cit., s. 40.
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aż do postaci przydatnej do konsumpcji finalnemu odbiorcy obejmuje m. in. przyjmowanie i realizację zamówień, transport zewnętrzny
i wewnętrzny, gospodarkę magazynową, sterowanie zapasami, obsługę
zaopatrzenia, przepływ informacji między ogniwami dostaw. Proces
logistyczny rozpoczyna otrzymanie zamówienia od klienta. Odbywa się
to w różny sposób: telefonicznie, przez sprzedawców, pocztą, elektronicznymi kanałami przesyłania danych. Dysponowanie określoną pulą
zapasów umożliwia szybką wysyłkę zamówionych produktów, której
towarzyszą rachunki lub faktury. Obecnie większość firm wykorzystuje
skomputeryzowane systemy realizacji zamówień, co przyspiesza cykl
zamówienie-wysyłka-rachunek.
W fazie wyboru źródeł zakupu towaru potencjalny nabywca
bierze pod uwagę szereg przesłanek. Do głównych z nich należą: oferowana lub wynegocjowana cena, jakość towaru, lokalizacja dostawcy
i jego odległość od miejsca przeznaczenia towaru, terminowość dostaw,
koszty transportu, warunki płatności i gwarancji, możliwości oddziaływania na dostawcę itp.
Przedsiębiorstwo poszukując optymalnego dostawcy, zbiera
kilka lub więcej ofert, dokonując ich selekcji na podstawie skwantyfikowanej informacji o dostawcy. Jedną z metod oceny jest metoda
punktowa, w której podstawowym kryteriom wyboru przyznaje się
oceny punktowe, ewentualnie wagi (znaczenie) i łączna liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych dostawców decyduje o wyborze
ostatecznego dostawcy.
Transport jest kolejną częścią systemu logistycznego. Łączy on stałe miejsca w logistycznym łańcuchu dostaw, tj. klientów,
dostawców surowców, zakłady produkcyjne, magazyny i członków
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kanału dystrybucji82. Znaczenie transportu w systemie logistycznym
można porównać do roli obiegu krwionośnego w ludzkim organizmie.
Transport jest fizyczną nicią wiążącą rozproszone geograficznie miejsca działań logistycznych. Dzięki transportowi produkty otrzymują
dodatkową wartość (wartość dodaną). Tworzy on bowiem – w wyniku
fizycznego przemieszczania dóbr – użyteczność czasu i miejsca.
Transport obejmuje zarówno samo przemieszczenie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności, jakie do tego celu mogą być
konieczne, tj. czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek) oraz czynności manipulacyjne. W ramach transportu wyróżnia się
spedycję, która zajmuje się koordynacją wszelkich czynności niezbędnych do bezpiecznego, terminowego i ekonomicznego przemieszczenia ładunków, z wyjątkiem samego przewozu odpowiednio dobranym
środkiem transportu. Przewóz jest odrębnym, jakkolwiek nierozłącznie
związanym ze spedycją procesem, w wyniku którego następuje fizyczne przemieszczenie ładunku.
Infrastrukturę transportową stanowią drogi, urządzenia i wyposażenie punktów transportowych oraz środki przewozowe i urządzenia transportowe. Wyróżnia się pięć podstawowych gałęzi transportu,
a mianowicie: transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy, żegluga
śródlądowa i morska oraz transport lotniczy. Każda z gałęzi transportu
oferuje usługi różniące się jakością i ceną. Podstawą wyboru środka
transportu są: podatność transportowa przemieszczanego ładunku,
szybkość i niezawodność, zdolność do przewożenia różnych produktów, dostępność, koszt na tonę i kilometr.
Istotne atuty transportu samochodowego takie, jak najlepsza
dostępność przestrzenna do rynków zaopatrzenia i zbytu, duża szybJ. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002,
s. 404.
82
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kość eksploatacyjna, możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu spowodowały, że ma on największy udział w przewozie
ładunków w naszym kraju83. Zauważa się przy tym coraz częściej rosnące straty w środowisku wskutek ograniczenia roli innych dziedzin
przewozowych, a zwłaszcza transportu kolejowego.
Działalność przedsiębiorstw, zwłaszcza produkcyjnych i handlowych, wiąże się z potrzebą tworzenia zapasów. Pozwalają one na
zachowanie płynności przebiegu procesów rzeczowych; produkcji i dostaw wyrobów gotowych do odbiorców. Stan zapasów przedsiębiorstwa
powinien być uzasadniony gospodarczo, podlegać ciągłej kontroli, aby
obniżyć ich koszty. W pełnym rachunku kosztów związanych z utrzymaniem i kontrolą zapasów znajdują się cztery następujące grupy kosztów: 1) koszt zakupu poszczególnych pozycji zapasów, 2) koszt obsługi
zamówienia, 3) koszt utrzymania zapasów, 4) koszt braku zapasów84.
Cena zakupu lub wyprodukowania konkretnych pozycji zapasów stanowi podstawę obliczeń pozostałych pozycji kosztów zapasów.
Koszt obsługi zamówienia jest w zasadzie względnie stały dla
każdej zamawianej partii i obejmuje obsługę administracyjną zaopatrzenia, gromadzenie informacji o dostawcach i ich ofertach, koszty
przyjęcia towarów do magazynu i wewnętrznego transportu.
Główną pozycją kosztów zapasów są koszty ich utrzymania.
Są one związane z utrzymywaniem produktów na składzie przez określony czas i obejmują koszty składowania (magazynowania), koszty
związania kapitału oraz ryzyka. Składowane produkty mogą podlegać
starzeniu się, psuciu, zniszczeniu, ewentualnie kradzieży. Koszty z tym

83
F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań-Wrocław
2006, s. 203.
84
F. J. Beier, K. Rutkowski, op. cit., s. 80-81.
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związane nabierają szczególnego znaczenia w przypadku towarów
szybko psujących się oraz posiadających krótki cykl życia.
Do kosztów zapasów zalicza się również koszt braku zapasów,
na który składa się utracona sprzedaż wskutek braku towarów, spadek lojalności nabywców, koszt realizacji opóźnionych dostaw i koszt
przerw w produkcji (godziny postojowe, zastępowanie brakujących
materiałów itp.). Redukcję tych kosztów zapewnia odpowiednia obsługa transportowa przedsiębiorstwa.
W postępowaniu optymalizacyjnym dąży się do minimalizacji
całkowitych kosztów zapasów, obejmujących wymienione wyżej rodzaje kosztów. Minimum funkcji kosztów całkowitych wyznacza punkt
zrównania się kosztów tworzenia zapasów z kosztami ich utrzymania
(rys. 5.5). Jest to ekonomiczna wielkość zamówienia, zwana optymalną
partią dostawy. Ustalenie wielkości zamawianej partii na poziomie niższym od optymalnego powoduje częstsze składanie zamówień i wyższe
ich koszty, mimo mniejszego średniego poziomu zapasów i niższych
kosztów ich utrzymania. Jeśli wielkość zamówienia przekroczy partię
optymalną, to koszty utrzymania zapasów będą wyższe od kosztu tworzenia zapasu. Ustalenie wielkości dostaw na poziomie poniżej lub powyżej optymalnej partii zakupu powoduje wzrost kosztów całkowitych.
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Rys. 5.5. Optymalna wielkość zamówienia
Całkowity koszt

Koszt

Koszt utrzymania
zapasów

Punkt optymalnego
zamówienia
Koszt zamówienia

Wielkość
zamówienia

Źródło: na podstawie: F. J. Beier, K. Rutkowski, op. cit., s. 86.

Koszty związane z utrzymaniem zapasów można całkowicie
wyeliminować stosując dostawy w systemie just-in-time (JIT - dokładnie na czas), który polega na dostarczaniu takiej ilości produktów, która
jest zużywana w danym czasie.
Z gospodarką zapasami wiąże się zespół czynności i urządzeń
służących ich magazynowaniu, składowaniu. Do podstawowych elementów infrastruktury magazynowej należą magazyny, wyposażenie
magazynowe w urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne,
przeciwpożarowe, środki transportu wewnętrznego itp. Magazyn stanowi jednostkę funkcjonalno-organizacyjną przeznaczoną do składowania zapasów, czyli dóbr materialnych czasowo wyłączonych z ruchu
w kanałach logistycznych. Do głównych funkcji spełnianych przez
magazyny możemy zaliczyć: przyjmowanie i ochronę dóbr materialnych (fizyczną, przed kradzieżą, nadmiernymi ubytkami), dokonywanie
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czynności manipulacyjnych (przeładunek, przemieszczanie itp.), konserwację, kompletowanie, sortowanie, wydawanie85.
Jeśli przedsiębiorstwo dysponuje własnymi magazynami,
to ponosi koszty ich utrzymania, zaś wynajem magazynów obcych
oznacza ponoszenie kosztów związanych z czynszem. Przedsiębiorstwa logistyczne działające na rynku usług TSL wykorzystują centra
dystrybucyjne z magazynami o wysokim stopniu zautomatyzowania
i z zastosowaniem technologii cross docking (szybkiego przerzucania
ładunków). Towary od różnych dostawców zostają dostarczone do terminala logistycznego, gdzie następuje ich konsolidacja i konfekcjonowanie oraz bezpośrednie skierowanie do odbiorcy.
Całkowite koszty działań logistycznych (KCD) są sumą wszystkich wydatków na czynności związane z fizycznym przepływem produktu od producenta do ostatecznego nabywcy, powiększoną o koszty utraconych możliwości sprzedaży. Można to wyrazić następującą
formułą86:

gdzie:
KO – koszty obsługi zamówień,
KT – koszty transportu,
KM – koszty użytkowania magazynów,
KZ – koszty utrzymania zapasów,
KU – koszty utraconych możliwości sprzedaży.
Minimalizacja kosztów całkowitych logistyki dystrybucji
w drodze obniżenia kosztów jednego z podsystemów, czyli tzw. suboptymalizacja nie jest możliwa, bowiem koszty te są współzależne
85
86

Cz. Skowronek, Z. Sarjusz Wolski, op. cit., s. 138.
A. Czubała, op. cit., s. 110.
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od siebie. Zmniejszenie kosztów w jednej dziedzinie może spowodować znacznie większy wzrost wydatków w innym podsystemie, np.
obniżenie poziomu zapasów zmniejsza koszty zamrożonego kapitału,
użytkowania magazynów, ale zwiększa częstotliwość dostaw i koszty
transportu. Ponadto sprawna dystrybucja powinna zapewniać satysfakcjonujący nabywców poziom obsługi. Dlatego też w analizie kosztów
dystrybucji uwzględnia się koszty utraconych możliwości sprzedaży,
inaczej koszty ukryte (niewidzialne), na które składają się: 1) utracona
sprzedaż z powodu braku towarów lub opóźnień dostaw, 2) stracony
zysk wskutek utraty zaufania (lojalności) nabywców. Koszty ukryte
wzrastają odwrotnie proporcjonalnie do poziomu obsługi dystrybucyjnej. Posiadanie wiedzy w zakresie poszczególnych składników subsystemów dystrybucji fizycznej pozwala określić, jakie koszty należy
uwzględnić podczas podejmowania konkretnej decyzji.

5.4.

Dystrybucja bezpośrednia i obsługa klienta

We współczesnych realiach rynkowych dystrybucja bezpośrednia odgrywa coraz większą rolę w procesie dostarczania produktów
finalnym nabywcom. Składa się na to wiele czynników, związanych
między innymi ze zmianą zachowań konsumentów i ich nowymi oczekiwaniami względem obsługi dystrybucyjnej oraz rozwojem nowoczesnych technologii, które generują nowe możliwości w tym zakresie.
Klienci mają obecnie znacznie większy dostęp do informacji,
dokonują przeglądu ofert, dążą do racjonalizacji swoich wydatków,
stają się aktywnymi uczestnikami procesu tworzenia i dostarczania
wartości. Aby sprostać coraz bardziej zróżnicowanym wymaganiom
nabywców, producenci zwiększają liczbę kanałów dystrybucji, oprócz
kanałów pośrednich, oferując bezpośrednie dostarczanie produktu do
klienta z wykorzystaniem różnych form sprzedaży osobistej, interne143
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towej oraz marketingu bezpośredniego.87 Typowe kanały sprzedaży
w ramach dystrybucji bezpośredniej prezentuje rys. 5.6.
Jedną z najstarszych form dystrybucji bezpośredniej jest osobisty kontakt nabywcy z personelem firmy, obejmujący:
●● akwizycję, czyli tzw. sprzedaż „od drzwi do drzwi” (door-to-door selling),
●● organizację spotkań handlowych z klientami, podczas których
następuje prezentacja i sprzedaż produktu,
●● sprzedaż produktów poprzez dział handlowy firmy lub personel
sklepu firmowego.
Podstawowym podmiotem tej formy dystrybucji jest sprzedawca, który nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem. O skuteczności
działania sprzedawcy decyduje wiele cech: fachowość, kompetencje,
komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami,
zdolność pokonywania oporów. Zadaniem personelu sprzedażowego
jest bowiem takie zaprezentowanie produktu, którego rezultatem będzie
podjęcie przez konsumenta decyzji o jego zakupie.

A. Czubała, Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji, [w:] Współczesny marketing.
Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 323.
87
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Rys. 5.6. Kanały dystrybucji bezpośredniej
Przedstawiciele producenta
Sklepy firmowe
Producent

Oddziały firmy
Radio

Telewizja

Prasa

Telewizja

Internet

Telefon

Nabywca

Sprzedaż katalogowa
Sprzedaż pocztowa
Sprzedaż z automatów

Źródło: opracowanie własne.

Formą dystrybucji bezpośredniej, w której występuje osobisty kontakt z nabywcą jest także sprzedaż telefoniczna. Może być ona
realizowana w formie pasywnej (przyjmowanie telefonicznych zamówień od klientów) lub aktywnej (wykonywanie telefonów do klientów).
W przypadku sprzedaży telefonicznej obsługa klienta może być prowadzona przez wewnętrzne struktury firmy (dział handlowy lub jednostki
specjalnie do tego powołane) lub zewnętrzne centra telemarketingowe,
prowadzące sprzedaż w imieniu zlecającego.
Bezpośrednia sprzedaż produktu realizowana jest również za
pomocą przesyłek pocztowych (direct mail), zawierających formularze
zwrotne, za pomocą których adresat może złożyć zamówienie na produkt. Przesyłki te mogą być dwojakiego rodzaju:88
●● bezadresowe, dostarczane wszystkim mieszkańcom lub instytucjom zlokalizowanym na danym obszarze. Forma tego typu
przesyłek jest zazwyczaj dość skromna. Zawierają one krótki
M. Trojanowski, Marketing bezpośredni, Koncepcja – zarządzanie – instrumenty, PWE,
Warszawa 2010, s. 272-273.
88
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opis prezentowanego produktu, zachętę do pozytywnej odpowiedzi i wskazany kanał reakcji zwrotnej;
●● adresowe, dostarczane konkretnym adresatom identyfikowanym
na podstawie tworzonych przez firmy baz danych. Charakteryzują się one wysokim stopniem selektywności, pozwalając na
precyzyjne dotarcie do grupy klientów zainteresowanych daną
kategorią produktów. Przesyłki adresowe są zazwyczaj bardziej
rozbudowane – w pakiecie wysyłkowym, oprócz listu przewodniego i formularza zamówienia, mogą znajdować się materiały
informacyjne, foldery oraz próbki produktu.
Dystrybucja produktu z wykorzystaniem przesyłek pocztowych charakteryzuje się wysoką selektywnością doboru rynku docelowego oraz łatwością mierzenia wyników sprzedaży (firma może
policzyć otrzymane zamówienia oraz ich łączną wartość). Taki sposób
docierania z produktem do klienta jest popularny zwłaszcza na rynku
książek, czasopism, ubezpieczeń i produktów bankowych. W coraz
większym stopniu wykorzystuje się go także do sprzedaży upominków,
odzieży, delikatesów, paczkowanych dóbr konsumpcyjnych i artykułów
przemysłowych.89
Kolejną formą dystrybucji bezpośredniej jest sprzedaż katalogowa. Katalogi są publikacjami o rozbudowanej formie graficznej,
zawierającymi szczegółowy opis oferty oraz sposobów złożenia zamówienia. Mogą być dostarczane do klienta drogą pocztową lub nabywane w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. W dobie rozwoju
nowoczesnych technologii katalogi są często wzbogacane prezentacjami multimedialnymi, których zawartość pozwala na szczegółowe
zapoznanie się z produktem, sposobami jego użytkowania i zakupu.
P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE,
Warszawa 2002, s. 1045.
89
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Zakres produktów sprzedawanych poprzez katalogi stale się poszerza.
Sprzedaż katalogową oferują firmy działające między innymi w branży odzieżowej, kosmetycznej, dodatków biżuteryjnych, wyposażenia
wnętrz.
Producenci, tworząc sieć dystrybucji swoich produktów, wykorzystują do sprzedaży bezpośredniej media: radio, prasę, telewizję.
Stanowią one z jednej strony ważne źródło informacji o ofercie (są narzędziem masowej reklamy produktu), z drugiej pełnią rolę bezosobowych sprzedawców, umożliwiając nabywcom natychmiastową reakcję
zwrotną. Po zapoznaniu się z reklamą nabywca może odesłać formularz
zamówienia zamieszczony w prasie, złożyć zamówienie telefonicznie
lub przez Internet.
Szczególną możliwość prezentacji produktu oraz natychmiastowego zakupu daje telewizja. Sprzedaż za pośrednictwem telewizji
przyjmuje jedną z dwóch form: prezentację spotu reklamowego z podaniem kanału odpowiedzi zwrotnej, który umożliwia złożenie zamówienia oraz tworzenie programów telewizyjnych lub całych kanałów
poświęconych sprzedaży dóbr i usług, które dają możliwość natychmiastowego nabycia produktu. Telezakupy (home shopping) są zjawiskiem masowym w USA i w Europie, stają się również coraz bardziej
popularne w Polsce, czego przejawem jest powstanie na polskim rynku
całodobowego kanału umożliwiającego sprzedaż produktów za pośrednictwem telewizji.
Istotną rolę w przeobrażeniach instytucjonalnych i funkcjonalnych struktur kanałów dystrybucji odgrywa obecnie Internet, umożliwiający wdrażanie elektronicznych kanałów dystrybucji. W związku
z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych i coraz szerszym dostępem do Internetu znaczenie elektronicznych kanałów dystrybucji produktów systematycznie wzrasta. W odróżnieniu od trady-
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cyjnych form sprzedaży, kanały elektroniczne można scharakteryzować
jako w pełni zorientowane na potrzeby klientów, elastyczne, zdolne do
dostosowywania się do nieprzewidywalnych zmian rynku, wykorzystujące wszystkie dostępne informacje, zdolne do osiągania optimum
ponoszonych kosztów i poziomu obsługi.90
Internet jest najnowszą i najszybciej rozwijającą się formą
bezpośredniej dystrybucji dóbr i usług, chociaż nie osiąga ona jeszcze w Polsce poziomu występującego w krajach Unii Europejskiej. Na
polskim rynku pojawia się wiele badań, które różnie określają odsetek
osób korzystających z zakupów przez Internet. Według raportu GfK
Polonia opublikowanego w drugiej połowie 2010 roku, co czwarty Polak korzysta z tej formy zakupu, a do najczęściej kupowanych w sieci
produktów należą sprzęt RTV/AGD, odzież, artykuły spożywcze, chemiczne i kosmetyki.91
Najbardziej popularną formą sprzedaży przez Internet są sklepy oraz aukcje internetowe. Sklep internetowy daje możliwość szczegółowego zapoznania się z parametrami produktu oraz jego nabycia po
ustalonej przez sprzedawcę cenę, jednakowej dla wszystkich klientów.
Aukcje internetowe zazwyczaj opierają się na licytowaniu ofert. Na
wystawiony przez sprzedającego produkt zostaje ustalona cena wyjściowa, licytowana przez potencjalnych kupujących. Coraz częściej
jednak na aukcjach internetowych pojawia się opcja „Kup teraz”, która
daje możliwość zakupu produktu bez licytacji.
Elektroniczne kanały dystrybucji produktów generują określone korzyści zarówno dla producentów, jak i klientów. Z punktu

90
A. Czubała, Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji, [w:] Współczesny marketing.
Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 323.
91
http://www.egospodarka.pl/66287,Co-czwarty-Polak-robi-zakupy-przez-Internet (data dostępu: 06.10.2011).
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widzenia sprzedawców ich zastosowanie pozwala osiągnąć korzyści
w postaci:92
●● lepszej obsługi klientów, jej większej elastyczności
i indywidualizacji,
●● wzrostu wielkości sprzedaży poprzez poszerzenie obsługiwanej
przestrzeni rynkowej,
●● obniżki kosztów dystrybucji (kosztów transakcyjnych, utrzymywania placówek handlowych, kosztów zapasów itp.),
●● lepszej komunikacji i wzmocnienia więzi z nabywcami,
●● budowy wizerunku nowoczesnej firmy i zwiększania jej
konkurencyjności.
Dla klientów natomiast korzystanie z internetowych kanałów
sprzedaży daje możliwość nieograniczonego czasowo i przestrzennie
dostępu do rynku, dokonywania zakupów po niższych cenach i porównywania ofert cenowych, skrócenia czasu zakupów oraz włączenia się
w proces tworzenia wartości produktu. 93
Zestawienie tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji zwiększa możliwości przedsiębiorstwa w zakresie obsługi dystrybucyjnej rynku. Z drugiej jednak strony rozwój nowych form wirtualnego
pośrednictwa może sprzyjać kanibalizacji kanałów tradycyjnych, ustalaniu zbyt niskich marż, ograniczaniu roli pośredników handlowych
oraz silnej konkurencji między elektronicznymi rynkami. Mimo to
zakres elektronicznej dystrybucji towarów z pewności będzie się stale
poszerzać, wykorzystując możliwości jakie we współczesnych realiach
rynkowych niesie ze sobą wykorzystanie Internetu.

A. Czubała, Przesłanki i kierunki zmian kanałów dystrybucji, [w:] Współczesny marketing.
Strategie, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 324.
93
Ibidem.
92
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Pytania i ćwiczenia
1. Omów istotę i rodzaje kanałów dystrybucji.
2. Scharakteryzuj typy pośredników w kanałach dystrybucji.
3. Jakie są poziomy intensywności dystrybucji? Od czego zależy intensywność dystrybucji?
4. Wymień czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji.
5. Scharakteryzuj formy dystrybucji bezpośredniej.
6. Wybierz dowolny produkt, określ dla niego rynki docelowe oraz
zidentyfikuj wszystkie możliwe kanały dystrybucji (bezpośrednie
i pośrednie). Które ze zidentyfikowanych kanałów będą w stosunku do wybranego produktu najbardziej odpowiednie i dlaczego?
7. Firma X - producent sprzętu rehabilitacyjnego - skonstruowała
nowe urządzenie do ćwiczeń fizycznych. Jakie mogą być rodzaje
finalnych nabywców nowego urządzenia? Co przemawia za tym,
aby przy sprzedaży nowego urządzenia zastosować bezpośrednie/
pośrednie kanały dystrybucji? Jaką intensywność dystrybucji należałoby zastosować przy sprzedaży nowego urządzenia? Jakie
kanały dystrybucji byłyby najodpowiedniejsze dla dostarczenia
nowego sprzętu finalnym nabywcom?
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VI. Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa

6.1.	Cele i funkcje promocji
Nasilenie się konkurencji w warunkach gospodarki rynkowej
powoduje, że przedsiębiorstwa, które chcą zaistnieć i z powodzeniem
funkcjonować na rynku, muszą zintensyfikować swoje działania związane z zaspokojeniem potrzeb i oczekiwań klientów. Podstawą osiągnięcia sukcesu rynkowego jest obecnie nie tylko samo wytworzenie
atrakcyjnego produktu oraz jego sprzedaż na dogodnych warunkach,
ale przede wszystkim stworzenie odpowiedniego systemu informacji
o walorach oferowanych dóbr i usług oraz korzyściach płynących z ich
nabycia. Aby wykreować popyt na produkty oraz ułatwić konsumentom
świadomy wybór oferty najlepiej zaspokajającej ich potrzeby, konieczna staje się komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem, realizowana
w ramach strategii promocji.
Promocja jest częścią zespołu marketingowych instrumentów oddziaływania na rynek, ściśle powiązaną z każdym elementem
tego układu. Wynikiem wzajemnych relacji jest wzbogacenie o walory promocyjne produktu, opakowania, ceny, funkcjonowania kanałów
dystrybucji oraz fizycznego obiegu towarów. Odpowiednie działania
promocyjne warunkują wejście produktu na rynek oraz utrzymanie się
na nim w długiej perspektywie czasowej. Dowodem tego jest rozbudo-
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wana działalność promocyjna firm, które osiągnęły już znaczący sukces
rynkowy, a mimo to nie zaprzestały stałej komunikacji z nabywcami.
Istotę promocji definiuje się jako zestaw środków, za pomocą
których firma przekazuje na rynek informacje związane z produktem,
kształtuje potrzeby konsumentów oraz kieruje popytem. To tradycyjne,
wąskie ujęcie promocji nawiązuje do łacińskich słów promotio, promovere („popieranie”, „lansowanie”, „pobudzanie”) i odpowiada pojęciom
„aktywizacja sprzedaży” oraz „oddziaływanie na rynek”. W szerszym
znaczeniu promocja jest utożsamiana z pojęciem komunikacji marketingowej. Takie ujęcie podkreśla dwukierunkowy przepływ informacji w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, łączy
bowiem elementy aktywizacji sprzedaży z procesem poboru i przekazywania informacji płynących z otoczenia oraz zapewnia realizację sprzężenia zwrotnego, stanowiącego o interaktywnym charakterze
komunikacji.94
Promocja rozumiana jako proces komunikacji z rynkiem polega na kierowaniu do uczestników rynku komunikatów promocyjnych,
powodujących powstawanie sprzężeń zwrotnych, czyli reakcji na te
komunikaty. Przedsiębiorstwo konkretyzuje odpowiedzi na następujące
pytania: „W jakim celu nadawany jest komunikat? Komu i co należy
powiedzieć? W jaki sposób i jak często? Z jakim sprzężeniem i skutkiem?95 Zamierzeniem podmiotu wysyłającego informacje jest bowiem
wywołanie określonych zachowań odbiorców, którzy po zinterpretowaniu otrzymanego przekazu mogą zaakceptować lub odrzucić politykę
marketingową firmy.

94
J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 40.
95
Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s.17.
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Promocja oznacza zatem swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany z jednej strony przez działania
informacyjno – nakłaniające, a z drugiej sprzężenie zwrotne między
nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej. Dialog ten prowadzący do wywołania pożądanych reakcji ze strony kupujących, warunkuje realizację
ekonomicznych i społecznych celów promocji.
Cele te są możliwe do osiągnięcia dzięki pełnieniu przez promocję następujących funkcji:96
●● informacyjnej,
●● pobudzającej,
●● konkurencyjnej.
Funkcja informacyjna promocji leży u podstaw komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i stwarza przesłanki przekształcenia
opracowanej strategii marketingowej w konkretną taktykę działań rynkowych. Polega ona na dostarczaniu obecnym i przyszłym nabywcom
informacji o cechach produktów, ich odmianach, korzyściach, jakie
wiążą się z ich użytkowaniem, cenach, miejscach i warunkach zakupu,
które pomagają im świadomie dokonać wyboru produktów i usług dla
zaspokojenia potrzeb. Promocja pełni tym samym ważną rolę w sferze
edukacji rynkowej konsumentów.
Funkcja pobudzająca służy takiemu oddziaływaniu na postawy i zachowania nabywców, które ma za zadanie zwiększyć ich popyt
na określone dobra. Znaczenie tej funkcji wynika z dynamizmu rynku
i jego struktury podmiotowej, zmuszającej przedsiębiorstwa do uprawiania aktywnej polityki promocji.
Funkcja konkurencyjna polega natomiast na stworzeniu zestawu pozacenowych instrumentów rywalizacji na rynku. Jej działanie
przejawia się w dwóch płaszczyznach, z których pierwsza wiąże się
96

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 274-275.
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z atrakcyjnością instrumentów promocji, druga zaś sprowadza się do
możliwości zakłócania programów promocyjnych emitowanych przez
konkurencję.
Z realizowanych przez promocję zadań wynika jej rola dla budowania strategii marketingowej firmy. Należy bowiem podkreślić, że
szeroko rozumiana atrakcyjność produktu nie stanowi wystarczającego
warunku jego sprzedaży. Na konkurencyjnych rynkach warunkiem tym
jest przekazanie potencjalnemu nabywcy pakietu informacji, które mają
wzbudzić jego zainteresowanie proponowaną ofertą.
Prowadzona w ten sposób polityka promocji kształtuje korzystne dla przedsiębiorstwa postawy konsumentów w zakresie skłonności
do zakupu określonych produktów oraz kreowania w społeczeństwie
pozytywnego wyobrażenia o firmie. Znaczenie promocji zależy jednak
nie tylko od stworzenia właściwego systemu przepływu informacji, ale
również od różnego rodzaju innych czynników związanych z szeroko
pojętą działalnością firmy oraz jej mikro- i makrootoczeniem. Najważniejszymi z nich są:97
–– zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do danego rynku,
–– konkurencja na rynku,
–– charakter i jakość sprzedawanych towarów,
–– stopień wprowadzenia produktu na rynek,
–– stopień zróżnicowania produktu,
–– stosunek nabywców do towarów danego producenta.
Promocja staje się tym istotniejsza, im większa jest skala produkcji, jej znaczenie rośnie również wraz z rozwojem i dywersyfikacją
rynku. W takiej sytuacji nie wystarcza bezpośredni kontakt z odbiorcą
produktu. Z uwagi na konieczność zróżnicowania działań promocyjA. Sznajder, J. Mazur, Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Handlu
i Prawa, Warszawa 1998, s. 149 – 150.

97

155

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

nych, stworzone zostało odpowiednie instrumentarium, zapewniające
korzyści wszystkim uczestnikom gry rynkowej. Firmy mają obecnie
do dyspozycji całą gamę narzędzi, określaną mianem promocji mix.
Najistotniejszymi z jej składowych są:98
●● reklama - każda płatna forma bezosobowej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego nadawcę,
●● sprzedaż osobista - bezpośrednia prezentacja ofert firmy przez
sprzedawcę potencjalnemu nabywcy,
●● promocja sprzedaży – krótkookresowe działania wykorzystujące
bodźce ekonomiczne w celu podniesienia atrakcyjności sprzedaży danego produktu lub usługi oraz zwiększenia chęci zakupu,
●● public relations – wszelkie działania związane z wypracowaniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudowania
pozytywnego wizerunku firmy na rynku,
●● marketing bezpośredni i interaktywny - wykorzystanie mediów
bezpośrednich (poczta, telefon, Internet) do bezpośredniej komunikacji z klientami.
Dobór właściwej kompozycji wymienionych form promocji
warunkuje osiąganie zarówno przez przedsiębiorstwo, jak i nabywców
określonych korzyści. Dzięki stosowaniu przez firmy działań promocyjnych konsumenci otrzymują informacje o istnieniu produktów
i usług oraz możliwości ich zakupu, zyskują możliwość porównywania
i wyboru w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb, a także mogą
wykorzystywać różne okazje i promocje sprzedaży. Przedsiębiorcy natomiast zyskują możliwość szybkiego wprowadzenia na rynek nowych
produktów i popularyzowania ich wśród odbiorców oraz zwiększenia
wielkości sprzedaży w poszczególnych fazach cyklu życia produktów
na rynku.
98

P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 574.
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Powyższe korzyści odnoszone przez poszczególne podmioty
funkcjonujące na rynku wskazują, że promocja rozpatrywana z jednej strony jako proces komunikacji z otoczeniem, z drugiej zaś jako
sposób aktywizacji sprzedaży, jest istotnym elementem działalności
marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedno z narzędzi kierowania rynkiem, koordynacji popytu z podażą oraz walki
konkurencyjnej. Sposoby osiągania tych celów określa odpowiednio
zaplanowana strategia promocji realizowana z uwzględnieniem analizy
otoczenia rynkowego, motywacji i potrzeb nabywców oraz dotychczasowych działań promocyjnych firmy i konkurencji.

6.2.

Program promocji

Opracowanie skutecznej strategii promocji stanowi jeden
z elementów efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.
Sformułowanie właściwych jej założeń wymaga podjęcia wielu decyzji,
które opierają się na wnikliwej analizie czynników, mających wpływ
na dobór odpowiednich metod i narzędzi promocji. W podejmowanych
przez firmę działaniach promocyjnych znajdują odzwierciedlenie dane,
dotyczące znajomości rynku docelowego, postrzegania wizerunku firmy i jej produktów przez konsumentów oraz pozycji firmy na rynku na
tle konkurencji.
Na podstawie zebranych informacji przedsiębiorstwo opracowuje kolejne etapy budowania strategii promocji. Podstawowe decyzje
promocyjne firmy obejmują:99
1. Identyfikację docelowego audytorium;
2. Określenie celów promocji;
3. Opracowanie projektu przekazu;
99

P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 576.
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4.
5.
6.
7.

Wybór kanałów komunikacji;
Ustalanie całkowitego budżetu promocji;
Dobór elementów promotion - mix;
Pomiar wyników promocji.
Programowanie akcji promocyjnej przedsiębiorstwa należy
rozpocząć od zidentyfikowania adresatów promocji, ich motywacji,
oczekiwań i sposobów postępowania. Przedsiębiorstwo nie kieruje swojej oferty do przypadkowego odbiorcy, lecz do potencjalnego
nabywcy, określonego w oparciu o posiadane informacje. Preferencje
konsumentów, dotyczące sposobów zaspokajania poszczególnych potrzeb, są zróżnicowane, dlatego każda firma powinna określić, które
segmenty rynku dają jej najlepszą szansę realizacji własnych celów.
Segmentacja – z punktu widzenia decyzji promocyjnych przedsiębiorstwa – umożliwia lepsze rozpoznanie rynku oraz kształtowanie określonej strategii marketingowej.
Powodzenie związane z wyborem docelowego audytorium
zależy od przyjętych kryteriów, które można podzielić na następujące
grupy:100
●● czynniki geograficzne, czyli podział ze względu na miejsce
zamieszkania;
●● cechy demograficzno - ekonomiczne, takie jak: wiek, płeć, zawód, wykształcenie, faza cyklu życia rodziny, poziom dochodu;
●● czynniki społeczne, w skład których wchodzą: pochodzenie,
przynależność do określonej grupy społecznej, pozycja społeczna w ramach grupy, tradycje społeczno – kulturowe;
●● cechy psychograficzne: cechy osobowości, styl życia, hierarchia
potrzeb, upodobania estetyczne;

100

Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red J. Mazur, Difin, Warszawa 2002, s. 82-83.
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●● cechy zachowania konsumentów na rynku: częstotliwość zakupów, specyficzne motywy zakupu, rozmiar konsumpcji, szybkość akceptacji nowych bodźców marketingowych.
Rozpoznanie rynku docelowego ułatwia identyfikację cech potencjalnych nabywców, umożliwiając skonstruowanie takiego przekazu
reklamowego, który najskuteczniej skłoni ich do przyjęcia pożądanych
postaw w stosunku do produktu. Identyfikując docelowe audytorium
firma musi pamiętać, że w dzisiejszych realiach rynkowych „przeciętny” klient, który gotów jest kupić każdy produkt znajdujący się na
rynku, praktycznie nie istnieje. Duża konkurencja na rynku, stale rosnąca i coraz bardziej zróżnicowana oferta oraz intensywna promocja
sprawiają, że nabywcy stają się bardziej wymagający. Stawia to nowe
wymagania przed przedsiębiorcami, którzy dążą do odnoszenia rynkowych sukcesów, związane z realizowaniem skutecznego programu
promocji dostosowanego do docelowego audytorium.
Aby promocja przyniosła pożądany skutek, należy ustalić cele,
jakie w wyniku działań promocyjnych przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć. Planowane efekty w tym zakresie powinny wynikać z przyjętej strategii przedsiębiorstwa oraz być powiązane z jego założeniami
marketingowymi.
Według ogólnej klasyfikacji cele promocji można podzielić na
dwie grupy (rys. 6.1)101: cele sprzedażowe oraz cele komunikacyjne.

Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s. 23.
101
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Rys. 6.1. Cele promocji
Pobudzanie popytu
SPRZEDAŻOWE

Wzrost/utrzymanie sprzedaży
Wzrost/utrzymanie udziału w rynku

CELE
PROMOCJI
Informowanie o produkcie
Zwiększenie stopnia znajomości produktu
KOMUNIKACYJNE

Budowa/poprawa wizerunku firmy i jej oferty
Budowa lojalności wobec produktu
Pozycjonowanie produktu w świadomości nabywców

Źródło: opracowanie własne.

●● Cele o charakterze ekonomicznym (sprzedażowym) określają
pożądany poziom sprzedaży promowanej oferty lub docelowy
udział w rynku.
●● Cele o charakterze komunikacyjnym ukierunkowane są na
zmianę stosunku odbiorców promocji do przedsiębiorstwa i do
jego oferty lub na zmniejszenie cenowej elastyczności popytu
na tę ofertę.
W zależności od firmy, jej sytuacji finansowej i organizacyjnej
oraz pozycji na rynku efekty podejmowanych działań promocyjnych
mogą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa
oraz charakteryzować się różnym stopniem uszczegółowienia. Rysunek
6.1 przedstawia różne cele, jakie przedsiębiorstwo osiąga w toku działalności promocyjnej. Z jego analizy wynika, iż długofalowym celem
promocji przedsiębiorstwa może być zwiększenie sprzedaży i udziału
w rynku, budowanie satysfakcji i lojalności klientów oraz kreowanie
wizerunku firmy/marki. Doraźnie zaś nadawca promocji dąży do pod-
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wyższenia stanu gotowości docelowego audytorium do skorzystania
z oferty przedsiębiorstwa.
Kolejnym etapem w procesie komunikowania się jest skonstruowanie efektywnego przekazu skierowanego do docelowego odbiorcy. Pomocny w tym zakresie może być model hierarchii reakcji
AIDA, opisujący kolejne stadia reagowania nabywców na ofertę firmy:
A (awarness/attention) - świadomość produktu, firmy, marki.
I (interest)
- zainteresowanie produktem, firmą, marką.
D (desire)
- pożądanie (chęć zakupu).
A (action)
- akcja (zakup).
		
Skuteczne są takie działania promocyjne, których forma,
środek przekazu, czas i miejsce rozpowszechniania oraz treść i motywacja spełniają warunki formuły AIDA. Idealne przesłanie powinno
zatem stworzyć świadomość istnienia promowanej oferty, podtrzymać
zainteresowanie, pobudzić pragnienie posiadania danego dobra i w końcowym efekcie wywołać sugerowane w apelu promocyjnym działanie.
Przy opracowaniu przekazu należy zwrócić uwagę na następujące elementy:102
1. Treść przekazu.
2. Strukturę przekazu.
3. Kształt przekazu.
4. Źródło przekazu.
Warunkiem sformułowania skutecznego przesłania jest dobra
znajomość potrzeb i oczekiwań nabywców. Dlatego też treść przekazu
powinna podkreślać oryginalność produktu, jego walory odróżniające go od konkurencyjnych ofert oraz satysfakcję, jaka płynie z konsumpcji, bądź użytkowania danego dobra. Nadawca przekazuje zatem

102

P. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s.579.
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adresatom odpowiednie informacje, mając do dyspozycji trzy rodzaje
apelów promocyjnych:103
●● racjonalny, nawiązujący do konkretnych korzyści, jakie osiągnie
konsument nabywając dany produkt: jakości, wartości, oszczędności, użyteczności bądź wydajności;
●● emocjonalny, sterujący uczuciami odbiorców poprzez odwoływanie się do wartości pozytywnych, takich jak: radość, miłość,
prestiż, duma, bądź negatywnych: obawa, wina, wstyd. W tym
drugim przypadku celem przekazu jest nakłonienie konsumentów do pewnych działań (np. częstszego mycia zębów) lub zniechęcenie do innych (np. jedzenia produktów o dużej zawartości
cholesterolu);
●● moralny, nawołujący do etycznych zachowań np. poszanowania
środowiska naturalnego.
Konstruując przekaz promocyjny należy zastanowić się, jakiego użyć sposobu argumentacji oraz zadecydować o umiejscowieniu
najsilniejszych argumentów na początku lub na końcu komunikatu.
Najbardziej istotne argumenty na początku przekazu umożliwiają uzyskanie tzw. efektu zaskoczenia, skutecznie przyciągają uwagę i wzbudzają zainteresowanie. Natomiast umieszczenie mocnych argumentów
w końcowej fazie przesłania pozwala na uzyskanie tzw. efektu ostatniego słowa. Jest on użyteczny wówczas, gdy audytorium jest nastawione
negatywnie do promującej się firmy lub oferty.
W warunkach nasilających się działań promocyjnych, proces
komunikowania się wymaga stworzenia wyrazistej formy przekazu.
Jego kształt jest ściśle powiązany z wyborem odpowiedniego kanału
komunikacyjnego. W przypadku ogłoszenia prasowego najistotniejszy
Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s. 25.
103
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jest tekst, nagłówek, ilustracja oraz kolor. Konstruując apel radiowy
szczególny nacisk kładzie się na słowa i ton głosu, zaś w przekazie
telewizyjnym ważne będą ruch, mimika, postawa, barwa, gest, dźwięk.
Jeżeli natomiast przedmiotem promocji jest sam produkt, eksponuje się
jego opakowanie, budowę, kształt i rozmiar.104
Nadawca komunikatu promocyjnego wpływa na odbiorców
nie tylko poprzez operowanie odpowiednią formą przekazu. Istotny
jest również dobór odpowiedniego źródła informacji. Jego atrakcyjność przyciąga uwagę adresatów, zaś wiarygodność wywołuje większy
oddźwięk wśród potencjalnych nabywców. Do najczęściej wykorzystywanych w promocji źródeł informacji należą: wiedza ekspertów,
opinie popularnych osób (np. ze świata show-biznesu) oraz oceny
tzw. przeciętnych użytkowników. Każda z powyższych grup wywołuje różne emocje, stwarza określone szanse i zagrożenia dla nadawcy
komunikatu, dlatego też dobór źródła informacji powinien być ściśle
powiązany z rodzajem promowanego produktu oraz charakterem rynku
docelowego.
Warunkiem dotarcia przekazu do adresata jest wybór drogi
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Wpływa ona w istotny
sposób na skuteczną realizację polityki promocji. Wyróżnia się dwa
rodzaje kanałów komunikacji:
●● osobowe – występuje bezpośredni, telefoniczny, bądź listowny
kontakt dwóch lub więcej osób;
●● nieosobowe – nadawca kontaktuje się z klientem za pośrednictwem różnych środków przekazu w sposób bezosobowy.
Osobowe kanały informacyjne osiągają swoją skuteczność
dzięki indywidualizacji prezentacji oraz możliwości natychmiastowego
Szczegółowe omówienie cech komunikatów reklamowych w poszczególnych mediach
(prasa, radio, telewizja, reklama zewnętrzna, nowe media) zostało zawarte w części II. niniejszego podręcznika, pt Komunikacja reklamowa
104
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wywołania sprzężenia zwrotnego. Dlatego też są one wykorzystywane
w sytuacjach, gdy produkt jest drogi, a ryzyko ponoszone przez klienta
w związku z jego nabyciem skłania go do poszukiwania dodatkowych
rekomendacji. Wpływ czynników osobistych rośnie także przy zakupie
wyrobów, odzwierciedlających pozycję społeczną użytkownika, takich
jak dom lub samochód.
Nieosobowe kanały komunikacji swoim zasięgiem obejmują
znacznie szersze grono odbiorców. Na potencjalnych nabywców można
oddziaływać w sposób pośredni poprzez:
●● środki masowego przekazu: radio, telewizję, prasę, Internet;
●● nastrój w miejscu sprzedaży: atmosfera tworzona przy pomocy
eleganckiego wystroju wzmacnia pozytywne nastawienie audytorium do firmy i jej oferty;
●● wydarzenia: pokazy produktów, ekspozycje na targach, działania z zakresu public relations i sponsoringu.
Spośród nieosobowych kanałów komunikacji najważniejszym
sposobem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem są środki
masowego przekazu. Wywierają one bowiem silny wpływ na nastawienie i zachowanie jednostki z uwagi na sugestywność działania oraz
możliwość operowania wieloma bodźcami, które aktywizują odbiorców do reakcji na promocyjny komunikat.
Kolejnym etapem w projektowaniu strategii promocji jest
ustalenie budżetu promocyjnego. Określenie wielkości środków przeznaczonych na promocję należy do najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów kształtowania programu promocji. Zderzają
się tutaj dwie grupy czynników: konieczność poniesienia określonych
nakładów, które mają charakter konkretny i wymierny oraz niepewność
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osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego też przedsiębiorstwa znacznie różnią się pod względem wielkości wydatków na promocję. Aby
ustalić jak najbardziej optymalny budżet promocyjny, należy wziąć pod
uwagę następujące kryteria:105
●● udział w rynku – mały udział powoduje wysokie koszty;
●● fazy cyklu życia produktu – koszty zmniejszają się w poszczególnych fazach;
●● konkurencję – im jest silniejsza, tym więcej kosztuje jej
neutralizacja;
●● ceny poszczególnych rodzajów promocji – najwięcej kosztują
kampanie reklamowe i środki przekazu, docierające do jak największej liczby odbiorców w najbardziej pożądanym czasie;
●● okres pożądanego oddziaływania – im jest dłuższy, tym więcej
trzeba wydać na promocję.
Budżet promocji obejmuje koszt jej projektowania, wykonania i rozpowszechniania. Opiera się na przewidywaniu, jaka wysokość
sprzedaży zostanie dzięki promocji osiągnięta oraz jaką część zysku
przedsiębiorstwo może na ten cel przeznaczyć. Rysunek 6.2 przedstawia najważniejsze metody określania wydatków na promocję.

T. Sztucki, Promocja – sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s.169.

105

165

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Rys. 6.2. Metody ustalania wydatków promocyjnych

Metoda procentu
od wielkości
sprzedaży

Metoda „wszystko
na co nas stać”

CAŁKOWITY
BUDŻET
PROMOCJI

Metoda parytetu
konkurencyjnego

Metoda
efektywności
krańcowej

Metoda celowo zadaniowa

Metoda arbitralna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Blythe, Komunikacja marketingowa,
Warszawa 2002, s. 58-59.

Metoda procentu od wielkości sprzedaży polega na ustaleniu
wydatków na promocję jako określonego procentu od wielkości sprzedaży lub od wartości każdej sprzedanej jednostki towaru. Podstawą do
przeliczeń jest poziom sprzedaży w okresie ubiegłym oraz jego wartość
przewidywana. Stosowanie tej metody oznacza, iż wielkość wydatków
nie przekroczy możliwości firmy. Ponadto skłania kierownictwo przedsiębiorstwa do myślenia w kategoriach relacji kosztów promocji do
wartości sprzedaży i zysku jednostkowego. Jej wadą jest nieuwzględnienie konkretnych potrzeb promocji, wynikających ze specyficznej
sytuacji rynkowej oraz uzależnienie wielkości nakładów od wartości
sprzedaży.
Wykorzystując metodę „wszystko na co nas stać”, firma ustala
wydatki na promocję na podstawie swoich możliwości finansowych. Po
ustaleniu priorytetowych wydatków przedsiębiorstwa, pewien procent
zysku przeznacza się na działania promocyjne. Metoda ta nie uwzględnia rzeczywistej roli promocji jako inwestycji. Niepewność w kwe-
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stii wielkości przyszłego budżetu utrudnia długofalowe planowanie
marketingowe.
Metoda opracowania budżetu na podstawie wydatków konkurencji opiera się na danych uzyskanych z badań rynku. Przedsiębiorstwa określają swoją pozycję w stosunku do firm konkurencyjnych oraz
ustalają wielkość nakładów na promocję proporcjonalnie do wydatków
najbliższych konkurentów. Należy jednak pamiętać, iż naśladownictwo
konkurencji nie pozwala na osiągnięcie wyjątkowych zysków, ani na
wyróżnienie się spośród rywali rynkowych poprzez intensywniejszą
działalność.
W metodzie arbitralnej budżet promocji jest ustalany odgórnie
(np. przez dyrektora finansowego). W tym wypadku istnieje ryzyko
nieuwzględnienia konkretnych potrzeb i celów promocji. Metoda efektywności krańcowej polega na finansowaniu działań promocyjnych do
momentu, kiedy zwiększanie nakładów na promocję staje się nieuzasadnione z powodu małego wzrostu sprzedaży. Jest ona dość trudna do
zastosowania ze względu na konieczność ciągłego szacowania kosztów.
Za najbardziej dynamiczną i prawidłową uznaje się metodę
zadaniową. Punktem wyjścia szacowania budżetu jest w tym przypadku
określenie celów marketingu i całego planu promocji. Następnie ustala
się środki niezbędne do realizacji działań promocyjnych i oblicza przewidywane nakłady. Jeśli ich suma będzie zbyt wysoka w stosunku do
możliwości przedsiębiorstwa, należy zrewidować cele i sposoby ich
osiągnięcia, a potem zmniejszyć wydatki promocyjne.
Jedną z najistotniejszych decyzji, jakie musi podjąć przedsiębiorstwo, opracowując strategię promocji, jest dobranie właściwej
kompozycji instrumentów promocyjnych oraz określenie proporcji między skalą ich użycia. Firmy, promując swoje wyroby, nie posługują się
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z reguły jednym narzędziem, lecz ich odpowiednią mieszanką, dostosowaną do rynku docelowego oraz konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa.
Komunikowanie się z nabywcami tylko za pośrednictwem
reklamy, bądź działań z zakresu public relations, wynika często z nieznajomości pozostałych narzędzi oddziaływania na rynek lub niezdawania sobie sprawy z korzyści, jakie może przynieść kompleksowe ich
wykorzystanie. Podstawową zaletą zintegrowanego komunikowania się
z otoczeniem jest docieranie z przekazywanymi informacjami o firmie
i jej produktach do znacznie większej liczby potencjalnych klientów,
niż to ma miejsce w przypadku wybiórczego stosowania poszczególnych składowych miksu promocyjnego. Wynika to przede wszystkim
z faktu, iż każdy konsument jest w różnym stopniu podatny na wpływ
wywierany przez poszczególne instrumenty.106
Stworzenie optymalnej kompozycji promocji wymaga zatem
dokładnego rozpoznania czynników, oddziałujących na jej wybór. Na
opracowanie odpowiedniej struktury promocji – mix wpływają:107
●● sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa;
●● cel promocji związany z krótkookresową aktywizacją sprzedaży
bądź z długookresowym budowaniem pozytywnego wizerunku
firmy;
●● rodzaj produktu oraz faza cyklu życia, w jakiej znajduje się
produkt;
●● charakter rynku oraz cechy segmentu docelowego;
●● zasięg oraz częstotliwość oddziaływania danego instrumentu;
●● koszt wytworzenia przekazu promocyjnego oraz jego dotarcia
do adresata;
●● zasoby finansowe przedsiębiorstwa.
A. Pabian, Synergia miksów promocyjnych, „Marketing w Praktyce”, 2000, nr 9, s. 5.
Zob. M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 82 oraz
Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 277.
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Znajomość kryteriów doboru instrumentów promocyjnych
warunkuje skuteczność ich oddziaływania. Należy przy tym pamiętać, że z uwagi na dynamizm zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw coraz bardziej istotne staje się oddziaływanie na rynek nie
pojedynczymi narzędziami promocji, lecz odpowiednio ukształtowaną
ich kompozycją, która wpływa na konsumentów za pośrednictwem
spójnych pod względem środków i treści oraz zsynchronizowanych
w czasie i przestrzeni komunikatów promocyjnych i marketingowych.
Integracja działalności promocyjnej powinna wywoływać efekty synergiczne. Promocyjny efekt synergiczny polega na tym, że zintegrowane
składniki promocji mix (reklama, public relations, sprzedaż osobista,
promocja uzupełniająca, marketing bezpośredni) dają wypadkowy wynik większy niż suma skutków wywołanych przez każdy z tych elementów z osobna.108
Istotą komunikacji marketingowej jest kierowanie do uczestników rynku komunikatów, powodujących powstawanie sprzężeń zwrotnych, warunkujących osiągnięcie ekonomicznych i komunikacyjnych
celów organizacji. Stopień realizacji założonych celów jest miarą
skuteczności działań komunikacyjnych. Identyfikacja efektów działań
komunikacyjnych oraz ocena ich skuteczności są ważnymi zagadnieniami w procesie kształtowania strategii komunikacji marketingowej.
Przedmiotem pomiaru efektów promocji powinien być każdy ze ściśle
określonych celów komunikacji marketingowej. W polu recepcji powinny się znaleźć zarówno efekty o charakterze ilościowym (wymiernym), jak i jakościowym (niewymiernym). Brak analiz efektów działań komunikacyjnych powoduje, że dobór instrumentów komunikacji
marketingowej nie zawsze jest oparty na racjonalnych przesłankach,

108

A. Pabian, Promocja. Nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 229.
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a często na pewnych stereotypach, dotyczących oceny skuteczności ich
stosowania.
Z kategorią skuteczności jest bezpośrednio powiązane pojęcie
efektywności. Efektywność komunikacji marketingowej wiąże się ze
sposobem alokacji środków na działania komunikacyjne i określa relację pomiędzy poniesionymi nakładami, a osiągniętymi rezultatami.
Elementy relacji budżet - efekty mają charakter skwantyfikowany, co
stanowi o odmiennym polu recepcji efektywności promocji. Obie kategorie są jednak ze sobą ściśle powiązane. Wzrost skuteczności podnosi
efektywność działania. Łącznie stanowią one o pełnej, rzeczywistej
ocenie efektów komunikacji z rynkiem.
Po zakończeniu kampanii promocyjnej nadawca powinien
zatem zmierzyć jej rezultaty oraz wpływ, jaki wywarła na docelowe
audytorium. Wymaga to przede wszystkim przeprowadzenia badań
wśród odbiorców przekazów promocyjnych, pozwalających określić
stopień rozpoznawania i zapamiętywania apelu promocyjnego, skalę
akceptacji użytych bodźców oraz postawę konsumentów wobec oferty firmy przed i po akcji promocyjnej. Istotne są również informacje
o liczbie nabywców danego produktu oraz dane, ilu z nich przekazało
pozytywną opinię o wyrobie dalej.
W ocenie efektów i skuteczności programu promocyjnego
mogą być wykorzystane różne grupy metod. Należą do nich między
innymi:109
1. Testy rezultatów handlowych, które polegają na próbach pomiaru
wielkości sprzedaży, zrealizowanej dzięki zastosowaniu danego
instrumentu polityki promocji.
2. Testy odtworzeniowe pozwalające na ocenę stopnia, w jakim został zauważony i zapamiętany dany środek komunikacji przedsię109

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 334.
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biorstwa z rynkiem. Testy takie umożliwiają badanie stanu wiedzy
na temat przedsiębiorstwa, produktu, znaku firmowego i ocenę
jego zmian pod wpływem polityki promocji, badanie postaw charakteryzujących „stopień wierności” nabywców wobec firmy, czy
produktu.
3. Badanie panelowe sklepów i konsumentów prowadzone w określonych odstępach czasu, umożliwiające śledzenie koniunktury
rynkowej w relacji do natężenia kampanii promocyjnej, ocenę
zastosowanych środków i ich społecznej percepcji.
Każda z tych metod wykorzystuje zróżnicowany zestaw technik badawczych – od prostych ankietowych, po złożone laboratoryjne. Ich stosowanie wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami, które
powodują, iż uzyskane rezultaty mają charakter szacunkowy i mogą
być oceniane z większym lub mniejszym stopniem prawdopodobieństwa. Wynika to również w dużej mierze z faktu znacznej rozbieżności
w czasie pomiędzy realizacją działań promocyjnych a potencjalnymi
efektami. Niemniej jednak pomiar skutków promocji zapewnia realizację informacyjnego sprzężenia zwrotnego, będącego niezbędnym
ogniwem w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.

6.3.

Promocja sprzedaży

Wzrost stopnia zróżnicowania potrzeb i oczekiwań konsumentów z jednej strony oraz systematyczne zwiększanie liczby nowości
rynkowych i różnicowanie podaży z drugiej, wywołują wzrost znaczenia selektywnych środków oddziaływania na rynek. Środki takie
wchodzą w zakres promocji sprzedaży, będącej ważnym narzędziem
aktywizującym popyt na ofertę produktową przedsiębiorstwa.
Promocja sprzedaży, określana również terminem „promocja
uzupełniająca”, obejmuje wszelkie bodźce, które dodane do podsta171

MARKETING WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

wowych korzyści, oferowanych przez produkt, zmierzają do zmiany
postrzeganej przez klientów relacji cena - wartość produktu, a w konsekwencji do zwiększenia jego sprzedaży.110 Istotą omawianego instrumentu jest kreowanie dodatkowych zachęt o charakterze ekonomicznym i psychologicznym, podwyższających skłonność nabywców do
skorzystania z oferty.
Ze względu na okresowy charakter działań promocję sprzedaży rozpatruje się jako zespół powtarzanych kampanii, zwiększających
atrakcyjność produktu w ograniczonym czasie. Promocja sprzedaży
jest obecnie traktowana nie tylko jako działanie wspomagające akcje
promocyjne, lecz jako istotne narzędzie komunikacji z rynkiem. Na
zaistniałą sytuację ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim promocja sprzedaży łatwo poddaje się weryfikacji i ocenie skuteczności
oddziaływania. Stanowi również interesującą alternatywę wobec malejącej efektywności reklam oraz wzrostu kosztów ich emisji. Ponadto
w aktualnych warunkach rynkowych wiele firm przyjmuje krótki horyzont czasowy swoich działań, wobec czego krótkookresowe zachęty skłaniające konsumentów do natychmiastowego zakupu, stają się
istotnym środkiem warunkującym szybki wzrost sprzedaży.
Posługiwanie się tą formą promocji jest szczególnie celowe
w sytuacji, gdy:111
1. wprowadzanie na rynek nowego produktu lub wyrobu o udoskonalonych cechach użytkowych może wymagać bezpośredniego zapoznania konsumentów z produktem lub poddania go próbie w celu
przełamania nieufności nabywców,

Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 74.
T. Sztucki, Promocja-sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 123.
110
111
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2. wartość dodana przez oddziaływanie promocji sprzedaży stanowi
czynnik wyróżniający produkt i zwiększający jego atrakcyjność na
rynku wyrobów o podobnych cechach użytkowych,
3. istotne jest pozyskanie nowych nabywców bądź skłonienie dotychczasowych do powtórnego zakupu i zwiększenia ilości jednorazowo kupowanego towaru,
4. występują nadmierne zapasy produktu lub zachodzi konieczność
ożywienia sprzedaży w ostatniej fazie jego obiegu na rynku bądź
w okresach posezonowych,
5. konieczne jest wzmocnienie marki produktu i jej pozycji na rynku.
Poszczególne cele promocji sprzedaży mogą być realizowane
za pomocą różnej struktury środków promocyjnych. Jest ona zależna
od adresata, do którego kierowane są działania. Ze względu na rodzaj
odbiorcy i realizowaną strategię komunikowania się przedsiębiorstwa
z rynkiem wyróżnia się promocję sprzedaży nastawioną na: 112
1. konsumenta (promocja konsumencka),
2. pośredników przedsiębiorstwa (promocja handlowa),
3. personel sprzedażowy.
Największą różnorodnością charakteryzują się środki aktywizacji sprzedaży, kierowane do konsumentów. Wśród nich najczęściej
spotykane są:113
●● bezpłatne próbki - ich celem jest umożliwienie darmowego
wypróbowania towaru, oceny jego cech użytkowych, przezwyciężenie bariery nieufności i przyspieszenie decyzji dokonania
zakupu. Taka forma promocji spotyka się głównie z dużym zainteresowaniem firm kosmetycznych i spożywczych;

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 338.
Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 78-79 oraz
Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s.305-306.
112
113
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●● kupony - wręczane są potencjalnym nabywcom w celu upoważnienia ich do zakupu określonego towaru po niższej cenie.
Kupon stanowi najskuteczniejszy środek aktywizacji sprzedaży,
zachęcający do kupna na próbę. Jest on postrzegany przez klientów jako prezent od firmy, uzyskując obok wartości materialnej
również pewną wartość emocjonalną;
●● obniżki cen - celem takiej formy promocji jest zwiększenie zakupów określonego produktu. Redukcja cenowa wykorzystywana
jest głównie w fazie nasycenia i spadku. Dotyczy zwłaszcza produktów o dużej elastyczności cenowej, w stosunku do których
środek ten może przynieść proporcjonalne efekty sprzedażowe;
●● oferty refundowane - polegają na zwrocie części ceny po przedłożeniu dowodu zakupu. Wykorzystuje się je celem aktywizacji sprzedaży towarów problemowych, relatywnie drogich np.
sprzętu RTV bądź samochodów;
●● opakowania bonusowe - to forma promocji sprzedaży, polegająca na oferowaniu zwiększonej ilości produktu po standardowej
cenie, np. oferty typu „dwa w cenie jednego” lub „20% gratis”;
●● premie od zakupu - są to bezpłatne upominki rzeczowe dołączane do produktu, wywierające silny wpływ na wzrost sprzedaży
premiowanego towaru;
●● znaczki handlowe - nabywca otrzymuje je w zależności od sumy
zapłaconego rachunku. Są one nagrodą dla klienta za jego przywiązanie do marki. Znaczki mogą być później wymienione na
towary lub pieniądze;
●● konkursy, loterie i gry - wzmagają zaangażowanie klienta w proces zakupu i zwiększają jego zainteresowanie ofertą. Ten typ
promocji stosują często gazety i czasopisma, starając się rozszerzyć krąg czytelników;
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●● degustacje i pokazy - stanowią narzędzia promocji uzupełniającej, za pomocą których można skutecznie dostarczyć potencjalnym nabywcom konkretnych argumentów, przekonujących ich
o walorach produktów i motywujących do zakupu.
Niektóre z wymienionych środków aktywizacji sprzedaży
umożliwiają przekształcenie działań z zakresu promocji uzupełniającej
w długoterminowy program budowania więzi z klientem. Jest to proces, prowadzony przez producenta lub usługodawcę wobec konsumentów, nakierowany na przywiązanie i trwałą relację produkt – nabywca.
Sprawnie działający program lojalnościowy umożliwia elastyczne reagowanie na to, co się dzieje na rynku. Dzięki niemu firma aktywizuje
lojalnych klientów do spełniania roli „adwokatów marki”, polecających
jej produkty innym, zapobiega odejściu klientów, spełniając ich marzenia i wyprzedzając oczekiwania, rekrutuje nowych konsumentów oraz
buduje profil lojalnego nabywcy, wykorzystywany przy komunikacji
wizerunkowej.114
Obok finansowania całej gamy narzędzi w ramach promocji
konsumenckiej, przedsiębiorstwa przeznaczają również coraz więcej
środków na promocję sprzedaży, mającą na celu zwiększenie efektywności działania pośredników handlowych. W tym przypadku wykorzystują one przede wszystkim takie narzędzia, jak cena zmienna, rabaty,
premie z tytułu sprzedaży, bądź rozłożone w czasie terminy płatności.
Istotną rolę odgrywają również instrumenty promocji uzupełniającej,
zorientowane na personel sprzedażowy firmy. Do nich zalicza się przede
wszystkim: system wynagrodzeń stymulujący wzrost wydajności pracy, premie dla sprzedawców, osiągających ponadprzeciętną wydajność,
spotkania z personelem w celu przekazania informacji i wymiany doP. Zbiegniewski, Programy lojalnościowe w promocji sprzedaży, „Marketing w Praktyce”,
2001, nr 9, s. 24 – 26.
114
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świadczeń oraz kształtowanie wiedzy fachowej sprzedawców poprzez
system szkoleń.
W komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać szeroką gamę różnorodnych środków promocji. Dlatego
ważne jest, by działania w ramach promocji sprzedaży stanowiły integralną całość z pozostałymi elementami miksu promocyjnego oraz
kompleksową strategią marketingową firmy. Odpowiednie ich zastosowanie może bowiem przyczynić się do stworzenia trwałej przewagi
konkurencyjnej firmy, kształtować zachowanie klienta i bezpośrednio
wpływać na wyniki sprzedaży. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o ograniczeniach wynikających ze stosowania tej formy promocji.
Przede wszystkim wśród nabywców obserwuje się przesyt intensywnym stosowaniem środków promocji uzupełniającej. Ponadto jej skuteczność w zwiększaniu sprzedaży jest krótkotrwała. Ma ona również
negatywny wpływ na lojalność konsumentów wobec marki, ponieważ
tylko nieliczne firmy budują za pomocą instrumentów promocji uzupełniającej długotrwałą więź z klientem

6.4.

Sprzedaż osobista

We współczesnym marketingu wzrasta znaczenie stosunków
międzyludzkich w kontaktach handlowych. Wynikiem tych zmian jest
rosnąca rola personalizacji procesów promocyjnych. Instrumentem,
który kładzie największy nacisk na bezpośredni kontakt z nabywcą, jest
sprzedaż osobista. Należy ona do najstarszych narzędzi promocji, a ze
względu na personalny charakter stanowi także jedną z najskuteczniejszych form pozyskiwania stałych klientów. Jej zastosowanie może się
przyczynić do dopasowania się do wymagań konkretnych odbiorców
i umożliwić szybkie reagowanie na ich zachowanie podczas negocjacji.
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Sprzedaż osobistą definiuje się jako ustną prezentację produktów i rozmowę handlową z jednym lub większą liczbą potencjalnych
nabywców, w celu doprowadzenia do zakupu oferowanych produktów.
Istotę omawianego instrumentu stanowi bezpośredni kontakt sprzedawcy z klientem. Jego rezultatem jest interakcyjny i elastyczny charakter
powiązań między komunikującymi się stronami, wyrażony uzyskaniem
natychmiastowego sprzężenia zwrotnego.
Intensywność oddziaływania sprzedaży osobistej zależy od
stopnia jej zintegrowania z instrumentami marketingu mix, współdziałającymi w procesie sprzedaży produktów. Staje się ona szczególnie
istotnym narzędziem promocji, gdy:115
●● produkt wymaga demonstracji działania,
●● decyzja zakupu jest związana z istotnym zaangażowaniem się
nabywcy
●● cena produktu jest negocjowana lub zależna od dodatkowego
wyposażenia według życzeń nabywcy,
●● kanały dystrybucji są krótkie,
●● reklama nie oddziałuje wystarczająco silnie na potencjalnych
nabywców,
●● wielkość i zróżnicowanie rynku powodują, iż działania reklamowe stają się zbyt kosztowne,
●● budżet promocyjny jest mały, a sprzedaż w przeliczeniu na jednego klienta wysoka,
●● potencjalni nabywcy postrzegają czynności związane ze sprzedażą osobistą jako integralny składnik oferowanego produktu.

Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa
2006, s. 179.
115
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Do podstawowych zadań sprzedaży osobistej należy zbieranie
zamówień, obsługa klientów i wspomaganie sprzedaży. Są one realizowane przez następujące funkcje:116
●● przekazywanie informacji o produkcie, jego właściwościach,
warunkach zakupu itp.,
●● pozyskiwanie danych o potrzebach, popycie, preferencjach
odbiorców,
●● zjednywanie klientów (składanie ofert, przyjmowanie zamówień, nawiązywanie kontaktów),
●● przekonywanie nabywców poprzez prezentacje, udzielanie porad i wyjaśnień minimalizujących ryzyko związane z zakupem,
●● kształtowanie pozytywnego nastawienia odbiorców do firmy.
Podstawowym podmiotem omawianej formy promocji jest
sprzedawca. Ze względu na istotne znaczenie interakcji między nim
a potencjalnym nabywcą, powinien on posiadać odpowiednią wiedzę
fachową oraz dysponować wyczerpującymi informacjami o rynku.
Zadaniem personelu sprzedażowego jest bowiem zaprezentowanie
oferty w taki sposób, aby konsument postrzegał ją jako atrakcyjną.
Należy przy tym pamiętać, iż o skuteczności działania sprzedawcy decyduje jego osobowość, wygląd, zachowanie, argumentacja, ale przede
wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami. Wymaga
to skupienia uwagi na nabywcy, zainteresowania jego potrzebami oraz
umiejętnego słuchania i przekonywania.
Sukces sprzedawcy zależy głównie od dwóch czynników:
empatii, tj. zdolności wczuwania się w uczucia innych, oraz samosterowania, tj. silnej wewnętrznej motywacji do osiągnięcia wyznaczonych celów. Cele te mogą być realizowane poprzez zastosowanie
J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 128-129.
116
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wobec potencjalnego klienta jednego z dwóch podejść: zorientowania
na sprzedaż lub na nabywcę. Pierwsze z nich skłania handlowców do
korzystania z ofensywnych technik sprzedaży, polegających na wyolbrzymianiu zalet promowanych produktów, krytykowaniu wyrobów
konkurencyjnych, stosowaniu presji czasu lub „wyjątkowej okazji”.
W przypadku orientacji na nabywcę istotne jest zidentyfikowanie jego
potrzeby oraz właściwy dobór oferty. Konsumenci doceniają z reguły
konstruktywne propozycje i wykazują lojalność wobec sprzedawców,
mających na uwadze ich długofalowy interes.
Sprzedaż osobista obejmuje zazwyczaj kilka typów kontaktów
personelu sprzedażowego z konsumentami, zależnych od sfery i sposobu jego działania. Są to relacje powstające za pośrednictwem:117
●● sprzedawców działających na szczeblu przedsiębiorstwa
produkcyjnego,
●● agentów handlowych, będących stałymi pracownikami firmy lub
działających na jej zlecenie,
●● personelu sklepowego.
Na pierwszym z tych poziomów podstawowym celem jest
umieszczenie towaru w sieci handlowej oraz zainteresowanie konsumentów danym produktem. Agenci handlowi kształtują zaś dobre
stosunki z nabywcami oraz stwarzają przychylną atmosferę wokół wyrobu. Personel sklepowy natomiast prezentuje produkt bezpośrednio
końcowemu odbiorcy.
Skuteczność sprzedaży osobistej wymaga opracowania i realizowania odpowiednich jej etapów. Na poszczególne fazy procesu
sprzedażowego składają się: postępowanie przygotowawcze, negocjacyjne oraz czynności posprzedażowe. Następujące po sobie etapy
ilustruje rysunek 6.3.
117

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000, s. 530.
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Rys. 6.3. Etapy procesu sprzedaży

ETAP I

Przygotowanie
wstępne

ETAP II

Spotkanie z
klientem

ETAP III

Zadania po
sprzedaży

Prezentacja
oferty

Pokonanie
oporów

Zawarcie
transakcji

Źródło: J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 135.

Działania przygotowawcze polegają na zidentyfikowaniu
grupy potencjalnych konsumentów, zebraniu informacji o potrzebach
nabywcy oraz używanych przez niego produktach. Spotkanie z klientem i prezentacja oferty mają na celu nawiązanie dobrego kontaktu
z potencjalnym nabywcą, zdobycie jego zaufania oraz zaprezentowanie
wszystkich zalet produktu. Ponieważ klient rzadko dokonuje natychmiastowego zakupu, zazwyczaj konieczne staje się przezwyciężenie
jego niechęci przy użyciu przekonujących argumentów, zakończone
zawarciem transakcji. Ostatni etap obejmuje wszystkie czynności związane z finalizacją procesu sprzedaży. Nie kończy się on bowiem w momencie akceptacji lub odrzucenia oferty przez klienta. Niezbędne do
utrwalenia skutecznie nawiązanego kontaktu handlowego są czynności
posprzedażowe (kontrola wykonania zamówienia, serwis naprawczy
itp.)
W zależności od rodzaju personelu sprzedażowego oraz charakteru powiązań z klientami, realizowane są wszystkie wyżej wymienione etapy sprzedaży bądź kilka wybranych. Sprzedaż osobista jest
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bowiem instrumentem o dużej elastyczności wyrażającej się w szybkiej
adaptacji sprzedającego do potrzeb określonego odbiorcy i zmieniających się warunków zakupu. Zastosowanie jej jako narzędzia aktywizacji sprzedaży ma jednak pewne ograniczenia. Staje się ona nieefektywna, jeśli chodzi o budowanie świadomości marki, gdyż akwizytorzy
mogą dotrzeć tylko do ograniczonej liczby odbiorców. Ponadto koszt
komunikacji z konsumentem jest wysoki. Wiele zarzutów kierowanych
jest również pod adresem personelu sprzedażowego, który stosowaniem agresywnych technik sprzedaży może zniechęcać klientów do
skorzystania z prezentowanej oferty.

6.5.

Sponsoring

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystywaniu sponsoringu jako narzędzia komunikowania się przedsiębiorstwa
z rynkiem. Wzrost jego roli wynika z dwóch głównych przesłanek: ze
społeczno – ekonomicznej atrakcyjności oraz z wyraźnego nasycenia
rynku tradycyjnymi środkami promocji.
Sponsoring rozwinął się w latach 60-tych XX wieku. W dość
krótkim czasie działalność ta zyskała wielu zwolenników, ponieważ
była stosunkowo tania i wiarygodna. Sponsoring pozwalał precyzyjnie
oddziaływać na określone grupy docelowe (np. widzów imprez sportowych) oraz obejść niektóre zakazy reklamowe. Postępująca komercjalizacja sportu i kultury oraz wzrost świadomości społecznej spowodowały, że obecnie jest to jedna z popularniejszych form kształtowania
wizerunku organizacji.118
Istota sponsoringu polega na pieniężnym lub rzeczowym inwestowaniu w określoną działalność w zamian za wykorzystanie koB. Rozwadowska, Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio
Emka, Warszawa 2002, s. 246.
118
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mercyjnych potencjałów z nią związanych. Sponsorowany, dysponując
środkami przekazanymi przez firmę sponsorującą, wykonuje uzgodnione świadczenia, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na realizację działań marketingowych sponsora.119
Angażowanie środków w działalność sportową, kulturalną czy
naukową umożliwia przedsiębiorstwom upowszechnienie wiedzy na
temat ich produktów oraz budowę dobrego wizerunku, poprzez wywołanie pozytywnych skojarzeń, łączących firmę z przedmiotem sponsorowania. Sponsoring jest korzystny zarówno dla instytucji sponsorowanej, jak i sponsora (zasada obustronnych korzyści odróżnia sponsoring
od działalności charytatywnej). Wśród świadczeń sponsora można
wymienić:120
●● świadczenia pieniężne (kwoty wypłacane jednorazowo lub sumy
wypłacane regularnie w dłuższym okresie),
●● świadczenia rzeczowe (przekazywanie sponsorowanemu produktów sponsora, sprzętu sportowego, wyżywienia itp.),
●● świadczenie usług (czynności administracyjne, organizacja imprez, druk ulotek, transport itp.).
Świadczenia ze strony sponsorowanego przybierają bardziej
różnorodne formy; do najczęściej spotykanych należą:121
●● reklama w czasie imprezy (ekspozycja plakatów, ulotek, banerów reklamowych, karty wstępu ze znakiem sponsora itp.),
●● pozwolenie na wykorzystanie tytułu sponsora (np. tytułu oficjalnego sponsora igrzysk olimpijskich),
●● bezpośredni udział sponsorowanego w filmach reklamowych
sponsora, konferencjach prasowych, losowaniu nagród itp.,

119
120
121

L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 2000, s. 548.
A. Żbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005, s.106.
Ibidem.
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●● pozwolenie na sprzedaż produktów, zorganizowanie wystawy
czy punktu informacyjnego sponsora podczas imprez.
We współczesnym sponsoringu można wyróżnić kilka podstawowych obszarów finansowego wsparcia. Dziedziną najczęściej
wspieraną przez sponsorów jest sport. Sponsoring sportowy stanowi
skuteczną formę zdobywania rozgłosu, ponieważ wydarzenia sportowe
są medialne i gromadzą dużą widownię. Sponsorzy mają możliwość zaprezentowania swojej firmy szerokiemu gronu odbiorców – w przypadku imprez sportowych o międzynarodowym zasięgu nie tylko w kraju,
ale i za granicą.
Obszar finansowania stanowią także imprezy (koncerty, przedstawienia, wystawy) i instytucje kulturalne (muzea, teatry). W tym przypadku możliwość dotarcia z reklamą sponsora do widza jest bardziej
ograniczona z uwagi na mniej liczną widownię tego typu przedsięwzięć. Z reguły dla firm sponsorujących sponsorowanie kultury wiąże
się bardziej ze wzrostem prestiżu niż uzyskaniem szerszego rozgłosu.
Niektóre przedsiębiorstwa decydują się również na sponsorowanie przedsięwzięć naukowych, finansując badania i konferencje naukowe, udzielając dotacji dla szkół i uczelni lub fundując stypendia dla
wyróżniających się studentów. Nie jest to działalność, która zapewnia
firmom szeroki rozgłos, jednak współpraca z ośrodkami naukowymi
może skutkować wspólnymi projektami badawczymi, które mogą przynieść firmom wymierne korzyści.
Coraz szerszym polem działania dla sponsorów są wszelkiego rodzaju inicjatywy oraz instytucje społeczne. Wspieranie placówek
zdrowia, fundacji, organizacji charytatywnych, ekologicznych w zamian za ujawnienie nazwy i logo sponsora jest wyrazem społecznego
zaangażowania przedsiębiorstw i daje znaczne możliwości integracji
z otoczeniem. Informacje o zaangażowaniu w różnego rodzaju inicja-
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tywy na rzecz społeczeństwa są przez sponsorów nagłaśnianie, dając
tym samym możliwość budowania wizerunku firmy, której bliskie są
problemy społeczne.
Odrębnym zjawiskiem jest sponsoring medialny. Polega on na
partycypowaniu w kosztach powstawania programów telewizyjnych,
radiowych lub udzielaniu wsparcia rzeczowego uczestnikom tychże
programów (fundowanie nagród dla biorących udział w teleturniejach,
ubieranie przez firmy odzieżowe prowadzących daną audycję itp.).
W zamian za to najczęściej w końcówce programu pojawia się nazwa
i logo sponsora. Jest to szczególnie skuteczna forma promocji dla firm,
które mają możliwość zaprezentowania w sponsorowanych programach
swoich produktów. Z pojęciem sponsoringu medialnego powiązany
jest tzw. product placement – działalność polegająca na wykorzystaniu określonych marek w filmach i programach telewizyjnych (a także
książkach i grach komputerowych). Zamiast „zwykłych” produktów
na ekranie pojawiają się konkretne marki użytkowane w codziennych
sytuacjach przez filmowych bohaterów.
Działalność sponsoringowa powinna być skorelowana z celami
strategicznymi przedsiębiorstwa oraz ogólną wizją firmy. Proponowane
przedsięwzięcie sponsoringowe powinno odpowiadać specyfice firmy
oraz nawiązywać do podobnych wartości. Kluczową kwestią w sponsoringu jest jakość produktów i usług oferowanych przez sponsorowanego. Sponsor jest postrzegany przez pryzmat podmiotu sponsorowanego, dlatego też rozpoczęcie działalności sponsoringowej powinna
poprzedzać dogłębna analiza przedsięwzięcia, w które sponsor chce
się zaangażować. Opracowując spójną koncepcję sponsoringu należy
także zwrócić uwagę na zgodność grup docelowych (sponsorowanego
i sponsorującego) oraz wiele innych, często trudnych do uchwycenia
aspektów, takich jak aktualne trendy (np. moda na ekologię), zmiany
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stylu życia (np. sposób spędzania czasu wolnego) oraz ogólne postrzeganie społeczne różnego rodzaju inicjatyw.

Pytania i ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakie funkcje pełni promocja?
Omów etapy planowania strategii promocji.
Scharakteryzuj istotę i instrumenty promocji sprzedaży.
Omów etapy procesu sprzedażowego.
Przedstaw istotę i rodzaje sponsoringu.
Szkoła języka angielskiego specjalizuje się w prowadzeniu kursów
dla dzieci i młodzieży. Obecnie właściciel szkoły chce poszerzyć
jej działalność o segment dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących, które często mają problem ze znalezieniem czasu na naukę języka. Wstępna analiza sytuacji wskazała
na zainteresowanie ofertą szkoły, pod warunkiem, że zostanie ona
dostosowana do potrzeb docelowego audytorium.
a) W jaki sposób szkoła może dostosować ofertę do potrzeb ludzi
pracujących?
b) Zaproponuj program działań promocyjnych, określając:
– segmenty docelowe
– główne cele działań promocyjnych
– kanały komunikacyjne oraz wykorzystywane instrumenty promocji (dokonaj charakterystyki poszczególnych
instrumentów).
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I.

Historia reklamy

Wolny rynek, konkurencję i rozwój kapitału (finansowego,
technologicznego, towarowego) trudno sobie dziś wyobrazić bez towarzyszącej człowiekowi od ponad 5000 lat reklamy. Niechęć, krytyczne nastawienie odbiorców, wynikające z nachalności, uciążliwości
reklamy, są równoważone jej wkładem w budowanie dynamiki rynku.
A zatem – stała się ona nieodłącznym elementem „kulturowego krajobrazu” współczesności.

1.1. 	Główne etapy rozwoju reklamy
Badacze zauważają, że powstanie i rozwój reklamy związane
były z trzema procesami:
●● z rozwojem wytwórczości, handlu, wymiany towarowej;
●● z powstaniem i rozwojem środków komunikowania masowego;
●● z doskonaleniem technik perswazji handlowej, politycznej
i społecznej1.
Szczególnie istotna jest także konkurencja między podmiotami rynku;
status quo reklamy stanowi bowiem funkcja konkurowania o klienta.
Gdy popyt jest większy niż podaż (wszystkie produkty znajdują zbyt),
gdy jeden podmiot uzyskuje monopol lub w innych warunkach wykluczających konkurowanie - reklama staje się fikcją. Rozwój reklamy
należy zatem powiązać również z czwartym czynnikiem ●● z konkurencją między podmiotami, działającymi na rynku.

Por. M. Lisowska- Magdziarz, Dzieje reklamy [w:] Wiedza o reklamie, praca zbiorowa
(K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 11
1
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Russell i Lane i wskazują trzy ery rozwoju reklamy2.
●● Era przedmarketingowa – obejmuje okres od początków wymiany towarowej w czasach prehistorycznych aż po połowę
XVIII wieku. Przez większą część tego okresu powszechnie
stosowane nośniki reklamy to znane wówczas ludzkości formy
przekazywania informacji, np.: gliniane tabliczki, papirus, kamienne i terakotowe szyldy, malowidła na ścianach budynków
i – głos ludzki.
●● Era informacji masowej – trwa od II połowy XVIII wieku do
początku XX stulecia. Nazwa tego okresu wiąże się z rozwojem
i ekspansją massmediów: prasy, radia, telewizji. Reklama zyskuje wówczas nowe nośniki, a wkraczając do środków masowego
przekazu, staje się elementem komunikacji masowej i zyskuje
nowy status w życiu społeczeństw.
●● Era badań – rozpoczyna się w wieku XX. Jej podstawowym
wyznacznikiem jest uznanie reklamy za przedmiot interdyscyplinarnych badań, prowadzonych w celu zintensyfikowania skuteczności działań marketingowych. Reklamą zajmują się m.in.:
ekonomia, marketing, nauki o komunikacji, językoznawstwo,
socjologia, psychologia, kulturoznawstwo, teoria sztuki czy
medioznawstwo. Profesjonalizacja, interdyscyplinarność teoretycznej refleksji o reklamie, a także dynamika, specjalizacja
praktycznych działań komunikacji marketingowej, zaawansowanie metod badania efektywności reklam to niektóre z charakterystycznych procesów ery badań.
Wydaje się, że obecnie można mówić o kolejnym przełomie
w historii reklamy. XXI wiek jest bowiem erą nowych mediów i komu2

J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 5.
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nikacji globalnej, co niewątpliwie na nowo kształtuje postać i zmienia
zakres funkcjonowania komunikacji marketingowej – w tym – reklamy.
Dlatego chcę zaproponować wskazanie kolejnego etapu rozwoju reklamy: ery reklamy globalnej.
●● Era reklamy globalnej - reklama globalna to po pierwsze –
„używanie w różnych rejonach świata tego samego komunikatu
reklamowego”3, zwłaszcza przy promowaniu ogólnoświatowych
marek. Po drugie jednak - globalizacja w reklamie oznacza coraz wyraźniejszą współzależność, integrację międzynarodowego
rynku reklam, co znajduje podstawy w globalizacji społeczeństw,
gospodarek i kultur. Po trzecie zaś (i to wydaje się w perspektywie periodyzacji historii reklamy najważniejsze) - następuje globalizacja procesów komunikowania ze względu na stosowanie
nowych narzędzi komunikacji, dzięki którym pojemność informacyjna i tempo przekazu danych osiągnęły poziom wcześniej
niewyobrażalny. Reklama staje się więc elementem globalnej
komunikacji - sięga po nowe media, czyli media cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne, usieciowione, symulowane, mobilne. Udział Internetu w rynku reklam dynamicznie rośnie. Nie
oznacza to rezygnacji z mediów tradycyjnych, jednakże Internet
i media mobilne - rewolucjonizują komunikację marketingową.
Scharakteryzowane powyżej etapy osadzają historię reklamy
w ogólnych ramach. Poniżej zostało zamieszczone nieco szersze omówienie poszczególnych okresów jej rozwoju.

M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 51
3
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1.2.

Przed naszą erą

Najstarsze formy reklamy (prareklama, protoreklama) to reklama zewnętrzna oraz ustna. Stan badań pozwala wskazać fakty, potwierdzające istnienie reklam już 3000 lat przed naszą erą:
W ruinach Pompejów odkryto ściany domów pokryte ogłoszeniami najlepszych łaźni, mleczarni, tawern, zajazdów i zakładów ciesielskich i nie były
to wcale najstarsze przekazy reklamowe w historii ludzkości. Wśród znalezionych przez archeologów glinianych tabliczek babilońskich, datowanych
na trzecie tysiąclecie przed naszą erą, były też takie, na których widniały
ogłoszenia szewca, skryby oraz kupca handlującego jakąś maścią4.

Swoistą formą reklamy była instytucja herolda („zachwalacza”), który
- wynajęty przez kupca - na placach i ulicach miast zachęcał przechodniów do kupna towarów, wykrzykując treści o charakterze reklamowym. Można przypuszczać, że właśnie ta forma zachowania została
utrwalona w samej nazwie reklama:
Etymologii słowa reklama należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie
czasownik reclamo oznacza ‘krzyczeć do kogo, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się’5.

Pierwsze formy reklamy są zespolone z kulturą danej nacji:
w Babilonii utrwalano treści reklamowe na glinianych tabliczkach;
w ruinach Teb odnaleziono dowody, iż Egipcjanie zapisywali je na papirusach; Grecy wykorzystywali heroldów i towarzyszących im często
muzyków; w rzymskich Pompejach odnaleziono kamienne i terakotowe szyldy, reklamujące towary, oferowane przez sklepy (np. wizerunek
krowy w mleczarni, buta u szewca); badania archeologiczne wskazują
także, iż w Rzymie wykonywano napisy na ścianach domów, informu4
5

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 13
E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 13.
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jące o walkach gladiatorów i targach niewolników, później pojawiły się
też dipinti - pierwsze afisze, malowane na murach lub na specjalnych
tablicach, czerwoną bądź czarną farbą. Wśród inskrypcji reklamowych,
odkrytych w Pompejach i Herkulanum, znajdują się teksty o różnej tematyce. Poniższe przykłady dotyczą sprzedaży artykułów spożywczych
i wina:
●● Wędrowcze idź do dwunastej wieży tam prowadzi Sarinus winiarnię. Wstąp do niej miej się dobrze.
●● Garum, esencja najlepszej makreli, w sklepie u Agathopoulusa.
●● Stuprocentowo czyste garum u Scombriusa.
●● Jeżeli zapłacisz dwa asy, napijesz się lepszego wina. Jeżeli zapłacisz cztery, napijesz się wina z Falerno.6
Świat starożytny to nie tylko początki reklamy handlowej; niektórzy
badacze utrzymują, że tam należy upatrywać także genezy reklamy politycznej, której poprzedniczką była tzw. reklama dworska. Odpowiada
ona - w pewnym uproszeniu - dzisiejszemu marketingowi politycznemu
czy też działaniom public relations. Rolę pierwszych „copywriterów
marketingu politycznego” odegrali starożytni poeci, pisząc epigramaty
na cześć władców czy wojowników; sami zaś władcy – chcąc zademonstrować swoją potęgę – organizowali huczne biesiady i widowiska7.

1.3. 	Średniowiecze
Średniowiecze to okres, w którym kształtuje się nowy porządek
polityczny, społeczny i gospodarczy Europy. Niestety, wojny i dziesiątkujące ludność epidemie chorób nie sprzyjały stabilności gospodarczej
M. Lisowska-Magdziarz, , Dzieje reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 15.
7
S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000, s. 11.

6
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i rozwojowi reklamy. Dopiero w późniejszym średniowieczu można
mówić o rozkwicie miast, mieszczaństwa, kultury kupieckiej – te właśnie okoliczności stały się czynnikami, wpływającymi pozytywnie na
sytuację reklamy. Ze względu na masowy analfabetyzm ludności Europy w dalszym ciągu istotne są reklamy jarmarczne (wykrzykiwane)
oraz graficzne formy reklamy zewnętrznej: szyldy, malowane ogłoszenia. Pojawiały się jednak i teksty reklamowe, stanowiące integralną
część afisza:
Ogłoszenia te nazywano często siquis (od łacińskiego wyrażenia Si quis…,
czyli Jeżeli ktoś…, które często zaczynało tekst reklamowy). (…) Afisze
i ogłoszenia umieszczano przede wszystkim w miejscach, gdzie zbierali się
ludzie. Rolę billboardów odgrywały więc bramy i mury miejskie oraz bramy kościołów. Reklamowano żywność, usługi, wyroby codziennego użytku,
a także spektakle wędrownych artystów, misteria i przedstawienia bractw
kościelnych.8

Coraz częściej spotyka się także godła kupieckie, cechowe, gmerki
(pierwotnie rodzinne lub osobiste znaki garncarskie, kamieniarskie,
budowlane, następnie herby mieszczańskie) – są to pierwsze „znaki
firmowe”, przodkowie dzisiejszych logotypów.
Szczególnie doniosłym faktem kulturowym z tego okresu było
rozpowszechnienie wynalazku druku, czcionki ruchomej przez Johannesa Gutenberga. Nie od razu druk znalazł powszechne zastosowanie
w reklamie. Pojedyncze fakty miały jednak miejsce już w połowie XV
wieku: po roku 1450 pojawiła się pierwsza drukowana ulotka - księgarz
Laubert zachęcał do zakupu książki; zaś po roku 1480 (prawdopodobnie w 1487) umieszczono na drzwiach londyńskich kościołów ogłosze-

M. Lisowska-Magdziarz, , Dzieje reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 17
8
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nia, zachęcające do kupna książki, opisującej reguły, rządzące życiem
Kościoła9.

1.4. 	Kolejne stulecia (XVI-XIX): reklama prasowa
Kolejne stulecia przynoszą pierwsze regulacje prawne, dotyczące reklam, np. w 1614 roku w Anglii ustanowiono prawo (prawdopodobnie najstarszy akt prawny o reklamie), które zakazywało sięgania
szyldami dalej, niż osiem stóp poza budynek. Inne prawo głosiło, iż
szyldy należy wieszać tak wysoko, by mógł pod nimi się zmieścić mężczyzna na koniu10. Rozwija się plakat:
Początkowo druk plakatów był zastrzeżony dla władz, zarówno świeckich
jak i kościelnych. Przekazywano za ich pomocą obwieszczenia i rozporządzenia, informowano o ważnych wydarzeniach lub oficjalnych spotkaniach
czy wreszcie o organizowanych przez władze imprezach. Zezwalano także
lekarzom na reklamowanie swoich usług (…). Stopniowo zaczęto zaopatrywać teksty w ilustracje, zarówno dla ozdoby jak i dla uwypuklenia treści.
Ilustracje stawały się coraz większe. Według historyka Franka Presbery’ego
pierwszy komercyjny billboard pojawił się w 1740 roku, kiedy londyński
kupiec bławatny zwrócił się do władz miejskich z prośbą o pozwolenie
zamieszczenia reklamy swojego sklepu obok oficjalnych obwieszczeń.
W efekcie ustanowiono zwyczaj pobierania opłaty za użytkowanie przestrzeni publicznej. We Francji w 1791 roku zezwolono na mocy prawa osobom
prywatnym na zawieszanie w miejscach publicznych reklam, jednak pod
warunkiem, że będą drukowane na kolorowym papierze. Czarno-białe afisze
były zastrzeżone dla ogłoszeń władz. Komercyjne reklamy zewnętrzne były
jedyną formą reklamy, dopóki gazety nie stały się bardziej dostępne, a analfabetyzm przestał być powszechny11.

9
10
11

Por. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 7-8
T. Russell, R.W. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000, s. 6-7
D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Warszawa 2005, s.13
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Wraz z pojawieniem się pierwszych gazet zaczyna istnieć reklama prasowa: najpierw do gazet dołączane były kartki z informacjami handlowymi, następnie ogłoszenia drukowano na stronach gazet,
a wreszcie – powstały gazety ogłoszeniowe:
Angielscy historycy reklamy twierdzą, że pierwsza prawdziwa reklama zachęcała do kupna herbaty i zamieszczona została na łamach londyńskiego
„Mercurius Politicus” w 1658 roku.12

Reklama prasowa powstawała w Europie stopniowo między XVII
a XVIII wiekiem. Najbardziej dynamicznie rozwijała się w Anglii,
Francji czy Niemczech:
Najstarsze znane europejskie reklamy prasowe pochodzą z Anglii z 1625 r.
(„Mercurius Britannicus”, 1 lutego 1625) i z Francji („Journal de la Cour”,
1730). W USA pierwszą wydrukował „The Boston News Letter” w 1704
r. W Polsce najwcześniejsze reklamy w prasie periodycznej ukazywały się
w XVIII wieku w „Poczcie królewskiej” i w „Nowinach Polskich”. Były to
reklamy książek. Większość najwcześniejszych druków reklamowych dotyczyła wydawnictw. Znacznie rzadziej w prasie informacyjnej i w gazetach
ogłoszeniowych reklamowano medykamenty, wina, kawę, herbatę i tytoń,
dobra luksusowe czy osobliwości.13

Duże zainteresowanie ogłoszeniami doprowadziło do powstania gazet
ogłoszeniowych. Pierwsza z nich powstała we Francji w 1633 roku.
W Polsce zaś podobne wydawnictwa powstały w XVIII wieku: „Warszawskie Ekstraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości” oraz „Krakowskie Kointeligencyjne Wiadomości”.

12
Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, [w:] „Zeszyty prasoznawcze”
1993, r. 36, nr 3-4 s. 28
13
M.Lisowska-Magdziarz, , Dzieje reklamy [w:] Wiedza o reklamie (K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 20.
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Stopniowo reklama wchodzi do obiegu masowego i zaczyna
przybierać formy znane współcześnie. Jak zaznacza Z. Bajka: „prawdziwa reklama zaczęła funkcjonować wraz z powstawaniem prasy
adresowanej do masowego czytelnika”14. W 1710 r. pojawił się w angielskiej prasie po raz pierwszy termin advertising - w znaczeniu ‘reklama’. Ogłoszenia i reklamy stawały się coraz bardziej atrakcyjne,
gdy do prasy wprowadzono ilustracje (około 1840 roku). Zaczęto też
wykorzystywać obrazy takich wybitnych artystów jak m.in. Antoine
Watteau i Louis Lepold Boilly.
XIX stulecie można nazwać wiekiem prasy. Jej dynamicznemu
rozwojowi sprzyjało wówczas wiele czynników:
Rozwój kapitalizmu jako formacji ekonomicznej, początek dominacji mieszczaństwa, urbanizacja (w Anglii w początkach XIX wieku - 40% ludności
mieszkało w miastach), wzrost liczebny klasy robotniczej oraz zwiększanie
dochodów, sukcesywne skracanie czasu pracy (14 godzin na początku wieku,
8 godzin z końcem), upowszechnianie się obowiązkowego wykształcenia
podstawowego, przyznanie praw wyborczych, ruchy wolnościowe, liczne
wynalazki i udoskonalenia techniczne.15

Reklamy i ogłoszenia pozwalały obniżać cenę egzemplarza
gazety, co czyniło ją dostępną dla większej liczby odbiorców. Efektem
tego była „demokratyzacja prasy”: wzrost nakładów przy jednoczesnym wzroście liczby czytelników. Wraz z prasą do masowego odbiorcy dociera reklama.
Na początku ogłoszeniami prasowymi zajmowali się redaktorzy gazet. Następnie zaczęły powstawać agencje reklamowe. Pierwsza
powstała w 1841 roku w Stanach Zjednoczonych (w Filadelfii), a jej

Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, [w:] „Zeszyty prasoznawcze”
1993, r. 36, nr 3-4 s. 29
15
Ibidem, s. 28-29
14
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założycielem był V. B. Palmer. W Polsce także pojawiają się pierwsze
instytucje, profesjonalnie zajmujące się reklamą:
Początki profesjonalizmu w reklamie datują się w Polsce na połowę wieku XIX. Redaktorzy przestają wówczas sami ‘składać’ inseraty, oddając je
w ręce specjalistów. Z końcem XIX wieku powstają pierwsze agencje reklamowe16 .

Wiek XIX przynosi także wiele wynalazków technicznych.
Niektóre z nich stały się potężnymi narzędziami komunikacji reklamowej. Jednym z takich ponadczasowych środków wyrazu jest fotografia.

1.5. Wiek XIX - reklama jako przedmiot teoretycznej
refleksji
Stopniowo reklama staje się nie tylko praktyczną działalnością. Zaczyna także być przedmiotem refleksji teoretycznej: kształcenia
i badań naukowych. Pierwsza szkoła reklamy powstała w 1897 roku
w USA. W Europie miało to miejsce niewiele później:
Dla nauki o reklamie w Europie należałoby przyjąć jako początkowy rok
1914. W tym bowiem roku powstało pierwsze w Europie Archiwum Reklamy
(...). W latach następnych przekształciło się ono w Instytut Wiedzy Reklamowej w Mannheim” 17.

W Polsce także - w dwudziestoleciu międzywojennym - reklama zaczyna być przedmiotem studiów i rozpraw naukowych. Jednym z najbardziej znanych ekspertów z tej dziedziny jest wówczas Oskar Langer,
wykładowca Lwowskiej Wyższej Szkoły dla Handlu Zagranicznego,
autor podręcznika „Zasady Ogłaszania (1927).
16
17

Ibidem, s. 45
Ibidem, s. 38
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1.6.

Wiek XX – radio, kino i telewizja

Wiek XX to okres przełomowy dla rozwoju reklamy ze względu na pojawienie się radia i telewizji. Nowości te pojawiają się po raz
pierwszy w USA:
W roku 1921 w Pittsburghu nieliczni posiadacze odbiorników radiowych
mieli okazję wysłuchać reklam różnych towarów i usług, nadawanych przez
stację KDKA, a w roku wybuchu drugiej wojny światowej jeszcze mniej
liczni odbiorcy komercyjnej telewizji MTMJ – TV, działającej w Milwaukee
w stanie Wisconsin, zobaczyli pierwsze w dziejach spoty reklamowe18 .

Wczesne reklamy radiowe były długie – trwały czasami nawet kilka minut, podczas których aktor czy prezenter śpiewał i głosił
treści reklamowe. Niekiedy były to scenki humorystyczne lub „scenki
z życia”. Popularne były także „seriale reklamowe” o formie zbliżonej
do słuchowiska, którego bohaterowie zachwalali określone produkty
i usługi (forma ta przypomina product placement). Reklamy radiowe
z początku nie były rejestrowane –miały charakter „jednorazowy”.
Stopniowo jednak nadające je stacje odkryły opłacalność rejestrowania
reklamy i – skuteczność jej powtarzalności.
Wiek XX to także powstanie i rozwój kina, które również staje się nowym, atrakcyjnym obszarem dla reklamodawców. Rodzi ono
i ugruntowuje technikę product placement, w którą już od lat 30-tych
angażuje największe gwiazdy ekranu.
Prawdziwa rewolucja w świecie reklamy dokonała się jednak
dzięki telewizji, która do dziś pozostaje medium o największym udziale w rynku reklam. Historię reklamy telewizyjnej otwiera amerykańska stacja MTMJ, która 30 kwietnia 1939 nadaje pierwszą reklamę
telewizyjną. Niewiele później - 6 sierpnia 1939 roku podczas przerwy
18

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003, s. 8
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w transmisji meczu baseballowego Brooklyn-Cincinnati - pojawiły się
historyczne reklamy produktów stałych sponsorów drużyny Brooklyn
Dodgers:
Na ekranie pojawił się zatem komentator „Red” Barber i wygłosił pochwałę
mydła Ivory (trzymając w ręku kostkę reklamowanego mydła), paliwa Mobilgas (w czapeczce pracownika stacji benzynowej) oraz płatków śniadaniowych Wheaties (nasypał do miski płatków, dodał mleko i banany i wygłosił
pochwałę płatków z wielką łyżką w dłoni19.

Badacze historii mediów odnotowują kolejne fakty, które
wyznaczyły drogę rozwoju reklamy telewizyjnej. 1 lipca 1941 stacja
telewizyjna WNBT w nowym Jorku nadała pierwszy spot reklamowy,
który dotarł do szerokiej publiczności; był to bowiem początek telewizji komercyjnej:
Pierwszy spot reklamowy było to po prostu zbliżenie na tarczę głośno tykającego zegarka Bulova (bez tekstu). Oprócz tego pokazano animowaną
reklamówkę krawatów Botany (seria obrazków przedstawiających papierowe
owieczki – i te same owieczki na krawacie) i spot kapeluszy Adam (powolna jazda kamery po oknie wystawowym, na którym prezentowane były
kapelusze)20.

Co ciekawe, Europa przyjmuje i akceptuje reklamę telewizyjną później. II wojna światowa odracza rozwój telewizji i wyklucza lokowanie sił i środków w działaniach marketingu komercyjnego. Europa
powojenna to z kolei nowy układ sił politycznych: kraje komunistyczne
nie wprowadzają do telewizji reklam z przyczyn ideologicznych, zaś
Europa Zachodnia zachowuje do reklamy telewizyjnej stosunek bardzo
powściągliwy. Dominuje przekonanie, że reklamy w ogóle nie powinny
M. Lisowska- Magdziarz, Dzieje reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009, s. 52
20
Ibidem, s.52
19
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zostać dopuszczone do telewizji, którą uznano za medium publiczne,
służące społeczeństwu i realizujące misje społeczne, edukacyjne czy
kulturowe. Wiele państw (Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia,
Szwajcaria, kraje skandynawskie) objęło reklamę telewizyjną całkowitym zakazem. Inne kraje (Włochy) zezwalały na emisję treści reklamowych jedynie w godzinach nocnych. Stopniowo jednak telewizja
ugina się pod ciężarem finansów; mechanizmy ekonomiczne decydują
o wtargnięciu reklam do programów na szeroką skalę. Pierwsze reklamy telewizyjne - podobnie jak pierwsze spoty radiowe - są długie
i przekazywane na żywo. Nie są one rejestrowane, toteż nie mogą być
odtwarzane, powielane. Już w latach 50-tych zaczęto jednak emitować
reklamy wcześniej nakręcone - były one powtarzane wielokrotnie, by
zapewnić skuteczność oddziaływania.

1.7. Przełom wieku XX i XXI - nowe media, rozwój
badań
Przełom wieku XX i XXI to wkroczenie nowych mediów. Internet i media mobilne otwierają erę komunikacji globalnej i rewolucjonizują reklamę. Zagadnienie to zostało szerzej opisane w rozdziale
Systematyka reklam ze względu na media i nośniki. Nowe media (w niniejszym opracowaniu).
Wraz z rozwojem środków technicznych zmienia się oblicze
reklamy, zachodzi bowiem wiele procesów, które stawiają przed komunikacją marketingową nowe wyzwania. Jednym z nich jest np. zjawisko
tzw. konwergencji mediów, polegające na upodobnianiu się urządzeń,
które zaczynają pełnić podobne funkcje, choć pierwotnie nie były ze
sobą technicznie spokrewnione. Przenikanie się sektorów rynku: mediów, telekomunikacji i informatyki (e-prasa, telefonia internetowa,
Internet mobilny - np. w telefonach komórkowych, telewizja interne206
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towa i in.) sprawia, że kampania reklamowa staje się zintegrowanym
procesem działań marketingowych, obejmujących różne media i formy.
Konwergencja jest w dużej mierze efektem „rewolucji cyfrowej”, szybkiego rozwoju aplikacji informatycznych i multimedialnych a także
bardzo dynamicznego wzrostu dostępności różnych urządzeń nowej
generacji.
Na przestrzeni wieków nastąpił nie tylko rozwój samej reklamy, ale także proces pogłębiania, porządkowania i systematyzowania
wiedzy teoretycznej na jej temat. Obecnie wiedza o reklamie jawi się
jako interdyscyplinarny obszar badań, którego elementy rozwijają się
w obrębie różnych dyscyplin naukowych.

Pytania i ćwiczenia
1. Wymień i scharakteryzuj trzy ery w historii reklamy. Dlaczego
można obecnie mówić o erze reklamy globalnej?
2. Jakie były najstarsze formy reklamy? Od czego wywodzi się słowo
reklama?
3. Kiedy powstała reklama prasowa, radiowa, kinowa i telewizyjna?
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II.	Reklama jako interdyscyplinarny
przedmiot badań

2.1. Dlaczego badania nad reklamą są
interdyscyplinarne?
Interdyscyplinarność jest nieuniknionym efektem profesjonalizacji i specjalizacji wiedzy o reklamie oraz wzrastającego poziomu
zaawansowania nowoczesnych rozwiązań komunikacji marketingowej. Nadawcy komunikatów reklamowych w warunkach nasilającej
się konkurencji poszukują wsparcia specjalistów (z różnych dziedzin)
w kreowaniu innowacyjnych metod, narzędzi i technik skutecznego oddziaływania oraz w wyjaśnianiu efektywności prowadzonych działań.
Dynamika komunikacji reklamowej, podlegające szybkim zmianom
formy, narzędzia, trendy, tendencje rynku reklam są wpisane w tempo
zmian cywilizacyjnych, społecznie zmiennych stylów życia; ewoluują
wraz z rozwojem cywilizacji technicznej. Przy tym wszystkim rynek
reklam w skali globalnej angażuje coraz potężniejsze środki finansowe, a zatem postępująca profesjonalizacja narzuca wysokie standardy
wiedzy specjalistycznej.
Wielość obszarów badawczych sprawia, że istnieje wiele komplementarnych definicji reklamy, funkcjonujących równolegle w obrębie różnych nauk.
Najprostsza definicja jest wpisana w potoczne znaczenie wyrazu reklama: ‘rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach,
wartościach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie cze-
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goś przez prasę, radio, telewizję; środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia, itp.) służące temu celowi’21.
Definicje specjalistyczne powstają zaś w obrębie różnych dziedzin wiedzy, kierunków studiów, np. w obrębie: ekonomii, marketingu
(teorii rynku), socjologii, psychologii i neurofizjologii, nauk o komunikacji, semiotyki, lingwistyki (komunikacji językowej, kultury języka,
semantyki, aksjologii lingwistycznej), retoryki, teorii sztuki (grafiki,
fotografii, muzyki, filmu, literatury i in.), medioznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o prawie, zarządzania, informatyki i in.
Celem niniejszego opracowania jest nie tyle przedstawienie
pełnej interdyscyplinarnej wiedzy o reklamie (przekracza to zdecydowanie możliwości jednego opracowania), ile zasygnalizowanie, jakie
dziedziny współtworzą podstawy tej interdyscyplinarnej wiedzy.
W kolejnych punktach niniejszego rozdziału przedstawiam
wybrane aspekty badań interdyscyplinarnych. W krótkiej analizie zostaną kolejno omówione:
●● ekonomia i teoria rynku
●● aspekt komunikacyjno-perswazyjny
●● aspekt psychologiczny
●● aspekt estetyczny (reklama jako sztuka użytkowa)
●● ramy prawne reklamy w Polsce.
Każdy z wymienionych obszarów badań został szeroko omówiony
w wielu opracowaniach szczegółowych. W poniższych rozdziałach
zostaną zatem przywołane sądy i opinie ekspertów z różnych dziedzin.

21

Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996.
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2.2. 	Marketing-mix (ekonomia i teoria rynku)
Szerokie omówienie teorii marketingu w aspekcie ekonomicznym zostało zawarte w pierwszej części niniejszej książki (rozdziały
I-VI). W tym miejscu zauważmy tylko, jak - w obrębie narzędzi marketingowych - należy sklasyfikować reklamę. Termin marketing-mix
obejmuje grupę klasycznych instrumentów rynkowych (4xP – 4xC)22;
jednym z nich jest promocja. W tym kontekście reklamę należy zdefiniować jako „jeden z kilku instrumentów promocji, jakimi posługuje
się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie oraz zachęcenia ich do wyboru właśnie tej oferty a nie ofert konkurencyjnych”23. Promocja (komunikacja marketingowa) jako termin szerszy
niż reklama, obejmuje kilka klasycznych instrumentów - obok reklamy
wymienia się na ogół: sponsoring, PR, promocję sprzedaży, publicity,
sprzedaż osobistą (Promotion-mix). W dzisiejszych realiach granice
między poszczególnymi narzędziami promocji zacierają się, stają się
wyraźnie płynne; powstają też nowe techniki, łączące cechy klasyczne
z całkiem nowymi pomysłami.
Przedstawiony poniżej schemat uzmysłowia, że reklama jest
tylko jednym z narzędzi komunikacji marketingowej. Wyłączenie jej
z całego kontekstu działań marketingowych rodzi kilka poważnych
konsekwencji:
Po pierwsze, reklama ma jedynie stosunkowo wąski, dobrze zakreślony
obszar zastosowania, a tym samym pewne, dość wyraźne ograniczenia. Po
W pierwszej części niniejszego podręcznika (Marketing współczesnej organizacji, rozdział I) zawarty został p.1.3.: Funkcje i elementy współczesnego marketingu; por. też Rys. 1.3
”Marketing-mix” i Rys. 1.4. „Marketing-mix siedmioelementowy”. Ponadto w tej samej części
w rozdziale VI. (Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa, p.6.1: Cele
i funkcje promocji), zostały krótko zdefiniowane niektóre instrumenty promocji, widoczne na
poniższym Rys.1. w okienkach „Promotion-mix”.
23
J. Kall, Reklama, Warszawa, 1999, s. 17.
22
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drugie, skuteczne działania marketingowe wymagają stosowania wszystkich
narzędzi promocji rynkowej w odpowiedniej proporcji, a wyłączenie któregoś z nich może nastąpić jedynie w dobrze uzasadnionej sytuacji. Po trzecie,
samo tworzenie konkretnych akcji reklamowych wymaga szerszej koordynacji działań marketingowych24.

Rys. 1.

Reklama jako jedno z narzędzi promocji (Marketing-mix,
Promotion-mix)

Marketing-mix
(4xP/4xC)

Product
(produkt)/
Customer
(wartość
dla klienta)

Promotion
(promocja)/
Communication
(komunikacja)

Price
(cena)/
Cost
(koszt)

Place
(miejsce)/
Convenience
(wygoda
nabycia)

Promotion - mix

Reklama

PR

Sprzedaż
osobista

Sponsoring

Publicity

Promocja
sprzedaży

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu

Reklama nie jest zatem narzędziem autonomicznym. Jej stosowanie
wymaga całościowej wiedzy z zakresu marketingu a także - interdyscyplinarnej wiedzy z różnych dziedzin.
B. Kwarciak, Podstawy psychologii reklamy [w:] Wiedza o reklamie, praca zbiorowa (K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg,
E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 151 - 152
24
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2.3. 	Reklama jako komunikat perswazyjny
		
Reklama to przekaz intersemiotyczny: może łączyć
kod językowy, wizualny i dźwiękowy; operuje barwami, kompozycją
i dynamiką ruchu, a także muzyką, brzmieniem i znaczeniem słowa;
wykorzystuje tembr głosu ludzkiego oraz efekty specjalne; stara się
bowiem oddziaływać na odbiorcę za pomocą wszelkich dostępnych
kodów i bodźców. Można uznać, że „reklamą nazywamy kompleks
zachowań semiotycznych, różnorodnych strukturalnie i wykorzystujących wszystkie dostępne człowiekowi elementy przekazu informacji”25. Warto zaznaczyć, że komunikat, wykorzystujący różnorodne typy
znaków, jest na ogół bardziej skuteczny, w większym stopniu budzi
zainteresowanie i jest łatwiej zapamiętywany niż komunikat, złożony
ze znaków jednorodnych.
Aspekt komunikacyjny wiąże się z analizą funkcji, pełnionych
przez komunikat reklamowy. Najważniejsze z nich dotyczą informacji
oraz perswazji.
Funkcja informacyjna jest podstawą skuteczności reklamy: jasno sformułowana informacja ofertowa (np. w kampaniach sprzedażowych: Co oferujemy? Dla kogo to jest przeznaczone? Po co to odbiorcy
jest potrzebne? Czym się oferta wyróżnia? Jak można to nabyć? itp.)
- jest warunkiem poprawnego odbioru treści reklamowych. R. Nowacki
zaznacza, że:
Znaczenie tej funkcji wzrasta wraz z ciągłymi zmianami zachodzącymi na
rynku. Nabywcy nie są w stanie sami obserwować i analizować tych zmian.
Im bardziej rozwinięty jest rynek, im większe jest zróżnicowanie produktów

A.M. Lewicki, Frazeologizmy w sloganach reklamowych (reklama prasowa) [w:] Kreowanie świata w tekstach , pod red. A.M. Lewickiego i R. Tokarskiego, Lublin 1995, s. 215
25
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oraz form dystrybucji, im większa jest konkurencja pomiędzy firmami, tym
większa jest rola informacji, przekazywanej przez reklamy26.

Wzrastające znaczenie informacji na współczesnym rynku
zauważają także inni badacze, podkreślający coraz mocniejszą pozycję
i coraz większą skuteczność konkurowania poprzez informację; warstwa informacyjna stanowi dziś warunek konieczny, otwierający drogę
pozostałym instrumentom konkurowania (takim jak cena czy jakość):
Obserwowaną od lat na rynkach komercyjnych ogólną tendencją jest stopniowe przesuwanie akcentów z konkurowania ceną i szeroko rozumianą jakością
na rzecz wyróżniania oferty na płaszczyźnie przekazywanych do otoczenia
informacji. Konkurowanie w warstwie informacyjnej jawi się jako szczególnie skuteczne, ponieważ nie wyklucza konkurowania za pomocą innych
atrybutów oferty. Może zatem stanowić wsparcie zarówno dla instrumentu
cenowego i jakościowego, jak i - co nie mniej istotne - autonomiczny wyróżnik oferty poprzez przypisanie jej pewnych niematerialnych atrybutów, na
przykład znaczeń symbolicznych lub skojarzeń, czyli szeroko rozumianego
wizerunku27.

Coraz większa ilość generowanych informacji (tzw. szum informacyjny) sprawia jednak, że informacja ma szansę trafić do odbiorcy tylko w bardzo starannie zaaranżowanej sytuacji komunikacyjnej.
Ponadto skuteczność reklamy wzrasta, gry informacja jest wzmocniona
odpowiednio wykorzystaną perswazją.
Podstawowy cel komunikatu reklamowego decyduje o tym, że
jego dominującą funkcją jest funkcja perswazyjna, której cel to wywieranie realnego wpływu na zachowanie czy postawę, sposób myślenia
odbiorcy. Funkcji tej podporządkowane są wszystkie elementy komu-

R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 38
K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Warszawa 2011, s. 9
26
27
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nikatu, reklama jest bowiem skuteczna, jeśli jest w stanie przekonać
odbiorcę do tego, na czym zależy nadawcy.
Termin perswazja wywodzi się od łacińskiego rzeczownika
persuasio ‘przekonanie, wiara, opinia, przesąd’ lub też od czasownika persuadere ‘namówić, przekonać’28. Zasadniczym wyróżnikiem
perswazji jest przypisywana nadawcy intencja celowego wywierania
wpływu na odbiorcę. Jest to jednakże intencja właściwa nie tylko
nadawcom komunikatów perswazyjnych, ale także autorom wypowiedzi agitacyjnych, propagandowych oraz tym, którzy osiągając założone
cele, wykorzystują manipulację. Perswazja i manipulacja to zjawiska
często ze sobą zestawiane i porównywane. Podobna intencja - wywieranie wpływu na odbiorcę - nie stanowi jednakże o tożsamości obu
procesów, choć niekiedy trudno je od siebie w praktyce odróżnić.
Teoretycznie mamy do czynienia z perswazją, gdy nadawca ujawnia
swoje intencje: wówczas odbiorca jest świadomy tego, że ktoś próbuje
wywierać na niego wpływ, a zatem może świadomie decydować, czy
podejmie decyzję zgodną z intencją nadawcy czy też - nie przyjmie
jego argumentów. Perswazja daje zatem wolność podejmowania decyzji, jednocześnie stawiając odbiorcę przed koniecznością wyboru:
Metoda perswazji polega na założeniu, że każdy człowiek, posługując się
inteligencją i etyką, jest zdolny rozpoznać, co jest dobre i prawdziwe, i jest
w stanie na podstawie przedstawionych argumentów podjąć właściwą decyzję. Tak więc istota perswazji zakłada konieczność dokonywania wyboru
– tam, gdzie człowiek nie jest wolny, gdzie działa pod przymusem, wszelka
perswazja jest zbędna. Jeśli człowiek ma możliwość wyboru, sam podejmuje
decyzje, a perswazja jest narzędziem, pozwalającym w pewnym stopniu na
te decyzje wpływać29.

28
29

Por.: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983
P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Kraków 2000, s. 43.
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W perspektywie komunikacji perswazja jest zatem działaniem
partnerskim, opartym na współpracy komunikacyjnej i równości ról
nadawczo-odbiorczych.
Manipulacja jest natomiast działaniem, w którym intencje
nadawcy komunikatu pozostają ukryte, niejawne; w związku z tym
odbiorca może nie być świadomy, że ktoś próbuje wywierać na niego
wpływ, traci wolność decydowania; innymi słowy nadawca doprowadza do tego, że odbiorcy wydaje się, iż ma do czynienia z bezalterantywnym, obiektywnym obrazem sytuacji czy sądem, więc przyjmuje
go jako własny.
W reklamie można dostrzec przede wszystkim perswazję,
większość odbiorców reklam ma bowiem świadomość, iż są przekonywani, nakłaniani do podjęcia określonych decyzji. Co istotne, jawność działań reklamowych w mediach jest gwarantowana prawnie (por.
rozdział Ramy prawne reklamy w niniejszym opracowaniu). Nie można jednak zaprzeczyć, że reklama stosuje także elementy manipulacji,
zwłaszcza, odwołując się do nieuświadamianych przez odbiorców praw
psychologicznych, wykorzystując wrodzone instynkty, czy biologiczną
determinację ludzkich zachowań. Jest to możliwe także w sytuacjach,
gdy odbiorca nie ma świadomości, że dany komunikat zawiera treści
reklamowe i odczytuje go np. jako tekst informacyjny czy rozrywkowy.
We współczesnych badaniach lingwistycznych perswazja jest
analizowana w trzech ujęciach: wpisywana w tradycję retoryki; ujmowana w aspekcie teorii aktów mowy; łączona z perswazyjną funkcją
języka. Rozpatrzymy krótko każdą z tych trzech perspektyw.
Retoryka buduje podstawy teorii perswazji już w czasach
Arystotelesa:
W klasycznej teorii retorycznej, której fundamenty stworzył Arystoteles
i która przez wieki była rozwijana przez wielu badaczy języka, perswazja
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jest rozumiana jako wpływanie na przekonania odbiorcy za pomocą mowy
przez oddziaływanie na jego rozum, wolę i emocje30.

Współczesne analizy komunikatów reklamowych mogą nawiązywać do tradycji i terminologii antycznej retoryki31. Wzmocnieniu
efektu perswazyjnego w reklamie mogą służyć: dowodzenie, argumentowanie, wyjaśnianie, uzasadnianie, wnioskowanie, kompozycja - są
to elementy, właściwe analizie retorycznej. W reklamach znajdują zastosowanie tropy i figury, wyróżnione i nazwane przez retorów, takie
jak: metafora, metonimia, hiperbola, synekdocha, akronim, homonim,
powtórzenie i wiele innych. Język reklam jest bowiem „tworzywem”
gry, zabawy, mającej zaabsorbować odbiorcę, podnosić sugestywność
przekazu, a co za tym idzie - skuteczniej realizować cel perswazyjny.
W tradycji retorycznej przekonywanie, perswadowanie - zgodnie ze
sztuką - dzielono na określone etapy; działania mówców (np. mowa
sądowa czy pochwalna) realizowały określone schematy retoryczne.
W dzisiejszych badaniach również akcentuje się zależność powodzenia perswazji od chronologicznego układu działań - etapów perswazji.
Pięć koniecznych „kroków” skutecznej perswazji wskazuje np. William
McGuire, są to kolejno:
–– podjęcie uczestnictwa w dyskursie;
–– zrozumienie przedmiotu perswazji;
–– poddanie się perswazji (osłabienie oporu);
–– utwierdzenie nabytych przekonań;
–– działanie32.
I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć
[w:] Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Lublin 2004, s. 20.
31
Szeroko na ten temat: P.H. Lewiński [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa
2009, s.178-209
32
P.H. Lewiński, Retoryka reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa), Warszawa 2009,
s. 181
30
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Można zatem zauważyć, że współczesne badania nad skutecznością przekonywania, wywierania wpływu, są wpisane w perspektywę
wiedzy z zakresu psychologii czy też socjologii:
Najnowsze badania nad perswazją cechuje szeroko pojęta interdyscyplinarność. Rozważane są aspekty psychologiczne i socjologiczne albo lingwistyczne komunikacji perswazyjnej33.

Analizując językowe, psychologiczne i socjologiczne przesłanki, można zatem sformułować warunki, które muszą być spełnione,
aby perswazja była skuteczna:
1. Akceptacja środowiska społecznego (dobrze, gdy przedmiot perswazji jest akceptowany przez osoby bliskie odbiorcy lub szanowane przez niego).
2. Zgodność z obrazem świata odbiorcy (dobrze, jeśli przedmiot perswazji jest zgodny z sądami, poglądami, wartościami istotnymi dla
odbiorcy).
3. Motywacja (dobrze, jeśli odbiorca widzi konkretną korzyść, którą
przyniesie mu zaakceptowanie przedmiotu perswazji).
4. Percypowalność przedmiotu perswazji (trzeba, aby odbiorca rozumiał przedmiot perswazji oraz cały wywód perswazyjny).
5. Uzasadnienie (dobrze, jeśli perswazja dostarcza odbiorcy zracjonalizowanego uzasadnienia decyzji)34.
Szerokie omówienie psychologicznego aspektu wiedzy o reklamie zostało zawarte w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania (Psychologia reklamy; Modele skuteczności reklamy; Psychoanaliza i reklama podprogowa; „Instruktaże” wywierania wpływu).

33
34

Ibidem, s. 48
Opracowane w nawiązaniu do : P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Kraków 2000, s. 46-48
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Przejdźmy teraz do omówienia drugiego ujęcia zagadnienia
perswazji w reklamie - do teorii aktów mowy. Analizuje ona reklamę
jako określony typ aktu mowy o dominującej funkcji perswazyjnej. K.
Skowronek, analizując strukturę komunikatu reklamowego stwierdza,
iż:
Z punktu widzenia pragmalingwistyki reklama jest makroaktem (…) o charakterze pośrednim (indirect) i dominującej funkcji perswazyjnej, zbudowanym z mikroaktów (pośrednich bądź bezpośrednich): zachęty, nakłaniania,
stwierdzania, chwalenia, proponowania, rady, gwarancji i obietnicy oraz
grzecznościowych, których funkcje pragmatyczne są zawsze podporządkowane funkcji naczelnej35.

Model aktu reklamowego (reklamy komercyjnej), odsłaniający
założenia, intencje nadawcy (reklamodawcy), zawiera m.in. następujące proste, oczywiste stwierdzenia cząstkowe:
–– „Mam rzecz X”;
–– „Wy możecie mieć rzecz „X” ode mnie;
–– „Chcę, żebyście uwierzyli, że posiadanie tej rzeczy jest dobre dla
was”;
–– „Zakładam, że dzięki mojemu komunikatowi reklamowemu mogę
spowodować, że będziecie chcieli mieć rzecz „X” ;
–– „Chcę, żebyście zapragnęli mieć tę rzecz (gdyż to byłoby dla mnie
dobre)”36.
Trzy ostatnie założenia wyraźnie sygnalizują działanie perswazyjne
(„Chcę, żeby…”, „Mogę spowodować, że będziecie chcieli…”).

35
36

K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993, s. 82
W nieco innej wersji: ibidem, s.82
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Perswazyjna (nakłaniająca, impresywna) funkcja wypowiedzi
jest definiowana przez wielu badaczy. Chcę tu przypomnieć ujęcie perswazji przez S. Barańczaka: „Funkcja perswazyjna wypowiedzi jest
to szczególna odmiana funkcji konatywnej, polegająca na usiłowaniu
uzyskania realnego wpływu na sposób myślenia lub postępowania odbiorcy”37. Autor nie wprowadza wprawdzie rozróżnienia między perswazją a manipulacją, co z perspektywy dzisiejszych badań można by
uznać za teoretyczną nieścisłość; ale, co istotne, wskazuje on cztery
mechanizmy, stojące niejako na granicy perswazji i manipulacji, toteż w dużym stopniu przystające do praktyki tekstów reklamowych.
Cztery wskazane przez Barańczaka prawidłowości to mechanizmy:
emocjonalizacji odbioru; wspólnoty świata i języka; symplifikacji rozkładu wartości; odbioru bezalternatywnego.
Mechanizm emocjonalizacji odbioru to inaczej spełnienie
warunku bezrefleksyjnej percepcji. Zakłada on, iż uwolnienie silnych
emocji może być czynnikiem blokującym zdolność racjonalnej analizy i podejmowania wyważonych decyzji. Jak sugeruje R. Tokarski38,
emocjonalizacja przekazu reklamowego najczęściej – i najskuteczniej
– działa nie w bezpośrednim akcie nakłaniania, lecz poprzez pośrednie odwołanie do kulturowo wykreowanych stereotypów, pożądanych
modeli ludzkich zachowań, uniwersalnych sądów i wartości („Matka
kocha dzieci miłością bezinteresowną i pełną poświęcenia”, „Dzieci
są bezbronne i potrzebują opieki – to wzrusza dorosłych”; „Większość ludzi tęskni za prawdziwą miłością”; „Większość ludzi ogarnia
wzruszenie, gdy widzą obraz szczęśliwej rodziny”, „Ludzie na ogół
doświadczają poczucia wspólnoty, widząc obraz tradycji narodowej”
itd.). Wykorzystanie takich oczywistych „instrumentów emocjonaliza37
38

S. Barańczak, Słowo-perswazja-kultura masowa , „Twórczość” 1975, nr 7 , s. 49
R. Tokarski, Mechanizmy perswazyjne w reklamie, „Aida –Media”, nr 10, 1995
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cji” w reklamie zwiększa szanse na uwolnienie pozytywnych emocji
i skojarzenie ich przez odbiorcę z ofertą reklamodawcy. W tak skonstruowanym przekazie w dużym stopniu neutralizowane są argumenty
racjonalne.
Mechanizm wspólnoty świata i języka, czyli spełnienie warunku pełnego porozumienia ma sprzyjać wytworzeniu poczucia więzi
między nadawcą a odbiorcą lub wrażenia pewnej zażyłości, ewentualnie wspólnoty przekonań czy doświadczeń. Pomaga w tym odwołanie
się do semiotycznej opozycji: „swój-obcy”. Tokarski sygnalizuje dwie
typowe dla komunikatów reklamowych postawy wobec członów tej
opozycji. Z jednej strony, kultura własna jest najłatwiejsza do zaakceptowania: wykorzystanie tego mechanizmu można nazwać „poszukiwaniem swojego”. Z drugiej strony – „poszukiwanie obcego” czyli kultury nieznanej, np. egzotycznej, odległej, podsycane jest ciekawością,
chęcią poznania. Komunikaty reklamowe odwołują się więc zarówno
do postawy pierwszej – sygnalizując wspólnotę interesów i wartości
między nadawcą i odbiorcą reklamy, jak i do postawy drugiej – wprowadzając obce, egzotyczne nazwy, ukazując odległe kulturowo, geograficznie realia.
Mechanizm symplifikacji rozkładu wartości, czyli spełnienie
warunku łatwej orientacji aksjologicznej, jest bardzo nośnym elementem reklam. Konstrukcja komunikatu musi być na tyle dokładnie
przemyślana, aby pozytywne aspekty oferty zdecydowanie przeważały,
aby były w stanie zniwelować elementy, mogące budzić wątpliwości
odbiorcy. Zanim odbiorca pomyśli, że słodycze są niezdrowe, kaloryczne, zawierają tłuszcze nienasycone, psują zęby, odbierają dzieciom
apetyt itp., reklama musi dostarczyć kontrargumentów: reklamowany
produkt wykonano z naturalnych składników (np. mleko, ziarna),
zawiera on witaminy, stanowi źródło energii dla dziecka, doskonale
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smakuje i sprawi dziecku ogromną radość. Twórcy reklam używają
określeń wartościujących, zarówno bezpośrednio (najlepszy, doskonały,
wspaniały) jak i pośrednio – np. w sferze konotacji słowa (tradycyjny,
nowy, polski, nasz). Jak pisze Tokarski: „Oferowaną wartością może
być skuteczność działania, wygoda użycia czy smak a także cena”39.
Ukazanie zalet, powodów, dla których warto skorzystać z oferty, może
bowiem stanowić bardzo sugestywny argument perswazji.
Mechanizm odbioru bezalternatywnego czyli spełnienie warunku zwolnienia od decyzji to konsekwencja oddziaływania technik
omówionych powyżej. Jeśli nawet odbiorca ma wybór (kupić – nie
kupić; skorzystać z oferty – nie skorzystać z niej), to powinien zostać
przez reklamę przekonany, iż „dobra”, ”właściwa” decyzja jest tylko
jedna; wybór nie może budzić wątpliwości. Na ogół więc „decyzja
reklamowa” dotyczy bardzo podstawowych, wręcz instynktownie
odbieranych tez: każdy odbiorca „woli” być zdrowy, piękny, młody,
elegancki, zadowolony niż chory, zaniedbany, brzydki, smutny, samotny itp. „Słuszny wybór” jest zatem tylko jeden - opowiedzenie się po
stronie reklamowanej oferty.

2.4. 	Cechy języka reklam
Jednym z najistotniejszych elementów reklamy jest jej warstwa językowa. W niektórych komunikatach reklamowych jest ona
ograniczona do minimum, jednakże trudno sobie wyobrazić całą kampanię reklamową przeprowadzoną „bez słów”, gdyż tylko język pozwala w pełni precyzyjnie przekazać niezbędne informacje a także wyrazić
argumentację i uzasadnić słuszność decyzji:

39

Ibidem, s. 34
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Język jest najbardziej naturalnym narzędziem perswazji, także publicznej,
a reklama jest jej rodzajem najczęściej spotykanym. (…) To, co w komunikacie reklamowym najciekawsze, a także to, co najskuteczniejsze, zależy
w znacznej mierze od indywidualnej inwencji, talentu i natchnienia oraz od
przypadku, który często pozwala tworzyć teksty znakomicie skuteczne.40

Pożądaną cechą reklamy jest harmonia wszystkich elementów komunikatu (język - obraz - kolor - dźwięk - muzyka), ich właściwy dobór
i prawidłowe zastosowanie. Obraz (zwłaszcza ruchomy) - jego atrakcyjność, kolorystyka, symbolika, emocje, uwalniane za pomocą muzyki
- to ważne elementy gry marketingowej, zawsze jednak są one wtopione w całokształt działań promocyjnych, w których muszą zawierać się
przekazywane za pomocą słów informacje. Język pozostaje bowiem
podstawowym narzędziem komunikacji człowieka z człowiekiem. J.
Bralczyk zauważa, iż:
Skuteczny komunikat reklamowy ma zawierać intrygująco przedstawioną
obietnicę (zwykle dotyczy ona zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu)
i uwiarygodniać ją. Zarówno pobudzenie, jak uwiarygodnienie może być
osiągalne środkami dźwiękowymi i graficznymi – ale przede wszystkim językowymi. Świat reklamy, piękny i euforyczny, do którego odbiorca wejść
jednak łatwo może – jest przedstawiany różnie, ale najpełniej słowem, co
uwiarygodni i przybliży – to także w znacznej mierze sprawa języka 41.

Wymagania stawiane tekstom reklamowym muszą w związku
z tym być bardzo wysokie. Warstwa językowa jest bardzo wydatnie
„wspomagana” atrakcyjnymi, mocno „uderzającymi” w odbiorców
elementami graficznymi czy efektami dźwiękowymi. Komunikat musi
bowiem być oryginalny – by mógł przyciągnąć uwagę odbiorcy. Oryginalność nie może jednak stanowić wartości „samej w sobie”, zwłasz-

40
41

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańsk 2004, s.13
Por. ibidem s. 7
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cza w sferze języka – zbyt daleko posunięta, mogłaby zagrozić innym
atutom tekstu, takim jak: zrozumiałość, konkretność czy sensowność.
Skuteczny komunikat powinien zatem być odważny, ale jednocześnie
zrozumiały, zwięzły, łatwy do zapamiętania. Musi zawierać informacje
aktualne, być wiarygodny oraz budzić zaufanie i sympatię. Istotne, by
był zgodny z normami prawnymi, obyczajowymi czy dobrym gustem
– w zakresie oczekiwanym przez potencjalnych odbiorców, by był –
mówiąc najogólniej – dostosowany do ich potrzeb42.
Skuteczność wypowiedzi zależy od talentu i kreatywności twórcy. Pisanie tekstów reklamowych o różnych formach (strona
WWW, e-mail reklamowy, komunikat prasowy, radiowy, telewizyjny,
broszura, katalog, list sprzedażowy itd.) - czyli copywriting - jest zatem
zadaniem wymagającym dużego wyczucia językowego oraz świadomości, jak potężna jest siła oddziaływania języka jako narzędzia komunikacji. Copywriter jest więc jednym z najważniejszych twórców
kampanii reklamowej.
Tworzenie tekstów reklam to poszukiwanie oryginalnych, ciekawych, przykuwających uwagę form, np. wykorzystywanie różnego
typu tropów (metafor, porównań, epitetów, hiperboli, animizacji, personifikacji) oraz gier językowych, twórczo nawiązujących do różnego typu relacji znaczeniowych (synonimia, antonimia, polisemia) czy
do powszechnie znanych związków frazeologicznych. Można w nich
zaobserwować odwołania do różnych tekstów kultury (film, literatura i in.), do tradycji, wartości wspólnych, kultury, historii. Teksty reklam posługują się zróżnicowanymi składniowo i stylistycznie typami
zdań, a także różnymi odmianami słownictwa (neologizmy, wyrazy
ekspresywne, słownictwo środowiskowe, gwarowe itp.); odwołują się
do różnych odmian i gatunków wypowiedzi, wykorzystują wszelkie
42

Por. ibidem, s. 9-10
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konwencje i kategorie estetyczne (tragizm, komizm). „Wciągają” też
odbiorcę w różne relacje nadawczo-odbiorcze, kreują różne sytuacje
komunikacyjne. Starają się zatem za wszelką cenę ominąć najtrudniejszą do pokonania przeszkodę – nudę, jednorodność, przewidywalność.
Bardzo istotnym elementem warstwy językowej w reklamie
jest slogan. Słowo slogan wywodzi się z języka celtyckiego (slugh
gairm), w którym pierwotnie oznaczało zawołanie - okrzyk bojowy.
Taka „pobudzająca” funkcja sloganu pozostaje jego najistotniejszym
wyróżnikiem.
Obecnie slogany są określane jako teksty, wyrażające „główną
myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów, których sens, dobór,
brzmienie i rytm umożliwiają wywarcie dużego wrażenia i sprzyjają
zapamiętaniu”43.
M. Kochan określa slogany reklamowe jako krótkie komunikaty, które m.in.:
●● stanowią zamkniętą całość
●● są wyróżnione z całości tekstu reklamowego lub występują
samodzielnie
●● cechują się lapidarną formą
●● często są nieprzezroczyste językowo (zwracają uwagę samą formą językową, np. budową zdania, rytmem, oryginalną wartością
semantyczną)
●● pełnią funkcję perswazyjną, w dużym stopniu przy użyciu środków emocjonalnych, werbalizują (nie zawsze wprost) intencję
wywarcia wpływu na decyzję odbiorcy44.

43
44

T. Sztucki, Encyklopedia marketingu: definicje, zasady, metody, Warszawa 1998, s. 288
M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002, s. 74-75
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Nowacki podkreśla, że slogan powinien być krótki
i sugestywny:
Ma bowiem streszczać lub podsumowywać treść całego przekazu. Z przeprowadzonych badań wynika, że z pięciu podanych słów odbiorca potrafi
zapamiętać wszystkie, z dziesięciu - przeciętnie cztery lub pięć, a z dwudziestu pięciu - tylko od czterech do ośmiu. Szczególny efekt daje użycie
tylko jednego słowa45.

Russell i Lane sygnalizują zaś, że slogan ma utrwalić treści,
na których nadawcom szczególnie zależy:
Slogan różni się od innych form twórczości, gdyż jest on skonstruowany
w taki sposób, aby został zapamiętany i powtarzany słowo w słowo, utrwalając konsumentowi w pamięci markę i treść jej przesłania reklamowego46.

W. Budzyński, podsumowując cechy sloganu zauważa, że slogan powinien:
- być zwięzły (3- 5 słów), oryginalny, sugestywny i konkretny,
- uwzględniać potrzeby i pragnienia nabywcy,
- zwrócić uwagę odbiorcy na reklamę, firmę, towar lub usługę,
- być prawdziwy,
- potwierdzać styl firmy i pozostawać w zgodzie z wyobrażeniem o niej
(zgodność z treścią public relations),
- wykazywać dużą zrozumiałość dla przeciętnego odbiorcy,
- zachowywać umiar w zachwalaniu towaru/usługi,
- wykorzystywać aktualne trendy w zachowaniu się nabywców,
- byś spójny wewnętrznie i spójny z koncepcją towaru lub usługi,
- wpadać w ucho,
- mieć odpowiednie brzmienie i rytm,
- być uniwersalny,

45
46

R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 60
J.T. Russell, W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2002, s. 516
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- streszczać i podsumowywać,
- nakłaniać do działania,
- uwzględniać przepisy prawne i zwyczaje na rynku47.

M. Kochan wskazuje typy sloganów, wśród których znajdują
się:
●● slogan właściwy
●● headline
●● slogo48.
Slogan właściwy jest najbliższy cechom postulowanym w powyższych charakterystykach sloganu - streszcza i podsumowuje przekaz, utrwala najważniejsze treści; co istotne - jest on przypisany do jednej konkretnej kampanii reklamowej. W tekście występuje najczęściej
jako wyróżniona (wielkością, krojem czcionki) całość, zamieszczona
w połowie lub w drugiej części komunikatu reklamowego. Headline zaś
występuje w funkcji „tytułu” czy „nagłówka”; w reklamie graficznej
jest ulokowany na górze, w spotach filmowych czy radiowych – na
początku komunikatu. Często jest rodzajem zapowiedzi treści reklamowej, niekiedy ma postać pytania ( Masz już dość problemów z włosami? Potrzebujesz szybkiej pożyczki?). Slogo jest natomiast tekstem
przypisywanym konkretnej marce, firmie, występującym przez długi
okres we wszystkich jej kampaniach; ten typ sloganu pojawia się na
ogół w sąsiedztwie logotypu (pod koniec, na dole komunikatu).

47
48

W. Budzyński, Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Warszawa 1999, s. 109
M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002, s. 80-85
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2.5.

Psychologia reklamy

Dynamicznie rozwijająca się w II połowie XIX stulecia
psychologia naukowa mogła zaoferować doskonałe narzędzia analizy przedsięwzięć natury praktycznej: na przełomie XIX i XX wieku,
przede wszystkim w USA, ale także w Europie, ugruntowują swoją
pozycję różne gałęzie psychologii stosowanej: psychologia kliniczna,
psychologia szkolna, psychologia biznesu, psychologia sądowa – między innymi także – psychologia reklamy. Jeden z pierwszych psychologów, zajmujących się reklamą, Walter D. Scott, poświęcił swoje prace
naukowe analizie takich elementów reklamy jak: sugestia, percepcja,
wyobrażenie, złudzenie. Powiązał też odbiór reklamy z wiedzą na temat percepcji, motywacji, emocji czy pamięci49. Jego odkrycia wiązały
się z tezą, iż reklama ma w pewnym tylko stopniu przesłanki ekonomiczne; ogromne znaczenie mają w niej przede wszystkim czynniki
irracjonalne, emocjonalne. Pisał on:
Człowiek jest nazywany zwierzęciem myślącym, ale równie dobrze można go nazwać stworzonym do przyjmowania sugestii. Jest rozumny, ale też
w dużym stopniu podatny na sugestię50.

Po I wojnie światowej założył on Scott Company – „jedną
z pierwszych firm konsultingowych, zajmujących się doradztwem
psychologicznym na potrzeby biznesu”51. Inny psycholog – Harry
L. Hollingworth wyznaczył kolejną nową ścieżkę badań nad reklamą
– rozpoczął badania skuteczności oddziaływania reklamy, porównując
własne analizy, oparte na przesłankach psychologicznych, z wynikami

Por. L. T. Benjamin, Jr, Historia współczesnej psychologii, przekł. J. Radlewska, Warszawa
PWN 2008, s.130
50
Ibidem, s. 130
51
Ibidem, s. 136
49
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sprzedaży, uzyskanymi od firm, dla których pracował52. W ten sposób
zainicjował współczesne badania marketingowe. Od tego czasu psychologia reklamy przeszła długą ewolucję. Jak pisze Bogusław Kwarciak, mimo upływu lat, zakres badań psychologii reklamy pozostaje
kwestią otwartą. Niektórzy badacze uznają, że „obejmuje on wyłącznie
zagadnienia percepcji, pamięci i uczenia, postaw oraz perswazji”53, inni
zaś twierdzą, że „problematykę należy uzupełnić o proces podejmowania decyzji o zakupie oraz modele konsumpcji”54. Poszukując „recepty na skuteczną reklamę” twórcy odwołują się do wiedzy o reakcjach
człowieka na bodźce, o ludzkim świecie wartości i kultury, a nawet do
niektórych założeń psychoanalizy. Co istotne, pojawiły się zarówno
szczegółowe analizy czynników skuteczności, teoretyczne, naukowe
modele percepcji komunikatów reklamowych jak i popularne ujęcia,
dotyczące metod wywierania wpływu.
Wielu badaczy reklamy jest zainteresowanych psychologicznymi motywacjami ludzkich zachowań. Ich analizy pozwalają porządkować wiedzę o czynnikach, kształtujących postępowanie konsumentów.
Można wymienić dwie grupy takich czynników: czynniki zewnętrzne
oraz czynniki wewnętrzne.
Do czynników zewnętrznych zalicza się:
–– czynniki o charakterze socjologicznym i kulturowym,
–– czynniki charakteryzujące konsumenta pod względem cech demograficznych i ekonomicznych (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce
zamieszkania, dochody, wydatki),
–– czynniki związane z marketingiem - mix stosowanym na rynku
przez różne firmy (produkt, cena, dystrybucja, promocja),
Ibidem, s. 131-132
B. Kwarciak, Podstawy psychologii reklamy [w:] Wiedza o reklamie, praca zbiorowa (K.
Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg,
E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 149
54
Op.cit., s. 149
52
53
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–– czynniki związane z otoczeniem, w którym funkcjonuje konsument55.
Czynniki wewnętrzne zaś to tzw. profil psychologiczny konsumenta, są one związane z oddziaływaniem elementów „wypływających z wnętrza człowieka”, a wśród nich – najistotniejsze są potrzeby.
Potrzebę można zdefiniować jako odczucie braku czegoś, wynikające
z dostrzegania różnicy między istniejącym stanem rzeczy a stanem pożądanym (oczekiwanym). Potrzeby kierują działaniem człowieka, który dąży do ich zaspokojenia. Niektóre są determinowane biologicznie,
inne kulturowo. Biologiczna determinacja ludzkich zachowań wyznacza najsilniejszą grupę potrzeb podstawowych, bez których zaspokojenia zagrożone jest zdrowie i życie człowieka.
Rys. 2.

Hierarchia potrzeb wg A. H. Maslowa

Samorealizacji
Samourzeczywistnienia
Uznania i szacunku
prestiż, osiągnięcie czegoś,
wyróżnienie się

Przynależności
miłości, czułości, przynależności do grupy

Bezpieczeństwa
pewność, opieka, porządek, stałość
Fizjologiczne
głód, pragnienie, schronienie, sen

Źródło: R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 209
55

R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 208
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Analizując piramidę hierarchii potrzeb Maslowa, zauważamy
potrzeby podstawowe oraz potrzeby wyższego rzędu. Aby zrealizować
potrzeby wyższego rzędu, najpierw człowiek musi zadbać o potrzeby
podstawowe (niższego rzędu). Zanim zatem zacznie działać np. w kierunku samorealizacji, musi najpierw zatroszczyć się o potrzeby podstawowe a wśród nich zaspokojenie głodu, pragnienia, potrzeby snu
itd. Pamiętając o tym, agencje reklamowe prześcigają się w tworzeniu
reklam, które sugerują klientowi, że bez reklamowanych produktów
potrzeby człowieka nie mogą zostać właściwie zaspokojone.
Precyzyjne określenie potrzeb odbiorcy reklam może służyć pożądanemu przez nadawcę pogłębieniu działań perswazyjnych.
Problematyka ta bywa postrzegana jako zagadnienie zbliżone do centralnego obszaru badań marketingowych; rynkowe analizy zachowań
konsumenckich w pewnej mierze wyrastają ze zbudowanych przez
psychologię podstaw i są dziś traktowane jako mocny fundament kampanii, zwłaszcza w fazie definiowania strategii reklamowej pod kątem
psychograficznej sylwetki osób z grupy docelowej (styl życia, osobowość, potrzeby, uznawany system wartości).
Szczególnym zainteresowaniem teoretyków i praktyków reklamy cieszy się wiedza na temat pamięci i cyklu przetwarzania informacji. Pamięć ludzka, która jest dla reklamy kluczowa, to mechanizm
złożony, można wyodrębnić: pamięć ikoniczną (sensoryczną), pamięć
krótkotrwałą oraz pamięć długotrwałą. Pamięć ikoniczna pozwala rejestrować i rozpoznawać określone bodźce, np. wizualne - kształty, kolory czy słuchowe - głos, muzyka itp. Gdy określona informacja zostanie
w ten sposób zarejestrowana, trafia do pamięci krótkotrwałej, w której
pozostaje tak długo, jak długo odbiorca jest aktywnie skoncentrowany
na określonym zagadnieniu. Informacje, przechowywane w pamięci
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długotrwałej, to dane, których aktualnie człowiek nie wykorzystuje, ale
są one niejako „do jego dyspozycji”.
Motywacje zachowań, potrzeby, cykl przetwarzania informacji, pamięć – to tylko niektóre zagadnienia z zakresu psychologii, interesujące badaczy i praktyków reklamy. W kolejnym rozdziale przedstawione zostaną wybrane modele skutecznego oddziaływania reklamy
na odbiorcę, których podstawy tworzy właśnie m.in. wiedza z zakresu
psychologii.

2.6. 	Modele skuteczności reklamy
Prowadzone przez psychologów i specjalistów z innych dziedzin badania postaw konsumenckich oraz analizy odbioru przekazu
reklamowego pozwoliły uzyskać pełniejszą wiedzę o komunikacji
reklamowej:
„Ewolucja podejścia do komunikacji reklamowej związana jest z powojennymi naukowymi osiągnięciami w dziedzinie marketingu. Badania
nad modyfikacją postaw konsumenta pod wpływem przekazu reklamowego
rozpoczęły się jeszcze w XIX wieku”56

Jeden z najstarszych modeli przekazu reklamowego (XIX
w.) opisuje efekt „reklamowej czarnej skrzynki”. Jego istotą jest
założenie, iż „gwarantem zwiększenia obrotów przedsiębiorstwa jest
wyłącznie dotarcie komunikatu reklamowego do odpowiedniej grupy
konsumentów”57: REKLAMA – KONSUMENT – OBROTY. Model
ten jednak szybko okazał się niewystarczający. W kolejnych analizach
stopniowo zwracano uwagę na różne grupy czynników, wpływających
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 18
57
Ibidem, s.18 -19
56
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na skuteczność przekazu reklamowego. Podkreślano między innymi,
że:
●● reklama jest procesem złożonym z kilku etapów
●● czynnikiem wpływającym na skuteczność komunikatu są potrzeby konsumenta i jego profil psychologiczny
●● odbiór przekazu angażuje różne sfery (kognitywną, afektywną,
behawioralną)
●● typ kampanii powinien zależeć od postawy klienta wobec produktu – a wobec tego także – od typu produktu.
Reklama jako proces złożony z kilku elementów (faz), pojawia się w modelach z początku XX wieku, między innymi SLB czy
AIDA.
Model SLB wyodrębnia trzy podstawowe etapy a zarazem imperatywy reklamy:
Stand – zatrzymaj się
Look – patrz, przyglądaj się
Buy – kup.
Proces AIDA składa się zaś z czterech elementów:
Attention – uwaga (w niektórych wersjach: Awarness
- świadomość)
Interest – zainteresowanie
Desire – pragnienie
Action – działanie58.
Model ten pozostaje aktualny dzięki przejrzystej i czytelnej strukturze, mimo iż współczesna wiedza o procesie reklamowym
Proces AIDA został krótko scharakteryzowany w niniejszym podręczniku także w części
pierwszej Marketing współczesnej organizacji, w rozdziale VI Promocja jako instrument komunikowania się przedsiębiorstwa, w p. 6.2: Program promocji.
58
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znacząco wykracza poza tę skrótową formułę. Pierwszy ze wskazanych etapów odbioru (Attention) wiąże się z koniecznością zwrócenia
uwagi na reklamę: ilość generowanych komunikatów reklamowych
sprawia, że nie wszystkie mogą zostać dostrzeżone; komunikat musi
zatem przeniknąć do świadomości odbiorcy (Awarness). Etap drugi –
Interest – uświadamia, że nie wystarczy na chwilę przyciągnąć uwagę
odbiorcy, trzeba ją jeszcze utrzymać na tyle długo, aby – nie tracąc
zainteresowania – zapoznał się z treścią komunikatu; jeśli reklama
wzbudzi zainteresowanie – kolejny warunek skuteczności zostaje spełniony. Trzeci element procesu AIDA – Desire (pragnienie) wiąże się
ze wzbudzeniem pożądania, chęci posiadania produktu: jeśli odbiorca
zapragnie skorzystać z oferty, staje się potencjalnym klientem. Ostatni
etap – Action (działanie) oznacza, że reklama powinna wzbudzić motywację do podjęcia określonej aktywności (dokonania zakupu, skorzystania z usługi, zmiany poglądów, złożenia zamówienia itd.). Kolejne
obserwacje pozwoliły wzbogacić model o nowe elementy: Conviction –
przekonanie odbiorcy o słuszności decyzji (AIDCA) oraz Satisfaction
– zadowolenie z podjętego działania (AIDCAS); w literaturze można
spotkać jeszcze dodatkowe elementy, wzbogacające omawiany model,
np.: Confidence – zaufanie, Comprehension - zrozumienie.
Jednym z pierwszych modeli uwzględniających potrzeby konsumenta był zaś model DIPADA: Definition – definicja, Identification
– identyfikacja, Proof – próba, Acceptance – akceptacja, Desire – pragnienie, Action – akcja (działanie, zakup).
Z kolei Russel Colley zaproponował model znany pod nazwą
DAGMAR (Defining Advertising for Measured Advertising Results).
Jego istotą jest założenie, że konsumenci przyjmują określoną postawę
wobec konkretnych marek, a zadaniem reklamy jest kreowanie zachowań odbiorców wobec danej marki.
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Kolejny model - znany jako model hierarchii efektów reprezentuje schemat AKLPCP Lavidge’a – Steinera. Nazwę AKLPCP
można rozszyfrować jako literowy skrótowiec terminów: Awarness
(świadomość) – Knowledge (wiedza) - Liking (sympatia, upodobanie)
– Preference (preferencja, upodobanie) – Conviction (przekonanie) –
Purchase (zakup, transakcja). Teoria zakłada, że odbiorca - zaangażowany w proces odbioru i zdolny do świadomego uczenia się - przetwarza informacje reklamowe i podejmuje najkorzystniejszą decyzję.
Model ten wskazuje trzy fazy oddziaływania reklamy na konsumenta:
poznawczą/ kognitywną (percepcja, dostarczanie informacji i faktów –
Awarness, Knowledge); uczuciową/ afektywną (wpływanie na uczucia,
postawy – Liking, Preference) i behawioralną/ wolicjonalną (podjęcie
ostatecznej decyzji i działanie, np. dokonanie zakupu – Conviction,
Purchase).
Inne istotne kryterium analizy czynników, wpływających na
skuteczność określonej strategii reklamowej, uwzględnia zależność
kampanii od typu produktu oraz zaangażowania klienta w zakup. Przykładem może tu być model Raya. Wskazuje on trzy typy produktów
i łączy je z określonymi postawami konsumentów:
●● produkty specjalne i wybierane – duże zaangażowanie klienta;
istotne jest przekonanie na podstawie konkretnych przesłanek,
argumentów, rzeczowo przedstawionych danych, precyzyjnie
podanych informacji (prasa, Internet, ulotki, broszury)
●● produkty wyrażające osobowość – duże zaangażowanie klienta, zakup pod wpływem emocji (racjonalność jest tu w dużej
mierze wyłączona); o zakupie decyduje tzw. osobowość marki
(media reklamowe: prestiżowe czasopisma, telewizja)

234

Dorota Filar

●● produkty nabywane rutynowo – małe zaangażowanie klienta,
mniej istotna jest marka, bardziej istotna jest konkretna potrzeba
klienta (reklama zewnętrzna, ulotki, broszury, direct mail).
Współczesna klasyfikacja rodzaju zakupów jest nieco bardziej
rozbudowana, ale opiera się na czytelnej zasadzie: istnieje grupa zakupów codziennych, związanych z zaspokajaniem potrzeb podstawowych
oraz grupa produktów nabywanych okazjonalnie, np. dóbr trwałych,
luksusowych.
Tab. 1.

Klasyfikacja rodzaju zakupów dla celów strategicznych kampanii reklamowej

Rodzaj zakupu
Przykład
codzienny, artykuły tanie
pieczywo, mięso
codzienny, artykuły tanie
środki czystości
okazjonalny, mniej luksusowy
drogie kosmetyki
rozważny, artykuły trwałe
sprzęt AGD
poważny, większe artykuły trwałego
samochód, dom, ubezpieczenie
użytku
Źródło: M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku,
Warszawa 2007, s.21

Powyższa klasyfikacja może sygnalizować, że pewne rodzaje
zakupów sprzyjają przyjęciu przez konsumenta określonej postawy. Do
niej właśnie powinna zostać dostosowana reklama.
Aby opracować strategię dostosowania kampanii do rodzaju
zakupu – odwołano się także do podstaw neuropsychologii, do wiedzy
o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu. W pewnym uproszczeniu - uważa się, że lewa półkula mózgowa odpowiada za odbiór kognitywny przetwarzanie informacji (logiczna kontrola, analiza danych, czynności
werbalne), zaś półkula prawa – za odbiór afektywny (intuicyjność, odczuwanie a także kształty, kolory, orientacja przestrzenna). Informacje
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te zostały wykorzystane przy tworzeniu tzw. macierzy FCB. Model ten
ukazuje zależność odbioru reklamy od zastosowanych mechanizmów
perswazji:
W zależności od wykorzystania środków perswazji komunikat reklamowy
odbierany może być w sposób afektywny lub kognitywny. Jest to szczególnie
ważne w procesie projektowania kampanii, następnie przy doborze mediów
i konkretnych nośników59.

Tab. 2.

Macierz FCB

Odbiór kognitywny
Odbiór afektywny
Duże zaangażowanie
Reklama informacyjna
Reklama emocjonalna
konsumenta
Małe zaangażowanie
Reklama dająca
Reklama tworząca nawyk
konsumenta
satysfakcję
Źródło: Strużycki, Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007, s. 36

Macierz FCB wyodrębnia cztery typy strategii reklamowych:
●● reklama informacyjna - ten typ kampanii znajduje zastosowanie, gdy można spodziewać się dużego zaangażowania klienta
w zakup oraz kognitywnego przetwarzania informacji; nabywając artykuły trwałego użytku (samochód), drogie (sprzęt elektroniczny, droższy sprzęt AGD) odbiorca oczekuje wyczerpujących informacji, toteż komunikat reklamowy powinien być
długi, starannie przygotowany merytorycznie i przekazywać
jak najwięcej danych; należy się liczyć z tym, że odbiorca sam
aktywnie poszukuje informacji o pożądanym produkcie, toteż
przekazywane w kampanii informacje powinny być jasne, wy-

59

Ibidem, s.37
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raziste, przekazane fachowo, ale i przyjaźnie dla „przeciętnego”
klienta;
●● reklama tworząca nawyk – zaangażowanie odbiorcy jest niewielkie, odbiorca dokonuje codziennych zakupów nie tyle dla
przyjemności, ile z konieczności; musi bowiem zaspokajać
potrzeby podstawowe, kupować produkty spożywcze, środki
higieniczne, artykuły chemii domowej; nawyk oznacza tu przyzwyczajenie do określonej marki, chodzi zatem o to, by klient
myślał automatycznie: ”Muszę kupić pastę do zębów czyli pastę
X”, „Kupię cztery serki czyli cztery produkty Y”; reklama musi
zatem wiązać markę z typem produktu i trafiać do odbiorcy poprzez „codzienne” nośniki – telewizję, radio, prasę codzienną,
ulotki;
●● reklama emocjonalna – tu również można liczyć na duże zaangażowanie odbiorcy, ale odbiór treści reklamowych jest związany z afektywnością, co oznacza, że kampania nie tyle dostarcza
racjonalnych argumentów, ile porusza emocje; najczęściej w ten
sposób reklamowane są produkty wyrażające osobowość czyli
perfumy, markowe ubrania, buty, akcesoria; jako nośników należy używać mediów typu ATL – prestiżowych, np. TV, droższe
czasopisma kolorowe – one bowiem współtworzą wizerunek
marki i kreują korzystny kontekst dla pozytywnych emocji;
●● reklama dająca satysfakcję - zaangażowanie odbiorcy na ogół
nie jest duże, ale zakup kojarzy się z przyjemnością – słodycze,
kawa, napoje to artykuły, które wybieramy ze względu na poziom satysfakcji, który mogą nam zapewnić, w związku z tym
ten typ kampanii akcentuje pozytywne emocje i jest nastawiony
na odbiór afektywny.
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Stopień zaangażowania odbiorcy w zakup został uwzględniony także w schemacie ELM (Elaboration Likelihood Model). Jego
autorzy: Richard Petty, John Cacioppo i David Schumann ukazują dwie
możliwe drogi perswazji – centralną i peryferyjną.
●● Droga centralna – jest odpowiednim sposobem przekazywania
informacji odbiorcy, który jest zaangażowany w zakup. Klient
oczekuje jasnych i bezpośrednio wyrażonych informacji, które
świadomie analizuje, by podjąć decyzję.
●● Droga peryferyjna – jest efektywna w wypadku niewielkiego
zaangażowania klienta w zakup, odbiorca nie ma motywacji, by
przetwarzać dużą ilość skomplikowanych treści. Reklama musi
więc „omijać” sferę racjonalności, działać na emocje, ukazywać
jeden prosty atrybut produktu, by „skusić” klienta inną drogą,
niż otwarte racjonalne argumentowanie.
Wyodrębnienie jednego wiodącego atrybutu, który wyróżni dany produkt na tle innych, konkurujących z nim w tym samym
sektorze rynku, stało się podstawą strategii USP czyli Unique Selling
Proposition (Unikatowe Twierdzenie Sprzedażowe):
Świetnie ilustruje to przykład pastylek czekoladowych M&M, które zdobyły
niezagrożoną pozycję lidera, gdyż producent na poziomie technologicznym
dokonał zabiegu, by topiły się w ustach, a nie w rękach (Melt in your mouth
but not in your hand). Pokrył je mianowicie cieniutką warstwą sacharozy –
skutecznym izolatorem termicznym, na dodatek łatwo rozpuszczalnym przez
ślinę!60.

B. Kwarciak, Podstawy psychologii reklamy [w:] Wiedza o reklamie (praca zbiorowa),
Warszawa 2009, s. 171
60
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2.7.

Psychoanaliza i reklama podprogowa

Przedstawione powyżej modele skuteczności reklamy wykorzystują różne aspekty wiedzy z zakresu psychologii. Co ciekawe,
wiedza o reklamie podejmuje próby adaptacji metod i narzędzi psychoanalizy. Andrzej Pitrus zwraca uwagę na:
(…) pionierską pod wieloma względami pracę Vance’a Packarda The Hidden
Persuaders (1957). Jej autor przekonany był o możliwości wpływania na
podświadomość odbiorców. Miał zresztą po temu powody – niektóre agencje w istocie podejmowały próby wykorzystania wiedzy psychoanalityków
w prowadzonych przez siebie kampaniach. Poglądy te Packard potwierdził
także w latach 80. w epilogu, w którym pisze, że niektóre obrazy oferowane
przez reklamę mają w sposób zastępczy rozładowywać lęki odbiorców i kanalizować je podobnie jak czynią to sny61.

Zauważono, że reklama, podobnie jak sen w ujęciu Freuda,
stara się pełnić funkcję obszaru zastępczego spełnienia. Niezrealizowane „na jawie” ludzkie marzenia, ukryte pragnienia, podświadome
dążenia, odwieczne archetypy – stanowią, podobnie jak sny, obszar
eksploracji wielu twórców reklam. Oddziałują one silnie na zakodowane w podświadomości człowieka instynkty, emocje.
Z powodzeniem wykorzystywana jest symbolika, odwołująca
się do podstawowych, podświadomych instynktów, zwłaszcza do symboli związanych z erotyką. Niekiedy warstwa symboliczna realizuje
się poprzez „mowę barw”, innym razem w podświadomość człowieka
„mierzą” bodźce słuchowe (niski, głęboki głos itd.).
Podobieństwo reklamy do snu można - w kontekście psychoanalizy - odnaleźć także w jej sugestywnej warstwie wskazówek inter-
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A. Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, s.113
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pretacyjnych, ale sfera ta uświadamia też istotną różnicę między snami
a reklamą, która:
Dostarcza nie tylko przedstawień podobnych w swej strukturze do snu, ale
także wskazówek, pozwalających dokonać jej interpretacji. Warto przy tym
zauważyć, że wskazówki te nie doprowadzają widza do prawdy, lecz do
preferowanego przez nadawcę znaczenia62.

Wspomniana powyżej książka Vince’a Packarda The Hidden
Persuaders (1957) stała się wydarzeniem także z tego powodu, że zawierała opis eksperymentu, którego echa ciągle powracają we współczesnej teorii reklamy, a postawione wówczas pytania nie uzyskały
ostatecznej odpowiedzi. Eksperyment ten dotyczył reklamy podprogowej, której istotą jest przekazywanie obrazów, treści, nierejestrowanych
przez świadomość odbiorcy, mają jednakże działać perswazyjnie, gdyż
odnotowuje je podświadomość:
Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku firma Kodak wynalazła
tachistoskop, urządzenie pozwalające otwierać i zamykać soczewkę aparatu
fotograficznego czasie 1/60000 sekundy, a więc tak szybko, że oko ludzkie
nie może tego zarejestrować. Kilka miesięcy później, James Vicary ogłosił,
że dzięki temu urządzeniu obrazy przedostaną się do ludzkiego mózgu, choć
nie zostaną zarejestrowane świadomie. W 1957 roku przeprowadził w jednym z kin eksperyment, podczas wyświetlania filmu prezentowano trwający
trzy milisekundy przekaz: „Pij colę” oraz „Jedz prażoną kukurydzę”. Vicary
utrzymywał, że sprzedaż coli w tym kinie zwiększyła się o 18%, a sprzedaż
prażonej kukurydzy aż o 57%. Nie przedstawił jednak żadnej hipotezy tłumaczącej, dlaczego niedostrzegalne dla oka komunikaty bardziej zwiększały
apetyt niż pragnienie. Amerykanie, obawiając się wywierania wpływu przez
reklamę podprogową, jako zagrożenia dla wolności i praw człowieka, zaczęli domagać się wydania zakazu wykorzystywania obrazów docierających
do odbiorcy poza jego świadomością. Jame Vicary powtórzył eksperyment
62

Ibidem, s. 123

240

Dorota Filar
w obecności członków Kongresu, dziennikarzy i przedstawicieli różnych
agend rządowych. Ostatecznie, mimo że badanie nie przyniosło żadnych
efektów, reklamy podprogowej zakazano prawnie63.

Warto podkreślić, że obecnie badacze uznają reklamę podprogową za zjawisko niepotwierdzone – a zatem – raczej spekulatywne.
Mimo to ciągle pozostaje ona „mitem”, wzbudzającym silne emocje
w wielu dyskusjach64.

2.8.

„Instruktaże” wywierania wpływu

Powszechnie wiadomo, że reklamy nie ograniczają się wyłącznie do informowania konsumenta o produkcie, jego właściwościach,
cechach, przydatności, czy cenie. Dużo częściej oprócz funkcji ściśle
informacyjnej pełnią szereg innych zadań, wśród których szczególne
miejsce odgrywa funkcja oddziaływania na zachowania i emocje klienta. Wywieranie wpływu na odbiorcę komunikatów (w tym również komunikatów o treści marketingowej) stało się głównym tematem książki profesora psychologii społecznej Roberta Cialdiniego Wywieranie
wpływu na ludzi. Teoria i praktyka65. Książka ta stała się popularnym
podręcznikiem „szkoleniowym”, instruktażowym, wprowadzającym
w arkana skutecznej sprzedaży. Autor wyróżnia sześć prostych zasad
wywierania wpływu, są to reguły: wzajemności; zaangażowania i konsekwencji; społecznego dowodu słuszności; lubienia i sympatii; autorytetu oraz niedostępności.

63
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 42
64
Por. A. Pratkanis,, E. Aronson,, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na
co dzień, Warszawa 2003
65
Wyd. polskie w przekładzie B. Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
Gdańsk 1996
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Reguła wzajemności wynika z faktu, iż człowiek czuje się
zobowiązany odwdzięczyć się osobie, która wyświadczyła mu jakąś przysługę lub obdarowała jakimś dobrem: „(…) na mocy reguły
wzajemności jesteśmy zobowiązani do przyszłego rewanżowania się
za przysługi, prezenty, zaproszenia i tym podobne dobra, jakie sami
otrzymaliśmy”66. Cialdini nazywa ten mechanizm zasadą „daję i zabieram”: dając coś komuś, jesteśmy przekonani, że w przyszłości gest ten
stanie się źródłem zysku. Reguła ta najczęściej wykorzystywana jest
w procesie promocji sprzedaży (darmowe próbki, degustacje produktów, jazda próbna samochodem, bezpłatne korzystanie „na próbę” – np.
przez tydzień - z oferowanej usługi itp.).
Mechanizm zaangażowania i konsekwencji polega zaś na nakłonieniu potencjalnego klienta do podjęcia – choćby najmniejszej, prostej – aktywności, związanej z ofertą. Do działań motywowanych tym
mechanizmem można zaliczyć podobne przykłady promocji sprzedaży,
jak wymienione powyżej (jazda próbna, darmowe testowanie usługi –
np. mobilnego Internetu). Często bowiem sprzedawca może liczyć na
zakorzenione w kulturze i w samej naturze człowieka „pragnienie bycia
konsekwentnym”:
Kiedy dokonamy już wyboru lub zajmiemy stanowisko w jakiejś sprawie,
napotykamy, zarówno wewnątrz nas, jak i w innych, silny nacisk na zachowanie konsekwentne i zgodne z tym, w co już się zaangażowaliśmy. Naciski
owe prowadzą nas do postępowania w sposób usprawiedliwiający naszą
wcześniejszą decyzję67.

Kolejna zasada – społeczny dowód słuszności – głosi, że
„o tym, czy coś jest poprawne czy nie, decydujemy poprzez odwołanie
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996, s. 34
67
Ibidem, s. 67
66
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się do tego, co myślą na dany temat inni ludzie”68 . Reklamy często
informują, że dany produkt osiąga „najwyższą sprzedaż”, „jest najczęściej kupowany”, jego skuteczność „została potwierdzona przez 90%
kobiet” itp.: „nie muszą nas wprost przekonywać, że jest to produkt najlepszy. Wystarczy poinformować, że inni klienci tak myślą”69. Reguła
oddziałuje skuteczniej, jeśli obserwujemy zachowanie ludzi podobnych
do nas:
Ponieważ większość ludzi to ludzie „zwyczajni”, oni właśnie stanowią
przeważającą część potencjalnych nabywców niemalże każdego produktu.
Dobrze o tym wiedzą firmy reklamowe, stąd też większość produktów – od
higienicznych podpasek po pokarm dla kotów – wychwalana jest przez najzwyczajniejszych ludzi pod słońcem”70.

Mechanizm lubienia i sympatii zakłada natomiast, że chętnie
spełniamy prośby czy też kierujemy się opiniami osób, które znamy
i lubimy. Dlatego reklama „stara się być lubiana” – urzekać pięknem,
prawić komplementy odbiorcy lub wywołać wrażenie „sympatycznej
wspólnoty”. Reklamy często wykorzystują wizerunki znanych i lubianych osobistości, takich jak: sportowcy, aktorzy, modelki, piosenkarze. Reklamują oni produkty niekoniecznie związane z ich profesją;
rzeczą istotną dla producenta jest wytworzenie pozytywnego skojarzenia z produktem, nawet jeśli nie ma ono żadnego logicznego z nim
związku.
Reguła autorytetu pozwala klientom na „zwolnienie z konieczności myślenia”: ulegamy autorytetom, ponieważ reprezentują większą
wiedzę niż nasza. Jeśli eksperci, specjaliści, komisje itp. uznają określony produkt za dobry, klient zyskuje przekonanie, że taki jest w isto68
69
70

Ibidem, s. 113-114
Ibidem, s. 115
Ibidem, s. 133
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cie. Dlatego też reklamodawcy powołują się na opinie specjalistów lub
sugerują, że specjaliści uczestniczyli w tworzeniu produktu. Informują
o zdobytych certyfikatach, nagrodach, pucharach, wyróżnieniach. Siła
autorytetu jest widoczna np. w dziedzinie medycyny: wizerunek osoby
wyglądającej jak lekarz jest zatem powszechnie wykorzystywany w reklamach środków farmaceutycznych i niektórych kosmetyków.
Klienci często oceniają wartość produktów na podstawie ich
osiągalności, dlatego kolejnym mechanizmem stymulującym decyzje
konsumenckie, jest reguła ograniczonej dostępności. Reklamodawcy
używają określeń: „limitowana seria”, „ostateczny termin”, „oferta
dostępna tylko do wyczerpania zapasów”, „tylko dziś” itp. Informacja
o ograniczonej dostępności towaru może być prawdziwa lub fałszywa:
zawsze jednak chodzi o to, aby podnieść jej atrakcyjność w oczach
klienta:
Nie tylko bardziej pożądamy jakiegoś dobra, gdy staje się ono niedostępne
– pożądamy go najbardziej wtedy, gdy niedostępność wynika z pożądania danego dobra przez innych ludzi. Prawidłowość tę starają się wykorzystać autorzy reklam, z których dowiadujemy się, że „musimy się pospieszyć”, ponieważ popyt na jakiś produkt jest tak wielki, iż wkrótce może go zabraknąć71.

Drogą wytyczoną przez Cialdiniego próbuje podążać wielu autorów, opracowujących popularne „podręczniki wywierania wpływu”
czy „instrukcje manipulacji”. Przykładem takiej pozycji jest „Zakazana
retoryka. Podręcznik manipulacji G. Beck, która prezentuje 30 technik
manipulacji do zastosowania w „codziennym życiu”72.

71
72

Ibidem, s. 234
G. Beck, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Gliwice 2007
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2.9. 	Reklama jako odmiana sztuki użytkowej
Skonstruowanie komunikatu reklamowego, który spełnia standardy współczesnego rynku, często wymaga zdolności artystycznych
oraz przygotowania, sprawności warsztatowej w zakresie różnych dziedzin sztuki. Przekaz reklamowy podlega bowiem ocenie estetycznej.
Wiele reklam może zatem stanowić przykład kreatywnej działalności
artystycznej w zakresie sztuki użytkowej.
Nie wszyscy jednak badacze są co do tego jednomyślni. Niektórzy odmawiają reklamie prawa do miana sztuki:
Reklama, choć posługuje się czasami artystycznymi środkami wyrazu, nie
należy – w kontekście pełnionej przez nią funkcji – do obszaru sztuki. Funkcja poetycka, zwracająca uwagę na walory samego tekstu, nie jest tu najważniejsza. Nie można więc o reklamie mówić jako o zindywidualizowanej,
artystycznej wypowiedzi, mającej na celu ekspresję artysty73.

Dzisiejsi odbiorcy niechętnie jednak przyjmują przekazy reklamowe, pozbawione walorów estetycznych; komunikaty są więc tworzone przez ludzi utalentowanych i kreatywnych, a branża reklamowa
nagradza ich wyróżnieniami, przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia
w tej dziedzinie. Dbałość o aspekt estetyczny - o czym doskonale wiedzą twórcy kampanii reklamowych - znacząco podnosi atrakcyjność
przekazu i wzmaga siłę perswazji. Estetycznie chybiony plakat, fotografia reklamowa czy film, nieudolny językowo slogan - odpychają
zamiast przyciągać uwagę, angażować emocje i pobudzać wyobraźnię.
Większość badaczy zgadza się zatem, że reklamę można zaliczyć do
obszaru sztuki użytkowej:

73

A. Pitrus, Znaki na sprzedaż, Warszawa 2000, s. 112-113
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Reklama jest fenomenem niezwykle złożonym, który poza aspektem komunikacyjno-perswazyjnym i marketingowym posiada jeszcze bardzo ważny
aspekt estetyczny. (…) Reklamę można potraktować jako rodzaj twórczości
i mówić o specyficznej estetyce reklamy, podobnie jak mówi się estetyce powieści, czy filmu. Bywa, że komunikat reklamowy posiada cechy typowe dla
przekazu artystycznego, a proces jego powstawania często posiada twórczy
charakter. Ponadto odbiorca spotów telewizyjnych, plakatów lub billboardów
niejednokrotnie doświadcza przyjemności estetycznej, zbliżonej do tej, jaką
przeżywa się w kontakcie ze sztuką. O trafności proponowanego spojrzenia
na reklamę świadczą takie wydarzenia, jak Międzynarodowy Festiwal reklamy w Cannes, polski Crack-Film i inne festiwale, na których przyznaje
się analogiczne wyróżnienia i nagrody jak na festiwalach filmowych, tzn.
stosując kryteria artystyczne.74

Reklamę należy zakwalifikować do obszaru sztuki użytkowej
(inaczej: sztuki zdobniczej czy rzemiosła artystycznego) to znaczy takiej, która dba o aspekt estetyczny przedmiotów codziennego użytku,
zjawisk i działań użytkowych. Oprócz walorów artystycznych, estetycznych - wytwór sztuki użytkowej (przedmiot, zjawisko, działanie)
- posiada też konkretną wartość użytkową czyli - praktyczne zastosowanie. Design jako ‘projekt, koncepcja estetyki obiektu’ obejmuje
wiele obszarów reklamy - poczynając od opakowań (w przemyśle kosmetycznym np. słynne flakoniki perfum Salvadora Dalego), kończąc
na działaniach z zakresu Web Design - grafice komputerowej, obejmującej projektowanie, szatę graficzną stron internetowych, interfejsy użytkownika. Kwalifikując reklamę do działań artystycznych L.D.
Drążek pisze:
Kiedy zwraca się uwagę na artystyczne i estetyczne aspekty reklamy nie
wolno zapomnieć, że jest ona spotkaniem sztuki i życia, co stanowi differentia specifica tego gatunku twórczości. Zjawiska integrujące zjawiska arty-

74

L. D. Drążek, Estetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 7.

246

Dorota Filar
styczne z praktycznymi istniały od stuleci pod nazwą sztuki użytkowej. Na
długą historię sztuki z życiem wskazuje m. in. J. Dewey, podając przykłady
rytuałów, obrzędów, architektury sakralnej, mody, itp. (J. Dewey ”Sztuka
jako doświadczenie” . Wyd. PAN 1975). Dziś mamy do czynienia z niespotykaną dotąd skalą i specyfiką tego fenomenu, albowiem postęp techniczny,
a w szczególności postęp technik medialnych, prowadzi do poszerzenia doświadczenia estetycznego - nowa technika staje się źródłem nowego piękna.75

Branża reklamowa może się zatem poszczycić wybitnymi
twórcami, którzy swoje talenty oddali w służbę komunikacji marketingowej. Jednakże, jak to bywa we wszystkich dziedzinach sztuki, nie
każdy wytwór jest wybitnym dziełem o wartościach artystycznych:
Znaczna część reklam to zwykły kicz, są one z reguły skierowane do masowego odbiorcy, a w tym ludzi niewykształconych, o pospolitych gustach
i preferencjach estetycznych, np. przysłowiowe już reklamy proszków do
prania. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że o poziomie artystycznym komunikatu reklamowego decyduje to, do jakiego segmentu rynku został on skierowany. Producenci reklam produktów luksusowych, adresowanych do wąskiej grupy odbiorców, mogą sobie pozwolić na więcej twórczej
inwencji, oryginalność, a nawet kontrowersyjność, niż ma to miejsce w przypadku komunikatów, skierowanych do tzw. „statystycznego”, przeciętnego
konsumenta.76

W klasyfikacji dziedzin sztuki można wyróżnić np.: sztuki
plastyczne (malarstwo, rzeźba), muzykę, teatr, sztukę słowa (poezja
czy proza artystyczna); a posługując się inną terminologią - np. sztuki
wizualne (fotografia artystyczna, plakat) czy sztuki audiowizualne (np.
film). W tym kontekście za specyficzną cechę reklamy należy uznać
to, iż nie tworzy ona jednorodnego „kodu artystycznego”. Wchłania
elementy wszystkich dziedzin sztuki, wykorzystując estetykę wypra75
76

Ibidem, s. 7
Ibidem, s.8
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cowaną zarówno przez malarstwo, jak i przez fotografię artystyczną,
czerpiąc inspirację z literatury, „anektując” tradycję filmu fabularnego
czy posługując się muzyką jako środkiem wyrazu:
Reklama chętnie sięga po motywy znane z malarstwa, literatury, baśni,
a nawet mitów (…). Zapożyczenia pochodzą z różnych epok i dziedzin twórczości, twórcy reklam odwołują się do tego, co w danym momencie najbardziej ich inspiruje, zapewne dlatego jedną z najbardziej charakterystycznych
cech sztuki reklamy jest eklektyzm i pluralizm; „Współczesna kultura wizualna wchłonęła wiele tradycji (…): film, tradycje fotografii, tradycje sztuki
nowoczesnej, średniowiecze (…) renesans, starożytność, romantyzm, barok,
Chiny, Japonię (…), szczególnie jest to widoczne w reklamie”(A. Kisielewski,
Reklama masowa i kultura wizualna [w:] ”Konteksty” nr 1, 1995, s.44)77.

Rozpatrując związki reklamy z różnymi obszarami sztuki, podam przykłady odnoszące się do wybranych dziedzin sztuki: literatury,
malarstwa i fotografii artystycznej.
Badacze analizujący przekaz reklamowy z perspektywy teorii
literatury, biorą pod uwagę konkretne cechy języka komunikatów reklamowych. Słownik terminów literackich jednoznacznie wiąże reklamę
ze sztuką użytkową oraz współczesną kulturą masową:
reklama (ang. advertising, publicity, fr. publiciate, niem. Werbung, Reklame (…)) - jedna z odmian sztuki użytkowej, służąca zachwalaniu towarów
i usług, stanowiąca ważny składnik współczesnej kultury masowej i wykorzystująca wszystkie dostępne jej media. Reklama ma charakter wysoce
perswazyjny, wszystkie jej elementy są podporządkowane bezpośredniemu
oddziaływaniu na decyzje klientów. Reklama słowna ma zwykle postać krótkiej formuły zbliżonej do sloganu, często funkcjonuje łącznie z przekazami
graficznymi (plakaty); występuje też jako tekst piosenki, dialog w scenie
telewizyjnej lub filmowej itp. Reklama podkreśla najogólniej wartość zaleconego towaru („Coca cola to jest to”), wskazuje na sposoby jego działania
77

Ibidem, s. 23
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( „Radion sam pierze”), często przeciwstawia go towarom konkurencyjnym,
nie nazywając ich jednak z imienia („nasz proszek usunie najgorszą plamę,
nie uczyni tego proszek zwykły”). W swej strukturze odwołuje się do gry
słów, operuje utartymi powiedzeniami („my ci nie podłożymy świni” w reklamie firmy produkującej wędliny z indyków), sięga po metaforę („wpuść
tygrysa do swego silnika”, chodzi o benzynę firmy Esso), posługuje się także
dla celów mnemotechnicznych - różnego rodzaju współbrzmieniami, w tym
także rymami („pasta Kiwi but ożywi”). Niekiedy reklama korzysta z motywów literackich i z cytatów ze znanych dzieł („Ociec prać”, z „Trylogii”
H. Sienkiewicza w reklamie proszku do prania Pollena 2000). Częste są
bezpośrednie zwroty do odbiorcy („Korzystając z usług Indian Airlanes,
będziesz się czuł jak maharadża”), odwołania do stereotypów i wszelkiego
rodzaju społecznych mitów, zapewnienia, że ten, kto kupi nasz towar, stanie
się piękny, szczęśliwy itp.78

Wspomniana w powyższej definicji reklama Polleny („Ociec
prać!” - Pollena 2000) wykorzystała literacki wątek z „Potopu” Henryka Sienkiewicza, przywołując postaci Kiemliczów; wątek sienkiewiczowski kontynuuowała reklama proszku Pollena Kolor, cytując jako
slogan kampanii słowa Danuśki z „Krzyżaków” – „Mój ci on”. Inne
odniesienia intertekstualne budowane są w reklamach, nawiązujących
do literatury dziecięcej79, mitów, baśni (np. futurystyczna wizja postaci
Czerwonego Kapturka, wykreowana przez Luca Bessona w reklamie
perfum Chanell) czy do Biblii (subtelne odwołanie do motywu rajskiego jabłka i kuszenia w reklamie Red Delicious DKNY czy motyw
siedmiu grzechów głównych w reklamie piwa Okocim80).
78
Słownik terminów literackich pod red. M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, A. Okopień-Sławińskiej, J. Sławińskiego, Wrocław 2005
79
Por. tekst reklamy (posiłki dla dzieci Gerber): „Była raz sobie lokomotywa, a w jej wagonach uczta prawdziwa”, nawiązanie do: Julian Tuwim, Lokomotywa.
80
Por. tekst reklamy (Okocim): „Pycha to butelka stojąca na piedestale, tworzonym przez
kapitel kolumny doryckiej; chciwość to cała skrzynka piwa; żądza to układ dwóch butelek:
w kierunku stojącej na pierwszym planie i ociekającej pianą pełzną nalepka i kapsel, pochodzące z drugiej, stojącej dalej; zazdrość to nadnaturalnych rozmiarów butelka na tle rzędu innych,

249

KOMUNIKACJA REKLAMOWA

Naśladowanie stylu artystycznego niekiedy owocuje różnego
typu grami językowymi, metaforyką81, wykorzystaniem humoru. Realizacja funkcji poetyckiej jest, rzecz jasna, ograniczona komercyjną
i perswazyjną orientacją komunikacji reklamowej. Tworzeniem tekstów
reklamowych zawodowo zajmują się copywriterzy.
Sztuki plastyczne stanowią bardzo istotne „zaplecze” reklamy.
Związki przekazu reklamowego z tą dziedziną twórczości są bardzo bliskie i przybierają wiele form. Niekiedy polegają one na bezpośrednim
przywołaniu dzieła malarskiego, jak np. wykorzystanie w XIX–wiecznej Anglii obrazu Johna Millaisa „Bańki”, przedstawiającego chłopca,
puszczającego bańki mydlane; obraz został wykorzystany w kampanii
Pears Soap Company, sprzedawcy mydła. Kilka lat później wykorzystano plakaty Toulouse Lautreca w reklamach Moulin Rouge. Wiele
podobnych przykładów można odnaleźć także dziś: fragment obrazu
Gustawa Couberta „Kąpiące się” w kampanii reklamowej Roc; Mona
Lisa Leonarda da Vinci z hasłem „Oki wydrukuje nawet twój uśmiech”
(reklama Oki) i wiele innych82. Niekiedy nawiązania te mają charakter
wysoce kreatywny i przyjmują postać:
sięgania do pewnego stylu, bądź techniki artystycznej w celu zaadaptowania jej do potrzeb reklamy. Najbardziej lubianym stylem malarskim wydaje
się być surrealizm, reklama zegarka Swatch w magazynie „Sukces” „(…)
przypomina pop-art lub Dalego, niebiesko-szare tło, Japonka trzyma papugi,

z których połowa jest zielona; nieumiarkowanie to długi, ginący na horyzoncie szereg butelek;
gniew to buzująca butelka piwa, mająca zaraz wystrzelić, lenistwo to butelka leżąca” - por. P.H.
Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s.130
81
Przykłady metafor i gier językowych w tekstach reklamowych są bardzo liczne, por.: „Miętowych płatków śniegu w noc gęstą jak czekolada życzy After Eight” (Nestle); „Pięciogwiazdkowy model życia” (Mitsubishi Motors), , „Informacje na śniadanie” (Newsweek) itp.; „Weź
mnie, sprawdź mnie, podziwiaj mnie przez trzy dni” (Opel).
82
Por. L.D. Drążek, Estetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 23-25
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przez jej ramię jak szarfa przepasany jest prostokątny zegarek Swatch” (S.
Kuśnierski, „Reklama jest sztuką”, Warszawa 1996, s. 153)83.

Inspiracją innych reklam jest pop-art, techniki wypracowane
przez A. Warhola – np. w reklamie Coca-Coli, w której wieża Eiffla ma
kształt firmowej butelki. Również fotografia reklamowa buduje swój
warsztat na talencie twórców i doświadczeniach fotografii artystycznej:
Sam proces fotografowania produktu jest czynnością pod względem stopnia
trudności porównywalną z fotografią artystyczną i również wymaga talentu;
„Przede wszystkim zdjęcie musi być odzwierciedleniem produktu, po części
w pewien emocjonalny sposób. Sztuką jest stworzenie specyficznej atmosfery
dla produktu” (R. Hicks i F. Schulz, „Fotografia produktu, profesjonalne
techniki oświetlenia w fotografii”, Warszawa 1997, s.1)84.

2.10. 	Reklama w świetle prawa
Jak każdy aspekt działalności rynkowej, reklama podlega regulacjom prawnym. Funkcjonowanie reklamy w Polsce jest regulowane różnymi aktami prawnymi. Odwołując się do wybranych pozycji
z literatury przedmiotu, sygnalizuję poniżej niektóre z nich. Zapisy prawa nie zostaną jednakże w niniejszym rozdziale skomentowane: do ich
komentowania oraz interpretacji niezbędna jest bowiem szczegółowa
wiedza z zakresu prawa.
Jak podają (w książce Nieuczciwa lub zakazana reklama) P.
Białecki i H. Tuchołka:
(…) po zmianach, jakie miały miejsce w naszym kraju po 1989 r. i lawinowym wręcz wzroście zarówno drobnych, jak i ogromnych przedsiębiorstw,
problemy związane z prawnym uregulowaniem wzajemnych relacji tych
83
84

Ibidem, s.25
Ibidem, s.43
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podmiotów stały się szczególnie palące. Prawna regulacja tych wzajemnych
relacji, a co za tym idzie, ograniczenie posługiwania się reklamą w sposób
żywiołowy, znalazło wyraz w ustawie z 16.04. 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 85.

2.10.1. 	Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(1993)
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji86 zdefiniowała
(art.3 ust.1) czyn nieuczciwej konkurencji, a także podała przykłady
(art.3 ust.2) niedozwolonych przepisami działań:
Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy
lub klienta87.
Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające
w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie
pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd
oznaczenie towarów albo usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do
rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną a także nieuczciwa
lub zakazana reklama (…)88.

Cytowany artykuł ustawy (art.3) wymienia (jako czyn nieuczciwej konkurencji) nieuczciwą lub zakazaną reklamę. Sformułowanie to zostało dokładnie wyjaśnione w artykule 16 ustawy o nieuczciwej

85
P. Białecki, H. Tuchołka, Nieuczciwa lub zakazana reklama. Nowe regulacje ustawowe.
Teksty aktów prawnych. Wzory umów, Warszawa 2002, s.6
86
Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.
87
Ibidem, art. 3 ust.1
88
Ibidem, art. 3 ust. 2
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konkurencji ust. 1-4. Ustęp 1 (pkt 1-5) wymienia sytuacje naruszające
zasady uczciwej reklamy:
1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na
jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia
wrażenie neutralnej informacji;
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub
nadużywanie technicznych środków przekazu informacji89.

Jak wynika z cytowanego aktu prawnego (pkt 1), reklama
nie może być sprzeczna z przepisami prawa. Polskie akty prawne (np.
ustawy o środkach farmaceutycznych, o wychowaniu w trzeźwości,
o wyrobach tytoniowych i in.) szczegółowo regulują zasady reklamowania poszczególnych produktów. Od roku 2000 obowiązuje w Polsce
zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych. W roku 2001 dokonano zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi: zakazano reklamowania wszelkich wyrobów alkoholowych o stężeniu alkoholu, przekraczającym 0,5 procent. Jak podaje
E. Nowińska:
Przepisy bądź wyłączają, bądź ograniczają możliwość prowadzenia reklamy
określonych produktów. Bezwzględny zakaz dotyczy np. reklamy alkoholu
(oprócz piwa), wyrobów tytoniowych, niektórych gier losowych i zakładów
wzajemnych, zasad pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narzą89

Ibidem, art. 16, ust. 1 pkt 1-4

253

KOMUNIKACJA REKLAMOWA
dów,. Względny zakaz reklamy dotyczy produktów leczniczych, dozwolone
jest bowiem reklamowanie leków dostępnych w sprzedaży odręcznej90.

Szczególnie trudnym zagadnieniem - poruszonym w cytowanym artykule ustawy o nieuczciwej konkurencji - jest kwestia naruszania przez reklamę dobrych obyczajów oraz uchybiania godności człowieka. Dotyczy ona często subiektywnej i nie zawsze jednoznacznie
pojmowanej sfery wartości, światopoglądu. Warto jednakże podkreślić,
że ocenzurowaniu mogą podlegać reklamy, które mierzą w uczucia
religijne, poglądy polityczne, dyskryminują ze względu na płeć czy
rasę, propagują akty przemocy bądź przekraczają kulturowe granice,
związane z rozpowszechnianiem treści erotycznych.
Punkt 4 ust.1 art. 16 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji porusza zaś kwestię jawności reklamy, ma przeciwdziałać reklamie ukrytej, kryptoreklamie.
Kolejny fragment (ust.2) artykułu 16 omawianej ustawy precyzuje pojęcie reklamy wprowadzającej w błąd:
2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie
jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu
wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta91.

Ustępy 3 i 4 art.16 omawianej ustawy dotyczą reklamy porównawczej. Została ona zdefiniowana, określono także zasady jej
uczciwego stosowania. Za reklamę porównawczą należy uznać reklamę
„umożliwiającą bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta
albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta”92. Stwierdza
się też, że nie jest ona czynem nieuczciwej konkurencji, jeśli nie po90
91
92

E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie, (praca zbiorowa) Warszawa 2009
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 16, ust. 2
Ibidem, ust.3
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zostaje sprzeczna z dobrymi obyczajami (nie wprowadza w błąd, jest
rzetelna, jest obiektywna i sprawdzalna, nie powoduje pomyłek, nie
dyskredytuje konkurencji i in.93).

2.10.2. Prawo prasowe, Ustawa o radiofonii i telewizji
Bardzo ważnym aktem prawnym, regulującym zasady umieszczania reklamy w prasie, jest ustawa Prawo prasowe. Wskazuje ona
granice odpowiedzialności prasy za treść i formę ogłoszeń i reklam,
nakłada też na dziennikarzy obowiązek zachowania jawności działań
reklamowych, np. poprzez oddzielanie ogłoszeń i reklam od materiałów, pochodzących od redakcji, czy przestrzeganie zakazu prowadzenia
przez dziennikarzy ukrytej działalności reklamowej.
Zagadnienia dotyczące reklamy zostały szeroko omówione
w Ustawie o radiofonii i telewizji. Ustawa ta w art.4 pkt 6 formułuje
prawnie rozpoznaną definicję reklamy radiowej i telewizyjnej, stwierdzając, iż jest nią:
Każdy przekaz, niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji
sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania
określonych spraw lub idei albo osiągania innego efektu pożądanego przez
reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia94.

Ustawa ta – podobnie jak prawo prasowe – podkreśla, że
reklamy telewizyjne i radiowe muszą być wyraźnie wyodrębnione
i „oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że są reklamami i nie
pochodzą od nadawcy”95. Nowińska zauważa, iż art. 16b ust. 3 omawianej ustawy wskazuje, że reklama nie może:

93
94
95

Ibidem, ust.3-4
Ustawa o radiofonii i telewizji art. 4 pkt 6
Ibidem, art. 16 ust 1
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1)
2)
3)
4)

naruszać godności ludzkiej
zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość
ranić przekonań religijnych lub politycznych
sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska96.

Co istotne, ustawa o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji formułują szczegółowe przepisy, dotyczące długości bloków reklamowych. Zgodnie z aktualnymi
przepisami w ciągu jednej godziny emisji programu TV reklamy mogą
trwać maksymalnie 20% czasu (12 minut), a długość pojedynczego
bloku reklamowego nie może przekraczać 4 minut. Stacje komercyjne
starają się wydłużyć bloki reklamowe, łącząc je w ten sposób, że pomiędzy jednym a drugim z nich występują zapowiedzi audycji telewizyjnych (autopromocja). Ustawa o radiofonii i telewizji wskazuje też
programy, które nie mogą być przerywane reklamami. Należą do nich
np.: serwisy informacyjne (wiadomości), audycje o treści religijnej,
audycje dokumentalne i publicystyczne o czasie trwania krótszym nić
30 minut, audycje dla dzieci.
Istotnymi dla rynku reklamowego w Polsce aktami prawnymi
są także m.in.: ustawa o prawie autorskim, prawo własności przemysłowej czy ustawa o języku polskim, która powoduje m.in., że reklamy
przeznaczone na polski rynek nie mogą być formułowane wyłącznie
w języku obcym; musi w nich być obecny komunikat w języku polskim, gwarantujący zrozumiałość oferty.

E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie, (K. Janiszewska, R. Korsak,
B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny),
Warszawa 2009, s. 353
96
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2.10.3. 	Kodeks Etyki Reklamy
Omawiany tu dokument nie jest aktem prawnym, ma jednakże
realny wpływ na sytuację reklamy w Polsce. Powstał jako działanie
o charakterze samoregulacji – w obrębie instytucji branżowej, ukształtowanej na wzór podobnych stowarzyszeń w wielu krajach świata.
Organizacja ta to Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, który stoi na
straży standardów komunikacji marketingowej, promując wzorce pozytywne, a napiętnując działania nieetyczne lub nieuczciwe. Przy Radzie
Reklamy istnieje Komisja Etyki Reklamy. Jest to organ szczególny,
w którego skład wchodzi 30 arbitrów, reprezentujących: reklamodawców, media oraz agencje reklamowe. Komisja dysponuje szczególnym
dokumentem: Kodeksem Etyki Reklamy. Do Komisji można kierować
skargi, przedstawiające dowody naruszania norm Kodeksu lub niezgodności konkretnej reklamy z przepisami prawa. Skarżącymi mogą
być zarówno organizacje jak i osoby fizyczne. Prosty formularz skargi
znajduje się na stronie internetowej Komisji. Następnie specjalnie powołany Arbiter-referent odpowiada za formalnie poprawny przebieg
wszystkich działań, dotyczących wpływającej do Komisji skargi. Na
skutek pozytywnego rozpatrzenia skargi stwierdzona zastaje niezgodność reklamy z Kodeksem lub z prawem; reklama może wówczas zostać wycofana lub ocenzurowana. Taki los spotkał np. reklamę
Mobilking, której zarzucono, iż „uwłacza godności kobiet”; „utrwala
negatywne stereotypy i podział na płeć lepszą i gorszą”97. Pełny tekst
Kodeksu Etyki Reklamy jest dostępny na stronie internetowej Komisji
Etyki Reklamy.

97

Cyt. wg: E. Nowińska, Prawo reklamy [w:] Wiedza o reklamie, Warszawa 2009, s. 332
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Pytania i ćwiczenia
1. Czy reklamę można określić jako interdyscyplinarny przedmiot
badań? Uzasadnij.
2. Dlaczego reklama może być rozpatrywana jako przekaz
intersemiotyczny?
3. Spróbuj rozpoznać i poddać analizie mechanizmy perswazji, zastosowane w wybranych reklamach telewizyjnych i prasowych. Czy
znasz takie komunikaty reklamowe, w których Twoim zdaniem,
pojawiają się elementy manipulacji?
4. Jakie cechy powinien mieć dobry slogan reklamowy? Spróbuj
stworzyć ciekawy i skuteczny slogan, reklamujący:
a) dowolny produkt spożywczy lub kosmetyczny
b) szkołę językową
c) miejscowość, z której pochodzisz.
5. Określ typ kampanii reklamowej, właściwy Twoim zdaniem dla:
a) a) nowoczesnego telewizora (lub innego sprzętu AGD)
b) b) popularnej marki soku
c) c) nowej marki perfum.
Uwzględnij poznane informacje o modelach skuteczności reklamy
i typach kampanii.
6. Jakie akty prawne regulują sytuację reklamy w Polsce? Przypomnij ich najważniejsze tezy. Podaj przykłady artykułów, których
nie wolno w Polsce reklamować.
7. Czy spotykasz czasem komunikaty reklamowe, które Twoim zdaniem nie są zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy? Podaj przykład
takiej reklamy i spróbuj przygotować krótki wniosek dla Komisji
Etyki; zastosuj argumenty, nawiązujące do Kodeksu, np. „reklama narusza dobre obyczaje, ponieważ…”, „reklama dyskryminuje
(kogo?)”, „reklama nie została przygotowania w poczuciu odpo258

wiedzialności społecznej, gdyż…”. Wpisz w wyszukiwarkę hasło
„Kodeks Etyki Reklamy” (http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm) i wykorzystaj formularz wniosku oraz zapisy
Kodeksu.

III. 	Klasyfikacja przekazów
reklamowych

3.1. Podział reklam ze względu na treść i cel
komunikatu
Treść i cel działań marketingowych to kryteria, które pozwalają wyodrębnić kilka obszarów działania reklamy i marketingu. Klasyfikacja taka obejmuje np.:
●● reklamę komercyjną,
●● reklamę społeczną,
●● kampanie polityczne,
●● kampanie dotyczące administracji publicznej,
●● reklamę usług edukacyjnych,
●● kampanie dotyczące służby zdrowia,
●● reklamę religijną.
Są to najbardziej wyraziste przykłady sfer tematycznych reklamy; nie można jednakże założyć, że powyższa lista wyczerpuje
możliwości szczegółowego różnicowania treści i celów współczesnej
reklamy, gdyż postępująca specjalizacja i profesjonalizacja komunikacji marketingowej sprzyja wyodrębnianiu kolejnych pól działania
reklamy.

3.1.1. 	Reklama komercyjna
Reklama komercyjna to jeden z instrumentów promocji,
wpisany w całościową koncepcję funkcjonowania biznesu na rynku,
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wspomagający dążenie do osiągnięcia korzyści materialnych z działań,
prowadzonych według reguł gry rynkowej i zasad konkurencji. Podstawowy cel reklamy komercyjnej to pozyskanie i utrzymanie nabywców
oferowanych towarów i usług.
W komercyjnej kampanii reklamowej - w zależności od przyjętej strategii - dominować może cel ekonomiczny lub psychograficzny.
Cel ekonomiczny wpisany jest w założenia kampanii sprzedażowych,
promujących konkretny produkt, dążących do szybkiego osiągnięcia
pożądanego poziomu zysku ze sprzedaży. Cel psychograficzny stanowi
zaś strategiczne założenie kampanii wizerunkowych, których założenia
są związane nie tylko z doraźnym dążeniem do zysku; działania te
mają bowiem na celu pozyskiwanie trwałej przychylności klientów,
utrzymanie lub podnoszenie pozycji firmy (marki, produktu) na rynku,
budowanie wizerunku czy walkę o pozyskanie konkretnie profilowanej
grupy docelowej dla danego segmentu rynku.
Typ kampanii może zależeć np. od fazy w cyklu życia produktu, od aktualnej sytuacji firmy na rynku czy też od prognoz ekonomicznych i tendencji (danego sektora rynku, gałęzi gospodarki,
czy globalnego rynku - paliw, instytucji finansowych itd.), a także od
innych czynników. Cel i charakter kampanii komercyjnej może być
zatem różnicowany szczegółowo. Przykładowo można wyróżnić takie
kategorie reklam jak:
●● reklama informująca - jej celem jest poinformowanie klientów o produkcie, jego cechach, o możliwościach skorzystania
z oferty; szczególnie pożądana jest w początkowej fazie cyklu
życia produktu, na etapie wchodzenia na rynek jeszcze nieznanej klientom oferty czy firmy;
●● reklama przypominająca - dotyczy oferty, która już od jakiegoś czasu znajduje się na rynku; zadaniem takiej kampanii jest
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utrwalenie informacji o produkcie w pamięci odbiorców, przypomnienie o atrakcyjności oferty, niedopuszczenie do zacierania
się, zapomnienia nazwy, marki, cech produktu;
●● reklama agresywna - walczy o zapewnienie produktowi
(zwłaszcza nowemu) uwagi odbiorców; jej głównym zadaniem
jest wywołanie zainteresowania; poszukuje wszelkich dróg
dotarcia do świadomości potencjalnego klienta, jest rodzajem
„zmasowanego ataku” na odbiorcę;
●● reklama defensywna - ma bronić pozycji oferty na rynku, zapobiegać spadkowi sprzedaży;
●● reklama prestiżowa - jest wpisana w strategię budowania, podkreślania wysokiej pozycji, wyjątkowości, elitarnego wizerunku
marki czy produktu; w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu symboliki luksusu, prestiżu czy wysokiego statusu samego
odbiorcy98.

3.1.2. 	Reklama społeczna
Reklama społeczna jest definiowana jako „proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie
pożądanych postaw lub zachowań”99. Cel i charakter podejmowanych
działań jest zatem niekomercyjny. W związku z tym mogą powstawać wątpliwości: czy akcje społeczne w ogóle można określać mianem reklamy? W 1971 r. Kotler & Zaltman „doszli do wniosku, że
te same koncepcje i techniki, które są używane w marketingu, można
zastosować w promowaniu społecznych idei”100. W działaniu na rzecz
98
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 15-16
99
D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna [w:] D. Maison, P. Wasilewski,
Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, Kraków 2008, s.9
100
Ibidem, s. 13-14
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organizacji dobra publicznego i organizacji non-profit można zatem
wykorzystać doświadczenia marketingu komercyjnego: w ten sposób
ukształtowała się dziedzina działalności, określana jako marketing
społeczny. Reklama społeczna dysponuje tymi samymi co reklama komercyjna środkami przekazu, mediami; wykorzystuje te same techniki,
nośniki i formy, a ponadto - podobnie jak reklama komercyjna - jest
komunikatem perswazyjnym. Marketing społeczny w coraz większym
stopniu przystosowuje się do nowych instrumentów komunikowania:
Sektor organizacji non-profit stopniowo i nie bez oporów adaptujący rozwiązania kojarzone wcześniej wyłącznie z działalnością komercyjną, staje
przed koniecznością modyfikacji i unowocześniania strategii i podejmowanych działań marketingowych w związku z zaostrzającą się konkurencją,
a w konsekwencji, słabnącym oddziaływaniem dotychczas stosowanych
instrumentów konkurowania. Coraz więcej organizacji dostrzega niezaprzeczalne korzyści płynące z wykorzystania spójnie i starannie zaprojektowanej
strategii komunikacyjnej, pozwalającej nie tylko na komunikowanie otoczeniu swojej tożsamości (misji, wizji, kultury organizacyjnej) oraz wyjaśnianie celów i sposobów ich osiągania, ale także zapewniającej skuteczność
perswadowania101.

Maison i Maliszewski (redaktorzy najobszerniejszego polskiego opracowania, poświęconego reklamie społecznej) zauważają jednak
- między reklamą komercyjną i społeczną - istotne różnice. W sposób
wyrazisty przedstawia je poniższa tabela (Tab.3).
Kampanie społeczne mogą mieć dwojaki charakter. Po
pierwsze mogą one ukazywać negatywne skutki działań społecznie
niepożądanych, przestrzegając odbiorców przed tragicznymi czy niebezpiecznymi konsekwencjami różnych szkodliwych działań (palenia
papierosów, zbyt szybkiej jazdy samochodem, prowadzenia pojazdów
K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Warszawa 2011, s. 9
101
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po spożyciu alkoholu itp.). Po drugie zaś - mogą ukazywać przykłady
postaw pozytywnych, wzorów godnych naśladowania, upowszechnienia (np. akcje „Pij mleko będziesz wielki”, „Cała Polska czyta dzieciom”). Najczęściej operują one silnymi emocjami, mocnymi i wyrazistymi kontrastami. Chcąc zmusić odbiorcę do decyzji trudnych, często
wymagających przewartościowania własnej postawy życiowej, twórcy
reklam społecznych nie starają się „retuszować” dramatycznego wymiaru, rzeczywistych rozmiarów problemu, wręcz przeciwnie - działają
metodą wstrząsu, który może sprowokować pożądane zmiany. Wyjątek
- z powodów psychologicznych - stanowią reklamy społeczne, kierowane do dzieci - komunikaty te mają najczęściej pogodny charakter
i stanowią „wzmocnienie pozytywne”, budują motywację pożądanych
działań.
Tab. 3.

Reklama społeczna a reklama komercyjna
Reklama komercyjna

Złożoność postawy
(siła, trwałość i stabilność zmienianej
postawy)

Pożądany poziom
zmiany postawy

Charakter przekazu

Na ogół niewielka

Reklama społeczna
Na ogół duża

często głęboki - zrezygnozazwyczaj płytki - zmiana
wanie z pewnych zachowań
w obrębie stosowanego
na rzecz innych - zaprzestarepertuaru zachowań np.
nie niebezpiecznej
zmiana marki pitego soku
jazdy, zaprzestanie palenia
papierosów
często nieprzyjemny, awersyjny - reklamy społeczne
zazwyczaj przyjemny, gra- mówią często o rzeczach,
tyfikujący - reklamy
o których ludzie nie chcą
komercyjne mówią o stamyśleć, które wypierają i do
nach przyjemnych i obiecu- których sami przed sobą nie
ją przyjemne odczucia
chcą się przyznać, np. ryzyko zachorowania na raka,
przemoc w rodzinie
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Reklama komercyjna

Reklama społeczna
odroczona perspektywa
bliska perspektywa korzyści i często trudna do wyobraobiecywanych w reklamie
żenia – „przestaniesz palić,
Rodzaj korzyści
- „kupisz lody, poczujesz,
zmniejszy się w przyszłości
jakie są smaczne”
szansa zachorowania na
serce”
chęć zysku i próba oszuka- chęć pomocy innym Intencje przypisywane nia - w konsekwencji niska w konsekwencji wysoka
nadawcy
wiarygodność nadawcy
wiarygodność nadawcy
i brak zaufania
i zaufanie
mniejsze budżety - często
większe budżety - na badawręcz brak środków
Budżet
nia, kreację i realizację
finansowych na badania
kampanii reklamowej
i profesjonalną reklamę
Źródło: D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison,
P. Wasilewski, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa
2008, s. 10

3.1.3. 	Reklama społecznie zaangażowana
Koncepcja tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility - CSR) coraz częściej jest wykorzystywana
w działaniach marketingowych przez podmioty, których status quo
stanowią cele czysto komercyjne. Przedsiębiorstwa, firmy starają się
zaprezentować na rynku jako organizacje społecznie zaangażowane,
w związku z tym misja firmy i jej strategiczne założenia uwypuklają
społeczny wymiar podejmowanych działań. Ocena tej koncepcji reklamy jest niełatwa, często niejednoznaczna. Jak zauważa M. Pacut:
Chociaż ukierunkowanie na cele ekonomiczne oczywiście nie wyklucza osiągania równolegle efektów społecznych, otwarte pozostaje pytanie o granicę
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pomiędzy traktowaniem tych działań jako samoistnego celu a instrumentalnym wykorzystaniem ich do osiągania celów ekonomicznych102.

Zapewne część z tych działań ma w istocie charakter kryptoreklamy, choć z pozoru przypominają one kampanie społeczne. Nie
oznacza to jednak, że biznes nie powinien angażować się w realizację
celów społecznych: przekraczanie granicy między działaniami komercyjnymi a działaniami prospołecznymi może być tendencją pozytywną
i przynosić namacalne korzyści społeczne.
Z jednej zatem strony, zdecydowaną niechęć powinny budzić
manipulacyjne działania marketingowe, których podmioty ukrywają
prawdziwe - czysto merkantylne - intencje, a ujawniają czy też „nagłaśniają” społecznie użyteczny wymiar kampanii. Z drugiej jednak strony - dyskretny udział biznesu w działaniach realizowanych z pobudek
altruistycznych, podejmowanych dla dobra społecznego, zawsze będzie
wzbudzał przychylność i szacunek.

3.1.4. 	Kampanie polityczne
Elementy marketingowe (lub formy walki politycznej, dające
się przyrównać do konkurowania poprzez mechanizmy marketingowe)
stosowano w polityce w różnych epokach; każda epoka ma w tym obszarze własne doświadczenia i tajemnice. Walka o władzę jest bowiem
ponadczasowym wytworem życia społecznego. Obecna postać reklamy
politycznej ujawniła się jednakże w II połowie wieku XX, początkowo
w amerykańskich kampaniach wyborczych - ograniczona do spotkań
polityków z wyborcami i wygłaszania przemówień na terenie kraju.
Istotną rolę odegrały tu mass-media, zwłaszcza telewizja, która w duM. Pacut, Nowe narzędzia i techniki komunikacji marketingowej w kampaniach społecznych [w:] K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku,
Warszawa 2011, s. 66-67
102
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żym stopniu ukształtowała współczesny marketingowy model kampanii politycznych (apele do szerokich mas społeczeństwa, rozwój profesjonalnych instytucji zajmujących się kreowaniem wizerunku, debaty
polityczne, przedwyborcze, panele dyskusyjne).
P. Kotler, tworząc teorię marketingu jako procesu wymiany
wartości, zwrócił uwagę na uniwersalne mechanizmy, które mogą dotyczyć nie tylko aspektu komercyjnego, ale także - społecznego i politycznego profilu marketingu. Zdefiniował on marketing jako:
proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i co pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów103.

W ujęciu marketingowym wartością staje się zatem to, co posiada własność zaspokajania oczekiwań czy potrzeb odbiorców. Koncepcja ta obejmuje ogół relacji ekonomicznych, społecznych i politycznych. Zauważono i uznano, że w kategoriach marketingowych można
rozpatrywać rywalizację podmiotów politycznych. Rynek polityczny
można traktować jako ekwiwalent rynku ekonomicznego, na którym
występują „kupujący” (np. wyborcy) i „sprzedający” (np. kandydaci,
ugrupowania polityczne). Produkt polityczny - to oferowane wyborcom wartości, idee; często „gotowym produktem” czy też „kapitałem”
rynku politycznego są sami politycy, ich kwalifikacje, doświadczenie,
zaufanie społeczne.

103

P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999, s. 6
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Tab. 4.

Marketing polityczny a marketing ekonomiczny

Marketing komercyjny, Marketing polityczny
ekonomiczny
Produkt
Osoby publiczne, grupy, projekty polityczne, idee, programy polityczne
Cena
Udzielone poparcie społeczne (oddany głos)
Promocja
Budowanie wizerunku, techniki prezentacyjne
Dystrybucja
Docieranie do obywateli w kontekście prowadzonej
kampanii politycznej
Źródło: opr. własne w nawiązaniu do: R. Wiszniowska, Promocja i reklama polityczna [w:] Marketing polityczny w teorii i praktyce, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak,
Wrocław 2001, s.48

Marketing polityczny obejmuje więc zespół działań wspierających promowanie osób publicznych, partii, ugrupowań (bądź innych
grup) walczących o poparcie społeczne. Rozwija się on - podobnie jak
marketing ekonomiczny - w warunkach „wolnego rynku” wyborczego,
w warunkach stałej konkurencji.
Postępujący proces marketyzacji komunikowania politycznego
sprawia, że dynamicznie rozwija się profesjonalny rynek „usług marketingu politycznego”: doradztwo polityczne, kreowanie wizerunku,
planowanie kampanii wyborczych, badanie rynku politycznego oraz
planowanie strategii politycznych dla zbiorowych oraz indywidualnych
„produktów” politycznych. Współczesny marketing polityczny coraz
częściej sięga po nowe narzędzia i techniki komunikacyjne: strony
internetowe, wortale polityczne, portale społecznościowe (Facebook,
Twitter), platformy dyskusyjne (fora, czaty, komunikatory), interaktywne sondaże, blogi, wideoblogi, telewizję internetową a nawet gry
komputerowe. Nie wszyscy politycy są przychylnie nastawieni do takiego poszerzenia medialnej przestrzeni komunikacji politycznej, jednakże - w dłuższej perspektywie - takie zmiany wydają się nieuchronne. W okresach nasilonej kampanii wyborczej większość podmiotów
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politycznych sięga po tradycyjne media i nośniki reklamowe: telewizję
(telewizyjne spoty czy ogłoszenia wyborcze), radio (spoty i ogłoszenia
radiowe), prasę (ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane), ulotki.

3.1.5. Komunikaty o tematyce religijnej
Czy istnieje marketing religijny? Albo reklama religijna? Tak
postawione pytania same w sobie są w pewnym stopniu „ryzykowne”. Dla wielu bowiem osób wierzących sama „idea reklamowania”
pozostaje w sprzeczności z „ideą wiary”. Biorąc za przykład choćby
Kościół katolicki, można zauważyć dużą ostrożność i powściągliwość
w stosowaniu technik współczesnego marketingu. Niektórych jednakże zjawisk Kościół nie wyklucza: strony internetowe są obecnie nieodłącznym elementem działalności każdej parafii, jeśli tylko warunki
techniczne na to pozwalają. Wierni mogą wykorzystywać blogi o tematyce religijnej i religijne (np. katolickie) portale społecznościowe.
Przykładem działania, wykorzystującego nowe narzędzia komunikacji, jest profesjonalnie przygotowana kampania reklamowa Catholics
come home (Catholicscomehome.org), zainicjowana w 2008 roku przez
Toma Patersona, ukazująca – np. w profesjonalnym spocie filmowym
- Kościół katolicki jako największą i najstarszą w świecie organizację charytatywną, instytucję edukacyjną, opartą na prawdzie i miłości
chrześcijańskiej. Ciągle jednak podstawowym sposobem komunikacji
z wiernymi w ramach instytucji religijnych pozostają środki tradycyjne:
spotkania, prasa religijna, ogłoszenia.
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3.1.6.	Kampanie dotyczące administracji publicznej,
służby zdrowia i usług edukacyjnych
	Administracja publiczna w dobie społeczeństwa informacyjnego ma nowe zadania. Przeobrażenia we współczesnej komunikacji
społecznej nieuchronnie zmierzają w stronę e-administracji, której
sprawne działanie ciągle pozostaje poważnym wyzwaniem. Serwisy
internetowe administracji to również samorządowe witryny internetowe czy poczta elektroniczna. Prężnie rozwijającym się sektorem jest
także promocja miast, kreująca miasto jako „markę” – np. w sferze
turystyki (wspieranie rozwoju turystyki, obsługa ruchu turystycznego,
kreowanie wizerunku regionu w turystyce), gospodarki (promocja lokalnych marek, strategie inwestycyjne), czy edukacji.
Walka o renomę, konkurencja między placówkami opieki
zdrowotnej - to z kolei mechanizmy, otwierające drogę dla marketingu
służby zdrowia. W tym zakresie wzór mogą stanowić placówki o rozbudowanym systemie komunikacji w sieci, wykorzystujące przejrzyście
zbudowane strony WWW. jako narzędzie nowoczesnej komunikacji
z pacjentami i promocji. Konkurencja sprawia, że reklama w sektorze
rynku usług medycznych upodobniła się pod wieloma względami do
reklamy komercyjnej. Wykorzystuje bannery, reklamy dźwiękowe, e-mailowe, ale także tradycyjne narzędzia oferowane przez media: ogłoszenia w prasie, lokalnej telewizji, billboardy, ulotki informacyjne. Dodatkowo, jak zauważa B. Nowotarska-Romaniak, w wypadku placówek
medycznych:
ważną techniką komunikacji jest działalność publiczna, która polega na organizowaniu bezpłatnych akcji diagnostycznych (np. darmowe badania mammograficzne dla kobiet w ramach walki z rakiem piersi) skierowanych do
szerszej publiczności oraz braniu w nich udziału. Pozwala to na promowanie
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nazwy placówki służby zdrowia na rynku i utrwalanie jej w świadomości
pacjentów104.

W warunkach konkurencji oraz zwiększenia się liczby szkół
niepublicznych oferujących często podobne profile kształcenia, rozwija
się także marketing usług edukacyjnych. Najważniejsze elementy strategii promocji w edukacji to: kształtowanie pozytywnego wizerunku
uczelni, atrakcyjna oferta usług edukacyjnych, rzetelna, wiarygodna
i budząca zaufanie informacja oraz odpowiednio zaplanowana „ofensywa informacyjna” - kampania reklamowa. Większość z tych elementów
wymaga długofalowych i konsekwentnych działań; kształtowanie odpowiedniego wizerunku jest możliwe tylko w sytuacji, gdy placówka
konsekwentnie realizuje strategię autorytetu; rzetelna i wiarygodna informacja musi stale podlegać aktualizacji i być dostosowania do rytmu
kształcenia; kampania informacyjna powinna zakładać okresy wzmożonej intensywności, ale także stały dostęp osób zainteresowanych do
informacji (np. internetowej, telefonicznej, bezpośredniej). Korzystnie
na obraz placówki wpływają: kontakt z mediami, informowanie o sukcesach szkoły, osiągnięciach uczniów i pracowników, o modernizacji,
wprowadzaniu nowych kierunków czy profili kształcenia oraz inne,
starannie zaplanowane działania PR, potwierdzające ważną rolę kulturotwórczą, opiniotwórczą i wysoki status szkoły.

B. Nowotarska-Romaniak, Nowe narzędzia i techniki komunikacji w publicznej służbie
zdrowia [w:] K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI
wieku, Warszawa 2011, s. 143

104
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3.2. Systematyka reklam ze względu na media i nośniki
3.2.1.	Media - nośniki - formy przekazu reklamowego
Termin media pochodzi od łacińskiego słowa medium, „wskazującego na pośrednika, środek, przekaźnik”105. Termin ten ma różne
definicje, w zależności od przyjętej perspektywy badawczej. W ujęciu wiedzy o komunikowaniu oznacza on „narzędzie przekazywania
znaków, czyli środek komunikowania”106. W klasycznych badaniach
medioznawczych terminu tego używano zwykle w odniesieniu do
„mediów komunikacyjnych” oraz wyspecjalizowanych odrębnych instytucji i organizacji, w których pracowali ludzie i które obejmowały:
media drukowane i prasę, fotografię, reklamę, kino, media elektroniczne (radio i telewizję), przemysł wydawniczy itp.107.
W perspektywie systematyki przekazu reklamowego termin
media może zaś oznaczać:
„grupę środków przekazu o identycznym lub podobnym systemie działania, przekazu, nadawania i odbierania informacji przez odbiorcę. Do
mediów reklamy zalicza się: telewizję, radio, prasę, reklamę zewnętrzną i Internet”108.
Definicję powyższą należałoby uzupełnić o nowe media,
obejmujące nie tylko Internet, ale też szereg różnorodnych zjawisk,
wszelkie media „cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne, usieciowione

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2006, s. 11
Ibidem, s.11
107
M. Lister, J. Dover, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s.15
108
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 49
105
106
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i symulowane”109. Nowe media odgrywają bowiem coraz większą rolę
jako przekaźniki komunikatów reklamowych.
Termin nośnik (środek reklamowy) ma natomiast znaczenie
węższe niż słowo medium: określone medium może być na konkretnym rynku medialnym reprezentowane przez wiele podmiotów (stacji,
redakcji), które mogą stać się nośnikami komunikatów reklamowych.
Nośnik będzie tu więc rozumiany jako konkretny środek przekazu, posiadający nazwę własną (TVN, „Wprost”, Radio ZET i in.).
Projekt kampanii reklamowej musi zatem uwzględniać zarówno media mix - wskazanie mediów, które zostaną uwzględnione
w kampanii (np. telewizja, radio, prasa), jak i inter media selection
- wskazanie konkretnych nośników, np. konkretnych stacji telewizyjnych, dzienników, czasopism, stacji radiowych, w których umieszczone
zostaną komunikaty reklamowe kampanii. Wybór konkretnych mediów
i nośników to kluczowa dla kampanii reklamowej kwestia. Musi on zostać poprzedzony dokładną analizą grupy docelowej kampanii, budową
profilu demograficznego oraz psychologicznego potencjalnych klientów
reklamodawcy. Szczególnie istotna jest tu wiedza o ich preferencjach
i przyzwyczajeniach, dotyczących sposobu korzystania z mediów.
Efektem takiej wszechstronnej analizy i projektowania działań
medialnych kampanii jest media plan czyli „dokładny harmonogram
emisji reklam opracowany na podstawie przyjętej strategii mediów”110.
Zawiera on wskazanie poszczególnych mediów, konkretnych nośników, a ponadto również „kosztorys emisji oraz zestawienie terminów
dostarczania materiałów i płatności względem mediów”111. Wzrastająca
M. Lister., J. Dover, S. Giddings, I. Grant, K. Kelly, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, s. 22
110
K. Janiszewska, Agencje reklamowe i domy mediowe [w:] Wiedza o reklamie, praca zbiorowa, (K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska, R. Zimny), Warszawa 2009, s. 229
111
Op.cit., s. 229
109
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konkurencja na rynku reklam i mediów, powstawanie nowych środków
i przestrzeni komunikacji, dynamika rynku mediów - to czynniki, które
sprawiły, że reklamodawcy coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, zajmujących się planowaniem udziału
poszczególnych mediów w kampanii oraz zakupem przestrzeni w mediach - domów mediowych.
Dla planowanych w kampanii komunikatów reklamowych
istotna jest także konkretna forma przekazu. Za formę przekazu reklamy uznać należy jedną z fizycznych możliwości eksponowania treści
reklamowych w danym medium, np. dla telewizji może to być: spot reklamowy, product placement, audycja sponsorowana czy patronat nad
programem. Konkretne formy reklamy zewnętrznej to np.: billboard,
plakat czy mobile.

3.2.2. Szczegółowe typologie mediów reklamowych
Istnieje wiele szczegółowych klasyfikacji mediów i nośników
reklamowych. Podziały te mają często wymiar praktyczny, a zatem
w zależności od rozpatrywanego aspektu, zastosowania, celu – można
zaproponować konkretne kryteria podziału i kategorie mediów. Poniżej
przedstawiam niektóre z nich.
Jedna z klasyfikacji o wymiarze praktycznym wyodrębnia
reklamę typu ATL oraz BTL. Najprostsza interpretacja tych nazw zakłada, że ATL (above-the-line - ‘nad linią’) to działania reklamowe,
wykorzystujące pierwszoplanowe mass-media (prasa, radio, telewizja,
kino, outdoor - billboardy, digital). Natomiast BTL to działania promocyjno-reklamowe, które nie wykorzystują mass-mediów. Wybór reklamy ATL lub BTL powinien zależeć od wielu czynników, z których
najważniejsze to charakter i cel kampanii.
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Kreowanie wizerunku, budowa świadomości marki – to cele
kampanii wizerunkowych, dla których najbardziej odpowiednia jest
strategia ATL. Dysponuje ona najbardziej spektakularnymi formami
reklamy, podkreślającymi prestiż, realizującymi cele psychograficzne
kampanii.
W kampaniach typowo sprzedażowych (ukierunkowanych na
ugruntowanie czy wzrost sprzedaży, cel ekonomiczny) dobrze sprawdzają się również reklamy BTL. Do klasycznych narzędzi BTL zalicza się POS (Point-of-Sale) i Consumer Promotions. POS to reklama
w punktach sprzedaży, salonach firmowych, stanowiskach (np. bankowych), sklepach detalicznych i hurtowniach, centrach handlowych
i siedzibach firm. Wykorzystuje ona system identyfikacji wizualnej
firmy (np. kolorystyka, logo itp.) a także proste środki typu firmowe
stojaki, regały ekspozycyjne i przeznaczone na ulotki, stoiska sprzedażowe. Consumer Promotions - to promocje czy demonstracje produktu
w miejscach sprzedaży. Reklama typu BTL jest bardzo ekspansywna
i coraz bardziej doceniana: mimo, iż nie ma tak prestiżowego charakteru jak ATL, może być wysoce efektywna, opiera się bowiem na
komunikacji bezpośredniej (Direct Marketing), „bliższej” klientowi,
decydującej w momencie dokonywania zakupu, zwłaszcza, gdy wysoko wykwalifikowany personel może pomóc w wyborze drogiego,
mocno angażującego w zakup produktu. Działania BTL specjalizują się
i wzbogacają o nowe formy: w Polsce od 1997 powszechnie stosowany
był direct mail (bezpośrednia, imiennie adresowana reklama pocztowa), obecnie doskonale uzupełnił ją mailing. Na współczesnym rynku
reklamowym istnieją wyspecjalizowane agencje świadczące usługi
właśnie (wyłącznie) w zakresie działań reklamowych BTL.
Ze względu na zasięg publikacji czy obszar nadawania można wyróżnić media lokalne, regionalne, krajowe i światowe. Medium
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lokalne to medium małej społeczności, skupiające uwagę na faktach
związanych bezpośrednio z życiem jej członków. Przykładem może
być gazeta miejska lub nawet gazeta jednej dzielnicy; zawiera ona bardzo użyteczne dla mieszkańców ogłoszenia reklamowe o świadczonych
w pobliżu miejsca zamieszkania usługach, pobliskich placówkach czy
punktach handlowych. Media te są bardzo pożądane (i korzystne ze
względów ekonomicznych) dla reklamodawców, działających jedynie
na obszarze lokalnym. Nieco większy zasięg mają media regionalne,
np. Telewizja Lublin, której obszar nadawania to Lubelszczyzna, działają też regionalne stacje radiowe oraz gazety. Media krajowe to np.
ogólnopolskie dzienniki i magazyny, stacje telewizyjne (TVP I, TVP II,
TVN, Polsat), ogólnopolskie rozgłośnie radiowe. Reklama w mediach
o zasięgu krajowym jest droższa, więc jest ona opłacalna jedynie dla
tych reklamodawców, których grupy docelowe nie skupiają się w wąskich rejonach geograficznych. Najlepszym przykładem medium o zasięgu światowym jest zaś Internet.
Kolejnym przykładem szczegółowej systematyki mediów reklamowych może być ich podział na media kierunkowe i niekierunkowe (szerokie). Wyróżnia się je na podstawie analizy sposobu dotarcia do grup docelowych. Media kierunkowe to te, które docierają do
sprofilowanej grupy docelowej. Przykładem może być zarówno prasa
tematyczna, rozprowadzanie ulotek w miejscach strategicznych dla
grupy celowej, mailing, jak i ekran multimedialny LCD, umieszczony
strategicznie - np. w pubie (reklamy piwa). Media niekierunkowe czyli szerokie docierają do mniej wyselekcjonowanych grup odbiorców:
prasa i telewizja ogólnokrajowa, kino, radio o dużym obszarze nadawania, częściowo outdoor –docierają zarówno do potencjalnych klientów
z grupy docelowej, jak i do przypadkowych osób spoza tej grupy. Ich
wadą jest niska selektywność, zaś zaletą - masowy odbiór.
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Kolejny przykład klasyfikacji mediów reklamowych - podział
na media aktywne i pasywne - wiąże się z analizą sposobu, w jaki
odbiorca percypuje komunikat. Media aktywne docierają do odbiorcy
w „gotowej” formie, ich odbiór to proces w większości bierny, „same
atakują” zmysł słuchu czy wzroku, nie wymagając od odbiorcy specjalnej aktywności - np. telewizja, radio, outdoor. Z kolei media pasywne
nie „wdzierają się” do świadomości odbiorcy bez jego udziału, wymagają jego aktywności - np. Internet, prasa.
Można mówić także o mediach jednotorowych i wielotorowych: media jednotorowe służą tylko przekazywaniu treści reklamowych (reklama zewnętrzna, np. billboard), zaś media wielotorowe
umieszczają reklamę pomiędzy przekazami innego typu - rozrywkowymi, informacyjnymi (telewizja, radio, kino, prasa, Internet i in.).
Wyodrębnienie mediów tradycyjnych oraz nowych mediów
wiąże się z rozwojem technicznym, z poszukiwaniem nowych form
i nośników komunikacji. Trudno ustalić sztywną cezurę między mediami konwencjonalnymi a nowymi, choć niektórzy badacze zakładają, że
w Polsce media tradycyjne, to media używane przynajmniej od 1991
roku112. Do tradycyjnych mediów reklamowych można zatem zaliczyć:
●● Telewizję (spot reklamowy, sponsoring programu, product
placement),
●● Radio (spot reklamowy, sponsoring programu, audycje radiowe),
●● Prasę (reklamy modułowe, tekst promocyjny, sponsoring),
●● Outdoor (reklama zewnętrzna),
●● Kino (spoty reklamowe, product placement).
Termin nowe media oznacza zaś wszelkie media „cyfrowe, interaktywne, hipertekstualne, usieciowione i symulowane” 113. Dominującą
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 61
113
E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, PWN, Warszawa 2006, s. 109
112
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pozycję wśród nowych mediów ma Internet, komunikacja za pośrednictwem komputera, akcentowana jest także rola marketingu mobilnego (za pomocą urządzeń bezprzewodowych, głównie przez telefony
komórkowe).

3.2.3. 	Media tradycyjne (reklama telewizyjna,
radiowa, prasowa, outdoor)
Reklama telewizyjna
Najważniejszą cechą reklamy telewizyjnej jest jej intersemiotyczność, czyli fakt, iż komunikacja między nadawcą a odbiorcą odbywa się za pomocą wielu kodów, przede wszystkim za pomocą obrazu
(ruchomego), słowa, dźwięku. W związku z tym przekaz reklamowy
za pośrednictwem telewizji jest bardzo efektywny:
Zgodnie z wynikami badań nad nośnością informacyjną przekazu odbiorca zachowuje trwale w swej pamięci 10% tekstu przeczytanego, 20%
tekstu wysłuchanego, 33% obejrzanego obrazu i 50% obejrzanego obrazu
i wysłuchanego tekstu114.

Szacuje się, że reklama telewizyjna dociera do 98% ludzi
w Polsce. Telewizja zatem ciągle pozostaje najważniejszym medium
reklamowym, jej udział w rynku mediów reklamowych w Polsce przekracza 50%. Jednakże, w pierwszym kwartale 2011 roku, mimo wzrostu nakładów na reklamę we wszystkich mediach, na polskim rynku
zanotowano:
spadek udziału telewizji w całym rynku reklamowym z 53,1% do
52,6%. Wzrost rynku telewizyjnego jest zasługą stacji tematycznych (dynamika na poziomie 16%) oraz stacji zaliczanych do tzw. drugiej ligi: TVN7,
M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 52
114
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TV4 oraz Puls TV (dynamika na poziomie 5,1%). Wydatki reklamodawców
w stacjach głównych (TVN, Polsat, TVP1 i TVP2) w tym samym czasie
spadły o 1,3% 115.

Do zalet telewizji jako medium reklamowego należą:
●● wysoki stopień perswazyjności,
●● duży zasięg,
●● zaangażowanie emocjonalne odbiorcy,
●● prestiż (ATL),
●● silny wpływ na sytuację rynkową,
●● niski koszt dotarcia do jednego odbiorcy, pomimo wysokich
kosztów emisji,
●● łatwość i wszechstronność prezentacji oferty116.
Wady telewizji jako medium reklamy to m. in.:
●● wahania oglądalności,
●● wysoki stopień zagęszczenia komunikatów reklamowych,
●● nietrwałość przekazu,
●● niska selektywność geograficzna i demograficzna,
●● wysoki koszt produkcji117.
Telewizja oferuje wiele form reklamowych. Do podstawowych
form reklamy telewizyjnej należą:
●● Spot - film reklamowy, występujący w określonym bloku reklam o standardowej długości, w Polsce - do 30 sekund; jest to
natarczywa forma reklamy, często wywołująca u widzów reakcję „zappingu” czyli przełączania kanałów.
115
Analiza rynku reklamy w Polsce, I kwartał 2011 r.(Starlink), http://www.marketingprzykawie.pl
116
Na podst.: D.Dennison, L.Tobey, Podręcznik reklamy, Lublin 1997, s. 192
117
Ibidem, s. 192
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●● Sponsoring - użyczenie środków finansowych, dóbr materialnych w zamian za eksponowanie nazwy firmy lub produktu,
znaku towarowego lub innych oznaczeń indywidualizujących
przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę (np. billboard sponsorski, czyli plansza z umieszczonym logo, znakiem
towarowym lub marką; niekiedy stosuje się też przedstawienie
samego produktu). Ekspozycja planszy jednego sponsora nie
może być dłuższa niż 8 sekund, dwóch sponsorów - 15 sekund,
większej ilości sponsorów – 25 sekund. Zakazem sponsorowania objęte są niektóre audycje telewizyjne, np.: informacyjne,
publicystyczne, religijne118.
●● Product placement - umieszczenie produktu w programie telewizyjnym, serialu, filmie itp. Umieszczenie i eksponowanie
w audycji produktu, logo, nazwy czy znaku firmowego podlega opłacie; w związku z podejrzeniem, że product placement
może pełnić funkcję kryptoreklamy, sposób wykorzystania tego
instrumentu marketingowego w Polsce od roku 2011 podlega
nowej regulacji prawnej: każda ekspozycja musi zostać jawnie
opatrzona stosowną informacją (np.: „Audycja zawiera lokowanie produktu”).
●● Patronat nad programem - reklamodawca obejmuje patronat
nad audycją w zamian za możliwość przedstawienia produktu,
nazwy firmy, logo czy marki.
Spośród wszystkich form reklamy telewizyjnej najbardziej
ekspansywny jest spot reklamowy. Telewizyjne filmy reklamowe występują w wielu odmianach, opierają się na różnych schematach, m. in.
takich jak:
118

Ustawa o radiofonii telewizji, art.17, ust. 1-8
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–– ekspozycja produktu ze znakiem firmowym - jest najprostszą koncepcyjnie formą reklamy telewizyjnej, polega na ukazaniu w atrakcyjny sposób oferowanego produktu;
–– „scenki z życia” - w których osoba występująca przekonuje inną
osobę o skuteczności i zaletach produktu;
–– film z akcją typu: problem - produkt - rozwiązanie problemu;
–– przekaz ustami eksperta, specjalisty, profesjonalisty;
–– tzw. mówiące głowy czyli osoby pokazane w zbliżeniu, chwalące
zalety produktu;
–– serial reklamowy - fabularyzowany cykl reklam, przedstawiający
„w odcinkach” zalety produktu119.
Inna klasyfikacja spotów pozwala wyodrębnić: komunikat
demonstracyjny (sceny użytkowania); komunikat urealniony (schemat
życia przeciętnego konsumenta); komunikat rekomendacyjny - opinie
ekspertów; komunikat snobistyczny (najczęściej wykorzystywany w reklamie drogich, luksusowych dóbr) oraz komunikat humorystyczny.
Film reklamowy z akcją jest formą, która cieszy się niesłabnącą
popularnością. Korzysta on z bogatej tradycji filmu fabularnego, operuje zbliżonymi środkami technicznymi i elementami konstrukcyjnymi
(akcja - scena (scenariusz), budowa planu, charakteryzacja, scenografia
i in.), korzysta też z bogatego repertuaru gatunków filmowych, sięgając
zarówno do wątków, typowego układu zdarzeń, typologii bohaterów
jak i do sposobu kreowania świata przedstawionego, charakterystycznego dla gatunków filmowych, takich jak np.:
●● kino familijne (reklamy produktów spożywczych, napojów, słodyczy, chemii domowej, niektórych „rodzinnych samochodów”),
●● komedia (stosowanie humoru i scen komicznych),
Por. M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa
2007, s. 63
119
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●● film przygodowy (niektóre dezodoranty, piwo, ale także inne
typy artykułów),
●● film kryminalny (konwencja niezwiązana z konkretnym typem
produktów, spotykana w reklamie zarówno chemii domowej,
słodyczy, jak innych dóbr),
●● kino romantyczne (kawa, kosmetyki),
●● kino erotyczne (zmysłowe reklamy kosmetyków),
●● film animowany (głównie reklamy dla dzieci i dla młodzieży),
●● baśń (intertekstualne odwołania do ekranizacji bajek),
●● kino grozy (horror),
●● film historyczny (kostiumowy),
●● western,
●● dokument i inne gatunki.
Reklama „naśladuje” i parodiuje nawet specyficzne formy
gatunkowe, takie jak np. tzw. serial brazylijski, sięga też po formy sceniczne - np. kabaret. Zauważalna jest ekspansja komercyjnych filmów
reklamowych, naśladujących spoty o tematyce społecznej.
W 2006 roku za najbardziej atrakcyjne formy telewizyjnego
przekazu reklamowego Polacy uważali:
●● scenki rodzajowe – 50%
●● piosenki reklamowe – 25 %
●● krótką informację handlową – 14 %
●● program sponsorowany – 11%120.
Kolejne istotne dla reklamy telewizyjnej zagadnienie, związane jest z odpowiednim umiejscowieniem komunikatu reklamowego
w programie. R. Nowacki zauważa, że:

M. Strużycki, T. Heryszek, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Warszawa 2007,
s. 65
120
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Konieczność uwzględniania tematyki programów otaczających blok reklamowy wynika z tego, że reklamy emitowane obok lub w trakcie programów
interesujących widza są przez niego lepiej odbierane i zapamiętywane. Jest to
szczególnie zauważalne w przypadku, gdy reklamowane produkty mają jakiś
związek z otaczającymi je programami, np. reklamy akcesoriów samochodowych nadawane przed programami motoryzacyjnymi, reklamy zabawek
- przed dobranocką. W każdej stacji telewizyjnej istnieje określona ramówka,
czyli schemat podziału czasu emisyjnego z dopasowanymi do niej typami
programów. Zazwyczaj w ramówce można wyodrębnić następujący schemat
(typowy dla dni powszednich):
• Ranek - od godz. 6.00 do 12.00. W tym czasie nadawane są przede
wszystkim programy informacyjne, wywiady, programy pedagogiczne,
dla dzieci, poradnikowe, filmy i seriale, powtórki atrakcyjnych programów z poprzednich dni. Typową widownię tworzą kobiety, gospodynie
domowe, ludzie starsi;
• Południe - od godz. 12.00 do 17.00. Emitowane są programy edukacyjne, przyrodnicze, seriale. Wśród widzów przeważają w dalszym ciągu
kobiety pełniące rolę gospodyń domowych, dołącza do nich młodzież
ucząca się;
• Popołudnie/wieczór - od godz. 17.00 do 19.30. W tym czasie dominują
programy informacyjne, seriale, teleturnieje, programy dziecięce. Widzami są osoby wracające z pracy oraz dzieci;
• Wieczór, pasmo największej oglądalności, tzw. prime time – od godziny. 19.30 do 22.00. Typowymi audycjami są głównie programy informacyjne i publicystyczne, filmy, atrakcyjne programy rozrywkowe,
transmisje sportowe. Główną grupę widzów tworzą pracujące osoby
dorosłe;
• Późny wieczór/noc - od godz. 22.00 do końca czasu nadawania. Dominują filmy, w tym przeznaczone dla widowni dorosłej, programy publicystyczne, rozrywkowe, powtórki programowe. Widownię tworzą osoby
aktywne, dużo i długo pracujące oraz niepracujący121.

121

R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 99
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Reklama radiowa
Radio to przede wszystkim słowo, muzyka, wszelkie dźwięki.
Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu tych narzędzi przekaz może być
sugestywny, oddziałuje na emocje, toteż reklama radiowa może bardzo
skutecznie przekazywać pożądane treści.
Reklama radiowa pojawiła się w latach dwudziestych XX
wieku w Stanach Zjednoczonych. Szybko dotarła do Europy i stała
się popularna. W Polsce pierwszą reklamę radiową emitowano 3 maja
1927 na antenie rozgłośni poznańskiej: „Na krótko przed transmisją
mszy świętej z miejscowego kościoła słuchacze usłyszeli informację:
„Najtaniej i najlepsze na świecie świece kupić można u Alfreda Okuniewicza na ulicy Tęczowej”122.
Obecnie reklama radiowa jest uważana za reklamę wspomagającą kampanie telewizyjne i prasowe. Spoty radiowe często oparte
są na wykorzystaniu ścieżki dźwiękowej spotów telewizyjnych lub nawiązują do ogłoszeń prasowych.
Radio jest jedną z najtańszych opcji w zakresie reklamy w mediach tradycyjnych, toteż wielu właścicieli małych i średnich firm decyduje się na wybór tego medium, zwłaszcza, jeśli chodzi działania
lokalne. Raporty z roku 2011 ukazują, że dynamika reklamy radiowej
w Polsce nie słabnie: „wartość reklamy w radiu zrównała się z rekordowymi wydatkami w tym medium z pierwszego kwartału 2008 r. i wyniosła 128,9 mln zł (wzrost wydatków w sektorach: handel, finanse,
OTC)”123.
Podstawowe zalety reklamy radiowej można ująć w kilku
punktach:
●● niskie koszty przygotowania i emisji;
Ibidem, s.100-101
Analiza rynku reklamy w Polsce, I kwartał 2011 r.(Starlink), http://www.marketingprzykawie.pl
122
123
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●● szybkość działania (szybkie przygotowanie spotów - ok. 4 dni),
możliwość szybkiego przekazania treści reklamowych szerokiej
publiczności;
●● wysoki stopień akceptacji: medium towarzyszące odbiorcom
podczas wykonywania różnych czynności (prace domowe, zajęcia zawodowe, jazda samochodem, nauka), nie jest więc wyłączane, gdy odbiorca kieruje się do innych zajęć;
●● odpowiednia dla reklamy aura: medium nienatarczywe, tworzące sytuację odbioru indywidualnego, nawiązujące kontakt ze
słuchaczem;
●● szeroka publiczność, ale też wysoka selektywność grup docelowych (słuchacze sami wybierają stacje radiowe profilowane dla
konkretnych grup).
Za wady kampanii radiowej można zaś uznać następujące
cechy:
●● brak możliwości zaangażowania zmysłu wzroku;
●● ulotność przekazu - jeśli słuchacz nie może natychmiast zanotować (np. prowadząc samochód) podanego numeru telefonu,
adresu, terminu, najprawdopodobniej je zapomni;
●● powierzchowność odbioru - przy zajmowaniu się innymi czynnościami (praca, nauka, jazda samochodem) słuchacz nie zawsze zwraca uwagę na treści reklamowe.
Kampania radiowa w minimalnej formie powinna trwać przynajmniej 1-2 tygodnie i zakładać emisję spotu radiowego (ok. 30 sekundowej długości) 4-6 razy dziennie.
Najbardziej popularną formą reklamy radiowej jest spot radiowy - krótki przekaz reklamowy, mający najczęściej charakter scenki
rodzajowej, dżingla - krótkiej melodii lub piosenki reklamowej, sloganu, wierszowanego tekstu reklamowego, rozmowy. Kreatywność twór-
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ców jest w tym zakresie jest ogromna, spotyka się więc spoty radiowe
naśladujące: prognozę pogody, reportaż radiowy, słuchowisko przyrodnicze, przemówienie do narodu, kazanie, wiadomości (programy informacyjne), listę przebojów, przegląd prasy, debatę polityczną, powieść/
opowiadanie i wiele innych.
Ciekawą formą reklamy radiowej jest rozmowa sponsorowana, trwająca najczęściej kilka minut i polegająca na tym, że redaktor
danej stacji radiowej prowadzi wywiad z gościem zaproszonym do
studia. Przebieg i tematyka rozmowy są wcześniej dokładnie ustalane,
gość występuje w roli eksperta (cenionego w swej branży, np. fryzjera,
wizażysty, lekarza itp.), który szeroko opowiada o zaletach konkretnej
oferty. Rozmowy te są najczęściej uzupełnieniem kampanii telewizyjnej, prasowej czy wykorzystującej reklamę zewnętrzną. Najskuteczniej
oddziałują rozmowy zorganizowane w cykle spotkań (np. cykl 5 spotkań na antenie jednej stacji radiowej).
Równie interesująca jest forma audycji sponsorskiej. Niekiedy reklamodawca finansuje produkcję audycji radiowej w zamian za
podanie informacji o tym przed i po jej nadaniu (serwisy informacyjne
dla kierowców, prognoza pogody). Sponsorowane bywają też audycje
tematyczne oraz - konkursy dla słuchaczy, wówczas podawana jest
informacja o tym, kto jest fundatorem nagród w konkursie. Współpraca reklamowa różnych podmiotów z radiem przybiera często formę
działań wykraczających poza antenę stacji radiowej; są to np. wspólnie organizowane festyny, imprezy plenerowe itp. akcje. Szczególnie
efektywne jest śledzenie tych akcji „na żywo” i przekazywanie ich
na antenie, dzięki czemu emocje i atmosfera wydarzeń udzielają się
w pozytywnej aurze słuchaczom.
Reklama prasowa

286

Dorota Filar

Reklama prasowa obejmuje dwa pokrewne choć wyraźnie odrębne sektory rynku reklamowego: gazety codzienne oraz czasopisma.
Istotne dla reklamodawców różnice między nimi to np.: częstotliwość
wydawania, jakość edytorska, różnice w kosztach zamieszczania reklam, zasięg, sposób oddziaływania. Dzienniki oferują niższą jakość
druku i niższe koszty, kolorowe czasopisma są zaś dla reklamodawców
droższe, ale też – bardziej prestiżowe, m.in. dzięki wysokiej jakości
druku, papieru, pięknej kolorystyce.
Reklama prasowa jest formą o długiej tradycji. Ciągle zajmuje
bardzo wysoką pozycję na rynku reklam; na ogół wskazuje się, że prasa jest drugim po telewizji medium, jeśli chodzi o procentowy udział
w rynku. Wysoka pozycja prasy na rynku reklam jest wynikiem wielu
niepodważalnych zalet tego medium. Czytelnicy dokonują świadomego
wyboru gazet i magazynów: aby je czytać, muszą je kupić, decyzja
o zakupie jest poprzedzona analizą własnych potrzeb i upodobań. Tytuł
samodzielnie wybrany i kupowany jest najczęściej również akceptowany - a nawet - lubiany. Prasa jako medium buduje zatem korzystne
relacje z odbiorcą. Do przeczytanego tekstu można też wielokrotnie
- i z własnej woli - powrócić, co jest bardzo istotne w wypadku komunikatu reklamowego. Nawet po dzienniki czytelnicy sięgają ponownie,
mogą więc odszukać reklamę, gdy jest potrzebna; kolorowe magazyny
są zaś przechowywane przez wiele miesięcy, a zatem „okres żywotności” reklamy znacząco się w nich wydłuża. Co istotne, reklama prasowa
nie jest natrętna, nie wywołuje więc takiego znużenia czy irytacji jak
te komunikaty, które przerywają programy telewizyjne lub radiowe czy
też pojawiają się na ekranie komputera, utrudniając pracę. Ponadto bogactwo tematyczne prasy sprzyja precyzyjnemu tergetowaniu, często
pozwala dokładnie określić profil socjodemograficzny odbiorcy. Reklama prasowa jest też bardzo pojemna pod względem informacyjnym,
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ale równie dobrze pełnić może funkcję wizerunkową. Nie posługuje się ruchomym obrazem ani dźwiękiem, nie jest też interaktywna,
daje jednak możliwość zamieszczenia próbek produktów, które trafiają
w ten sposób do klientów. Do wad prasy jako medium reklamowego
należą zaś: niska natarczywość, duże zagęszczenie komunikatów reklamowych, wysoki koszt dotarcia w wypadku magazynów albo - niska
jakość druku w wypadku dzienników.
Istnieje wiele typów reklamy prasowej, wśród nich można wyróżnić formy takie jak:
●● moduł - podstawowa jednostka, określająca wielkość powierzchni reklamowej w prasie; wielkość modułu jest ustalana
przez konkretne wydawnictwo; jest to przestrzeń w kształcie
prostokąta o szerokości pojedynczej kolumny tekstu; moduły
reklamowe mogą być umieszczane na stronach ogłoszeniowych
(mniejszy koszt reklamy, ale też małe rozmiary ogłoszeń) lub
na stronach redakcyjnych (większy koszt, ale też możliwe duże
ogłoszenie reklamowe, obejmujące kilka modułów a nawet całą
stronę); ogłoszenia modułowe to typowa forma reklamy w czasopismach - mogą przybierać zróżnicowane rozmiary, formy,
układy124;
●● ogłoszenia drobne - charakterystyczne dla prasy codziennej,
zamieszczane na stronach ogłoszeniowych jako krótkie teksty,
niekiedy otoczone ramką;
●● artykuł sponsorski - tekst reklamowy, niepochodzący od redakcji pisma lecz zamówiony przez reklamodawcę i przygotowany
na jego zlecenie;

Typowe formy modułów reklamowych prezentuje R. Nowacki [w:] Reklama, Warszawa
2005, s. 111
124
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●● insert (wrzutka) - ulotka, rozkładany plakat reklamowy, rodzaj
książeczki i inne formy, wkładane do prasy luzem;
●● wklejka - próbka produktu, gadżety czy materiały promocyjne,
umieszczone w specjalnych opakowaniach, przyklejane wewnątrz wydawnictwa bądź na okładce;
●● wszywka - wszywana w wydawnictwo reklama (np. książeczka)
o formacie mniejszym niż pismo;
●● skrzydło - dodatkowy, boczny, („składany/ rozkładany”) fragment strony, zawierający treści reklamowe;
●● brasilian cover - reklama pod dodatkowym skrzydłem okładki,
otwierająca się w stronę przeciwną do tej, w którą otwiera się
pismo;
●● french door - reklama na stronie tytułowej, ukryta pod dwoma
skrzydłami.
Na skuteczność reklamy prasowej w dużym stopniu wpływa
dobry układ graficzny czyli layout. Składają się nań m.in.: odpowiedni krój i wielkość czcionki, kolorystyka, właściwe usytuowanie centralnego elementu ogłoszenia (elementu, który ma przyciągać wzrok
i koncentrować na sobie uwagę) oraz rozmieszczenie wokół niego
pozostałych informacji (w kształcie litery Z lub S – który oddaje naturalny tor ruchu gałki ocznej w czasie zapoznawania się z komunikatem reklamowym). Najbardziej przyciągającym uwagę elementem
reklamy prasowej jest na ogół ilustracja (zdjęcie, grafika), szczególnie
efektywny odbiór dotyczy także treści umieszczonych bezpośrednio
pod ilustracją, np. jako podpis pod fotografią reklamową. Jeśli chodzi
o elementy werbalne - uwaga odbiorcy w największym stopniu powinna koncentrować się na sloganie jako na elemencie, który ma szansę
zostać zapamiętany przez odbiorcę.
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Istotne jest też, na której stronie wydawnictwa znajdzie się
reklama. Najbardziej eksponowana jest, rzecz jasna, okładka (pierwsza,
druga, przedostatnia i ostatnia strona), dobrą pozycję dla reklam mają
także strony w jej bliskim sąsiedztwie lub rozpoczynające jakiś dział
pisma. Efektywne jest ponadto umieszczanie reklam w górnej części
strony oraz na stronach „prawych” - po prawej ręce czytelnika.
Reklama zewnętrzna
Termin reklama zewnętrzna oznacza reklamę eksponowaną na
zewnątrz, poza budynkami, bazującą na prezentacji wizualnej. Jest ona
określana również jako outdoor bądź OOH (Out of Home), niekiedy
także klasyfikowana jako street matrix (dosł. ang. ‘macierz uliczna’,
‘macierz ulicy’) obok digital matrix. Ma ona bardzo długą historię,
gdyż - jak pisze David Bernstein „sztuka reklamy zrodziła się w otwartej przestrzeni”125.
Najważniejszymi zaletami reklamy zewnętrznej są:

●● masowość i szeroki zasięg - outdoor widzą wszyscy poruszający
się po mieście, poza domem czy biurem; odbiorca jest bardziej
otwarty na kontakt z otoczeniem, zwraca uwagę na eksponowane treści;
●● bezpośrednie działanie - outdoor zapewnia bezpośredni, trudny do pominięcia, wielokrotny kontakt odbiorcy z przekazem
reklamowym;
●● prosty i skuteczny przekaz - plakat świetnie eksponuje markę,
produkt, usługę, do których przyciąga kolorem, kompozycją,
pomysłem lub prostotą i jasnym przekazem;
●● efektywność - dzięki narzędziom pozwalającym planować kampanie dla konkretnej grupy docelowej;
125

D. Bernstein, Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, PWN Warszawa 2005, s.12
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●● duża częstotliwość kontaktów - dzięki wielokrotnemu kontaktowi z odsłonami tej samej kampanii przekaz- reklamowy jest
przez odbiorcę zapamiętywany;
●● długotrwałe działanie - reklama widoczna jest przez 24 godziny
na dobę, siedem dni w tygodniu;
●● niskie koszty dotarcia do potencjalnych klientów w porównaniu
do innych mediów.
Za wadę reklamy zewnętrznej uważa się fakt, iż jest ona w stanie przekazać niewielką ilość informacji, jak również jest stosunkowo
podatna na zniszczenie. Niekorzystny dla odbioru reklamy OOH jest
także krótki moment zetknięcia odbiorcy z komunikatem (na ogół kilka
sekund), zwłaszcza w wypadku reklam przy ruchliwych jezdniach, po
których kierowcy jadą z dużą prędkością i mijane komunikaty są „rejestrowane” w „migawkowym” kontakcie. Mimo to outdoor pozostaje
bardzo popularnym medium reklamowym. Rys. nr 3. ilustruje procentowy udział reklamy zewnętrznej w dobie mediowej. Doba mediowa
jest to całkowity czas, w którym przeciętny konsument korzysta (świadomie i nieświadomie) z mediów, (ogółem w ciągu doby). Podstawą
rysunku jest badanie konsumencie z listopada i grudnia 2010: sondaż
objął 3 tysiące osób, w wieku 15-64 l. (ok. 2 tysiące badanych mieszka
w dużych miastach, mających ponad 100 tys. mieszkańców, pozostali
zamieszkują w innych miejscach w Polsce).
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Rys. 3.

Procentowy udział reklamy zewnętrznej w dobie mediowej
(XI –XII 2010)

31%

Źródło: Badanie Consumer Connection System (CCS), przeprowadzone przez grupę
Aegis Media w listopadzie i grudniu 2010; zrealizowane przez instytut badawczy
Ipsos Polska (strona internetowa Grupy Reklamowej Stroer. Out of home media,
http://twójoutdoor.pl, data pobrania: 24 maja 2012).

Nośniki reklamy zewnętrznej to m.in. systemowe powierzchnie reklamowe o różnych wymiarach (np. billboardy), panele naścienne,
słupy reklamowe, gabloty zwykłe i podświetlane, citylight, infoscreen,
itd. Dzieli się je przede wszystkim ze względu na wielkość i rodzaj
oferowanej powierzchni. W Polsce największą popularnością cieszą się
nośniki o wymiarach 6x3 metry. Reklama zewnętrzna jest bardzo zróżnicowana, można jednak wskazać najbardziej dla niej typowe formy.
Billboard to tablica wolnostojąca lub zawieszona na budynku, najczęściej ma ona powierzchnię 12 metrów kwadratowych.
Mniejsze wymiary charakteryzują minibillboard (252x119cm, tablica
naścienna). Nazwą superside można zaś objąć tablice reklamowe o powierzchni większej niż 12 metrów kwadratowych, np. cityboard jest
tablicą wolnostojącą, oświetloną, o wymiarach 6 metrów na 3 metry.
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Do nośników wielkoformatowych należą także: supercityboard (tablice o wymiarach 12mx4m), megacityboard (18x9 m, dwie tablice
reklamowe, połączone krótszym bokiem), mammutboard (10x12 m),
nośnik umieszczany na ścianach budynków, które w miastach stanowią
wyjątkowo atrakcyjną i dostępną powierzchnię reklamową. Mogą na
nich zostać umieszczone także formy typu blow-up. Są one wykonane
z winylu, można je więc rozwinąć na metalowej konstrukcji, montowanej na budynkach. Zróżnicowane pod względem rozmiaru, ciekawe
i kreatywne są malowidła naścienne, spotykane w przestrzeni wielkomiejskiego city.
Przestrzeń miejska oferuje także wiele innych „elementów architektonicznych”, które można wykorzystać dla celów reklamowych.
Miejsca, w których przebywają duże grupy ludzi, to np.: przystanki komunikacji miejskiej, gdzie ustawia się reklamy typu citylight (tablice
o wymiarach 1,2x1,8 m); boiska sportowe, których bandy stanowią doskonałe miejsce eksponowania treści reklamowych. W przestrzeń miejską wpisane są też: słupy oświetleniowe, na których można montować
reklamy typu sandwich - dwustronne tablice o wymiarach 1,0x1,4 m;
kioski z prasą, na których umieszcza się reklamy typu k-board - dwustronne tablice reklamowe o wymiarach 2,2x1,6 m; na dachach takich
kiosków można zaś zauważyć plansze reklamowe strip - 250-300x45
cm. Przestrzeń miejska wypełniona jest także kolorowymi szyldami,
neonami czy flagami reklamowymi. Jeśli nie oferuje ona gotowych
elementów, na których można zamieścić reklamy, outdoor wykorzystuje formy wolnostojące: słupy ogłoszeniowe, diapazony (wolnostojące
tablice ustawione na betonowym cokole prostopadle do ulicy).
Popularne są także plakaty reklamowe, np. plakat B1 rozwieszany na słupach ogłoszeniowych. Poster, ekspozytor - to konstrukcja
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o wymiarach 60x80 cm, utrzymująca plakat reklamowy w witrynach
sklepowych, w punktach sprzedaży.
Do popularnych należą również reklamy ruchome, np. na
środkach transportu (tramwaje, autobusy, trolejbusy, samochody), na
których malowane lub naklejane są komunikaty reklamowe. W miejscach o dużym nasileniu ruchu spotkać można również mobile - płaskie
konstrukcje w formie przypominającej billboard, umieszczone na przyczepach, ciągniętych przez samochody; gdy znajdują się one w ruchu,
może towarzyszyć im dźwięk - muzyka i komunikat głosowy.
Reklama zewnętrzna jest formą na trwałe wpisaną w kulturę
i przestrzeń miasta. Może być skuteczna, jeśli przestrzega najważniejszej zasady: musi charakteryzować się prostotą i wyrazistością. Główny
ciężar spoczywa tu na formie graficznej, która w szybki, nieskomplikowany a zarazem uniwersalny sposób przekazuje najważniejsze treści.
Przekaz słowny ogranicza się tu do niezbędnego minimum: sloganu
kampanii oraz niezbędnych informacji (adres firmy, data wyprzedaży
itp.). Dobrze, jeśli outdoor nawiązuje do elementów kampanii, znanych
odbiorcom z innych mediów (telewizji, radia, prasy), wtedy cała kampania jest spójna i wyrazista, a reklama zewnętrzna w największym
stopniu pełni swoją funkcję.
Omawiając formy reklamy zewnętrznej należy zauważyć, że
wiek XXI przynosi nowe możliwości jej kreowania w związku z rozwojem technologii cyfrowych. Digital out-of-home advertising polega na
transferze wiadomości do określonych miejsc, w konkretnych porach.
Treść przekazu jest dopasowana do lokalizacji wyświetlacza. Proces
ten jest zarządzany on-line. Nowe media OOH pojawiają się jako odpowiedź na przesycenie rynku statycznymi tablicami reklamowymi. Są
to: panele LCD, telebimy - ekrany LED, czy infoscreeny. Oferują nowoczesne i przykuwające uwagę odbiorców formy: spoty reklamowe,
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prezentacje, animacje, projekcje obrazu telewizyjnego, bezpośrednie
transmisje obrazu z innego medium czy też z kamer. Obecnie są one
odporne na zmienne warunki atmosferyczne; oferują przy tym wysoką
jakość przekazu. Mogą być ustawiane w miejscach, które odwiedza
duża ilość osób (parkingi hipermarketów, metro, dworce, lotniska). Panele, monitory LCD mogą mieć różne rozmiary: od kilku do kilkudziesięciu cali. Pozwala to na dobór monitorów do odpowiednich miejsc.
Telebimy, ekrany LED to wielkoformatowe nośniki reklamowe, oparte
na cyfrowej technologii diodowej. Infoscreen to panoramiczny ekran
dużego formatu (ewentualnie złożony z kilku ekranów), zamontowany
na wolnostojącej konstrukcji. Stanowi atrakcyjne połączenie tradycyjnych tablic reklamowych z telewizją i Internetem, łączy program informacyjno - rozrywkowy (informacje lokalne, biznesowe, sportowe,
z kraju i ze świata, kultura, moda, plotki) z reklamą.

3.4.	Nowe media
Reklama w Internecie
Internet można określić jako „globalną sieć, umożliwiającą
w zasadzie nieograniczony przepływ informacji na całej kuli ziemskiej”126. Staje się on jednym z najpowszechniejszych kanałów komunikacji
- także marketingowej; jest „wielowymiarowym kanałem biznesowym,
oferującym oprócz możliwości dotarcia do klientów z reklamą także
sprzedaż, płatność czy realizację procesów obsługowych oraz świadczenie usług”127. Reklama w Internecie jest coraz bardziej ekspansywna,
ma wiele zalet. Jest ona łatwo dostępna i relatywnie tania, „co wynika
z relatywnie niskich w porównaniu z innymi mediami kosztów wejścia,

126
127

Całe życie w sieci, red. B. Szmigielska, Kraków 2008, s. 7
D. Kaznowski, Nowy marketing, Warszawa 2008, s.14
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a co za tym idzie - niewielkiego ryzyka biznesowego”128. Koszty reklamy w mediach tradycyjnych (telewizja, radio, prasa) stale rosną, toteż
Internet jest coraz bardziej konkurencyjny. Istotne jest także wskazanie na ciągłą rozbudowę sieci i stały wzrost liczby jej użytkowników.
Także ilość czasu spędzanego w sieci przez jej użytkowników stale się
zwiększa, co oznacza, że wielu z nich rezygnuje z innych mediów (np.
telewizji czy prasy) na rzecz Internetu. Widoczna jest również zmiana
zachowań konsumentów, zachodząca pod wpływem rozwoju i upowszechniania coraz bardziej atrakcyjnych technologii: coraz częściej
internauci przenoszą do sieci czynności (zakupy, opłaty, rezerwacje
itp.), które wcześniej wykonywane były w sposób tradycyjny.
Bardzo istotną zaletą reklamy w Internecie jest interaktywność, która modeluje nową jakość komunikacji w porównaniu z mediami tradycyjnymi. Zwrotne komunikaty, możliwość zadania pytania
i uzyskania odpowiedzi oraz gromadzenia bogatej wiedzy w komfortowy sposób, możliwość aktywowania usługi, dokonania zakupu,
porównania ofert, wzięcia udziału w akcji (itd.), a zwłaszcza świadomość, że wszystko to jest dostępne 24 godziny na dobę - stanowią
o wyjątkowej atrakcyjności ofert internetowych dla odbiorcy. Z punktu
widzenia nadawcy reklam istotne jest także to, że reklamę internetową (zwłaszcza niektóre jej formy, np. mailing) cechuje bardzo wysoka
selektywność grup docelowych, nawet personalizacja komunikacji.
Istotna jest również możliwość błyskawicznej aktualizacji danych oraz
bardzo duża (w niektórych wypadkach wręcz nieograniczona) pojemność informacyjna.
Wszystkie wymienione zalety reklamy internetowej sprawiają, że jest ona szczególnie efektywna. Niestety ma też słabe strony.
Najpoważniejszą „bolączką” jest przede wszystkim niechęć ze strony
128

A. Dejnaka, Strategia reklamy, marki, produktów i usług, Gliwice 2006, s. 29-30
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użytkowników sieci, którzy często są zniecierpliwieni i bardzo źle nastawieni do reklam:
Jak wynika z raportu dotyczącego opinii internautów na temat różnych
nośników reklam, a przede wszystkim reklam w Internecie, dwóch na trzech
użytkowników sieci jest ogólnie źle nastawionych do reklam. Internauci są
bardziej krytycznie usposobieni wobec reklam w sieci niż wobec innych form
reklamowania produktów. Pomimo takich postaw, większość użytkowników
sieci akceptuje obecność uciążliwych reklam jako cenę za bezpłatny dostęp
do stron internetowych. Za najbardziej denerwujące uznano reklamy zakrywające część przeglądanych treści. Raport firmy Gemius podaje, iż reklama
internetowa może podobać się użytkownikom sieci, jeśli jej forma przekazu
śmieszy (50%), jest pomysłowa i zaskakująca ((45%) lub dostarcza odbiorcy
użytecznych informacji (34%). Najczęstszą reakcją badanych po ukazaniu
reklamy jest ucieczka, unikanie kontaktu z nią129.

Udział reklamy internetowej w rynku ciągle jednak rośnie. Zamieszczone poniżej diagramy (rys. nr 4) ilustrują procentowy udział
Internetu w polskim rynku mediów reklamowych w I półroczu 2011,
a także procentowy udział poszczególnych typów reklamy internetowej
(display, SEM, ogłoszenia, e-mail oraz billboard, rectangle, skyscraper,
layer) i aktywność poszczególnych branż w reklamie display.

K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Warszawa 2011, s.38 (odniesienie Autorów do: Zło konieczne, czyli reklama w sieci a nastawienie internautów, komunikat prasowy z badań Gemius, http://gemiuspl/plaktualności/2009-08-20/01)

129
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Rys. 4.

Struktura reklam internetowych w Polsce w I półroczu 2011

Źródło: http://di.com.pl/informacje/gale 1 (strona internetowa „Gazeta Prawna.pl”,
„Dziennik Internautów. Internet w życiu i biznesie”, artykuł z dn 1.02. 2012, data
pobrania: 17 maja 2012)
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Dynamika rozwoju Internetu jako medium jest z roku na rok
coraz wyższa. Dane z roku 2012 sygnalizują skalę zmian: „Wartość rynku
reklamy internetowej w pierwszym półroczu bieżącego roku wzrosła o jedną czwartą
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dynamika ta wiąże się m.in. z wprowadzaniem
nowych i bogatszych form reklamy”130.

Komunikacja marketingowa w Internecie jest bardzo zróżnicowana i wyspecjalizowana. Szczegółowe klasyfikacje reklam internetowych są jednakże skazane na szybką dezaktualizację ze względu
na bardzo dynamiczny rozwój tego sektora rynku, ciągłe doskonalenie
technologii i powstawanie nowych form.
Obecnie podstawowa systematyka opiera się na wyróżnieniu
m.in. kategorii takich jak:
●● display - reklama graficzna;
●● strony WWW - tworzone do celów reklamowych, zawierające
pełne informacje o firmie, ofercie (tekst, obraz);
●● SEM (search engine marketing) - reklama w wyszukiwarkach;
●● SEO (search engine optimization) - podobnie jak SEM, jednakże z zastosowaniem wysokiego pozycjonowania stron;
●● classifields - drobne ogłoszenia promocyjne, anonse;
●● e-mail - treści reklamowe zawarte w listach, newsletterach (biuletynach elektronicznych);
●● advergaming - gry reklamowe, poświęcone produktowi.
Niektóre (wybrane) z wyżej wymienionych form reklamy zostaną nieco
dokładniej scharakteryzowane poniżej.
Display

Skuteczność reklam rich media w kampaniach wizerunkowych, artykuł z dn. 3 stycznia
2012, strona internetowa Redakcji „Marketing przy Kawie”, http://www.marketingprzykawie.
pl, (http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1357), data pobrania: 5 maja 2012.

130

299

KOMUNIKACJA REKLAMOWA

Jest to to termin stosowany w odniesieniu do reklam graficznych, wyświetlanych na stronach internetowych. Reklamy tego typu
ciągle pozostają wiodącym typem reklam internetowych, niemniej od
kilku lat widać tendencję do zmniejszania ich przewagi:
Począwszy od drugiego kwartału 2009 roku wydatki na reklamę display w Internecie spadają. Wówczas 50% wydatków kierowano na tę reklamę, a dziś jest to 42%. Wzrosły natomiast wydatki na SEM, a mniej
więcej na takim samym poziomie są wydatki na ogłoszenia i e-mail. Reklamę
display w blisko połowie zdominowały formy billborad & double billboard
(49%), co trzecia to reklama rectangle & box (30%), co dziesiąta skyscraper
(12%). W 5% stosowano natomiast reklamy w formie layer131.

Sytuacja ta może się jednakże zmieniać, gdyż komunikacja
internetowa jest szalenie dynamiczna, a kolejna zauważalna tendencja
w sektorze reklamy display wiąże się z mocną pozycją jednej z propozycji rynku display - rich media.
Do najpopularniejszych form reklamy graficznej w Internecie
należą obecnie:
●● Banner - tradycyjny, prostokątny element graficzny, umieszczany w dowolnym miejscu strony, może mieć formę statyczną,
animowaną, interaktywną; niekiedy expand banner (rozwijany
do większych rozmiarów);
●● Billboard, megabanner, superbanner - dynamiczna reklama
graficzna, poziomy, wydłużony prostokąt w dobrze widocznej,
górnej części strony;
●● Banner śródtekstowy, rectangle, boks śródtekstowy, śródtekst forma prostokątna, zbliżona do kwadratu, występuje na stronach

Reklama display traci, wzbija się SEM (art. z dn. 1.02. 2012), str. internetowa „Gazeta
Prawna.pl”, „Dziennik Internautów. Internet w życiu i biznesie”, data pobrania: 17.05. 2012,
http://di.com.pl/informacje/gale 1
131
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●●

●●

●●
●●
●●

●●

●●
●●
●●

internetowych pomiędzy akapitami tekstu lub z prawej strony
serwisu;
Skyscraper (wieżowiec) - nazywany niekiedy bannerem pionowym, zamieszczany z boku serwisu - po prawej (rzadziej po
lewej) stronie, coraz częściej występuje jako wide skyscraper
(większy i szerszy od tradycyjnego);
Buton - guzik reklamowy o formie tradycyjnej lub pływającej/
rozwijanej; obrazek o kształcie, prostokąta, kwadratu, mogący
też zawierać logo;
Pop-up - okienko reklamowe, wyskakujące w momencie wejścia na stronę;
Pop-under - okienko reklamowe, wyskakujące w momencie
opuszczania strony;
Toplayer, flying, floating ad., layered ad.- obraz, tekst lub animacja z możliwością dołączenia dźwięku, muzyki, wyświetlane
ponad treścią strony internetowej, często w centralnym punkcie;
agresywna forma reklamy, przerywająca kontakt użytkownika
z serwisem, jednakże ma wysoce efektywne działanie;
Interstitial (stitial) - pełnoekranowa reklama wyświetlająca się
podczas przechodzenia między poszczególnymi stronami serwisu, w czasie ładowania się strony wcześniej wybranego serwisu;
Intermercials - przerywnik reklamowy, często animowany, pojawiający się przed otwarciem danej strony;
Watemark, tapeta, wallpaper - wyświetla się w całej witrynie
jako tło, pod jej treścią.
Rich media - łączy wiele form reklamy internetowej (np. animacja, dźwięk, interaktywność), najbogatsza obecnie forma
reklamy display.
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Szczególnie obiecującą i perspektywiczną formą reklamy
display jest reklama typu rich media. Sektor reklamy internetowej
wiąże z nią duże nadzieje, ponieważ jest ona wyjątkowo atrakcyjna
dla odbiorcy w porównaniu z reklamą standardową. Przyciąga uwagę
przede wszystkim dzięki atrakcyjnym pomysłom techniki wideo. Jest
łatwiej przyswajalna dla użytkowników, a twórcom oferuje innowacyjne możliwości przekazu. Ruchomy obraz, efekty specjalne, muzyka,
dźwięk, aplikacje, zaawansowane technologie to szczególne atuty rich
media. Podstawowy obszar kreatywności odsłania się jednak dzięki jej
interaktywności. Dzięki tej cesze odbiorca może wejść w szczególny
rodzaj relacji, uczestniczyć w komunikacji nie tylko biernie, ale aktywnie „wejść do zabawy”. Technologie dają narzędzie, które można
wykorzystać w sposób szczególnie twórczy. Jako ciekawy przykład
interakcji w reklamie rich media często podawana jest reklama syropu na kaszel Buckley’s. Już sam pomysł kreatywny jest wyrazisty,
kluczowy dla kampanii, choć szalenie prosty: dobry lek ma wstrętny
smak, ale za to jest skuteczny (por. przysłowie Gorzki lek najlepiej
leczy). Reklama zaprasza do zabawnej interakcji (ale jej nie wymusza):
po kliknięciu w banner użytkownik może wpisać nazwę substancji,
produktu, rzeczy o najbardziej odrażającym smaku, jaki może sobie
przypomnieć bądź wyobrazić. W tym momencie odbiorca w pewnym
sensie przejmuje kontrolę nad komunikacją: po wciśnięciu komendy
„enter” uruchamia krótki filmik, którego bohater testuje smak dwu
„substancji”, jedną z nich jest syrop Buckley’s, zaś drugą - rzecz zasugerowana przez odbiorcę reklamy (substancja czy produkt, którego
nazwę wcześniej użytkownik wpisał). Oczywiście, niezależnie, co jest
„konkurentem syropu”, nie może smakować gorzej niż Buckley’s, co
wyraziście potwierdza bohater.
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Strony WWW/ SEM/ SEO - reklama w wyszukiwarkach
WWW czyli Word Wide Web - hipertekstowy system informacyjny w Internecie - powstał w roku 1991. Od tego czasu funkcjonują też strony internetowe - dokumenty elektroniczne publikowane
w sieci i czytane przez internautów za pomocą wyszukiwarek. Stały
się one doskonałym narzędziem reklamy. Obecnie większość nowoczesnych instytucji posiada własne strony WWW. Klienci zdobywają
informacje o firmach, usługach, produktach, wyszukując odpowiednie
strony. Jest to bowiem szczególnie wygodne: bezpłatne, dostępne całą
dobę, umożliwia porównanie ofert oraz swobodne i nieograniczone
czasowo analizowanie szczegółowych informacji, generuje dostęp do
ofert podmiotów nawet bardzo odległych w przestrzeni fizycznej, nie
wymusza żadnych decyzji - nie stwarza presji natychmiastowego zakupu, pozwala na obejrzenie produktów bez konieczności wychodzenia
z domu. Z punktu widzenia reklamodawcy strona internetowa umożliwia przekazanie obszernych informacji szerokiemu gronu odbiorców;
co szczególnie ważne na ogół właśnie tym odbiorcom, którzy z własnej
woli takiej informacji poszukują.
Przygotowywaniem stron WWW często zajmują się specjalistyczne firmy, ponieważ stworzenie efektywnie działającej strony
wymaga udziału analityków, grafików i programistów. Po pierwsze,
skutecznie działająca strona musi zawierać trafne frazy i słowa kluczowe, aby została „zauważona” w procesie wyszukiwania informacji.
Po drugie - budowa strony musi być jasna, układ treści przejrzysty,
powinna ona być starannie opracowana merytorycznie, zawierać treści, na których naprawdę zależy odbiorcom. Po trzecie - techniczny
aspekt funkcjonowania strony nie powinien budzić żadnych wątpliwości, strona musi być łatwa w obsłudze, sprawna technicznie, czytelnie
podzielona na podstrony. Po czwarte zaś - istotne jest ogólne wrażenie
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wizualne strony, estetyczny wizerunek, odpowiadający stylowi i profilowi firmy. Tym aspektem zajmuje się Web Design - dziedzina grafiki
komputerowej, obejmująca projektowanie, szatę graficzną stron, interfejsy użytkownika. Architektura treści i sposób prezentacji elementów
to jeden z najszybciej ewoluujących działów reklamy internetowej,
toteż rynek jest bardzo dynamiczny, projektanci muszą śledzić nowe
tendencje i rozwiązania.
Marketing w wyszukiwarkach - SEM (ang. Search Engine
Marketing) to również bardzo szybko (według niektórych - najszybciej) rosnący segment rynku reklamy internetowej w Polsce. Na rozwój
marketingu w wyszukiwarkach wpływa przede wszystkim rosnące znaczenie wyszukiwarek jako sposobu docierania do informacji przez konsumentów. Jednocześnie użytkownicy polskiej sieci w dużym stopniu
akceptują tę formę promocji. W efekcie następuje szybki wzrost liczby
reklamodawców, którzy są nią zainteresowani. Nie bez znaczenia jest
też stosunkowo niewielki koszt tego typu reklamy, a także możliwość
stałego monitorowania rezultatów kampanii oraz dotarcia do właściwego grona odbiorców.
„Wszystko wskazuje na to, że Polska powoli dołącza do krajów Europy
Zachodniej, gdzie marketing w wyszukiwarkach stanowi jeden z głównych
motorów rozwoju reklamy w Internecie. Coraz większa popularność tej
formy promocji w połączeniu z modelem aukcyjnym wyznaczania ceny za
kliknięcie będzie powodować również wzrost średnich cen. Wiele wskazuje
więc na to, że wydatki na SEM będą w najbliższych latach szybko gonić
wydatki na reklamę graficzną132.

Reklama w sieci dźwignią sukcesu, serwis internetowy Grupy Money.pl, artykuł pobrany z:
http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes/artykul/reklama;w;sieci;dzwignia;sukcesu,225,0,258017.html. (data pobrania 17 maja 2012)

132
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Wyszukiwarki (np. Google), przeszukując Internet, analizują
zawartość stron, topologię sieci. Na wpisane przez użytkownika zapytanie reagują podaniem linków do stron, zawierających żądane przez
użytkownika słowa, nazwy, frazy. Dla reklamodawców istotne jest, by
strona była uwzględniona w działaniu wyszukiwarek na jak najwyższej pozycji, ponieważ internauci w zdecydowanej większości najpierw
wchodzą na te strony, których linki ukazują się jako pierwsze. Walka
o jak najwyższą pozycję to walka o wymierny zysk - klient rzadko
przeszukuje wszystkie strony (np. ze 100 czy 200 linków). Strategia
marketingowa, która powoduje, że dana strona znajduje się wyżej, czyli
jest pozycjonowana tak, aby łatwiej było na nią trafić, nosi nazwę SEO
(ang. Search Engine Optimization). Ma ona spowodować, że zwiększy
się ilość osób, odwiedzających daną stronę internetową poprzez linki
z wyszukiwarek. Wysokim pozycjonowaniem stron zajmują się wyspecjalizowane firmy: optymalizują kod strony, czyli starają się odpowiednio rozmieścić słowa kluczowe, dzięki którym wyszukiwarka poda
użytkownikowi link; optymalizują treść witryny czyli, dbają o częste
używanie słów kluczowych, pod które strona jest pozycjonowana; budują bazę linków, dzięki którym użytkownicy łatwo mogą znaleźć się
na stronie.
E-mail
Pocztę elektroniczną (e-mail) można zdefiniować jako „oparty
na wykorzystaniu komputera system tekstowy, pozwalający na przesyłanie wiadomości z jednego komputera do innego”133. Reklama za
pomocą poczty elektronicznej jest powszechna. Decyduje o tym niski
koszt, szybkość i łatwość przygotowania i przesłania reklamy, a także asynchronizm: podczas komunikacji nadawca i odbiorca nie muszą
133

J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Warszawa – Wrocław 2000, s. 102
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równocześnie korzystać z poczty, aby korespondencja została przesłana134. Taka forma promocji ma wiele zalet - przede wszystkim jest to
komunikacja bezpośrednia, o wysokiej selektywności. Pozyskiwanie
dokładnie zdefiniowanej grupy docelowej odbywa się dzięki bazom
danych: zanim konsument aktywuje bezpłatne konto pocztowe, musi
wypełnić ankiety rejestracyjne i potwierdzić zgodę na otrzymywanie
reklam. Jednocześnie podaje informacje, umożliwiające budowę marketingowej bazy danych (wiek, płeć, dochody, zainteresowania itp.).
Dzięki temu istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że odbiorca będzie
zainteresowany treścią przesyłki. Niestety, mailing jest na ogół nieprzychylnie traktowany przez odbiorców, często kwalifikowany jako spam.
Niechciane reklamy w prywatnej poczcie denerwują adresata, często
są usuwane bezpośrednio po otrzymaniu, bez czytania ich zawartości.
Reklama w poczcie elektronicznej ma różne formy. Można
wymienić np.:
●● E-mail marketing
●● Elektroniczne biuletyny (ang. newsletters).
E-mail marketing to reklama graficzna lub tekstowa przesyłana odbiorcom w formie listów na ich konta pocztowe. Newsletter - elektroniczny
biuletyn - jest zaś wysyłany tylko tym odbiorcom, którzy się decydują
na zamówienie subskrypcji; otrzymują oni cyklicznie interesujące ich
informacje.
Ze względu na stopień selektywności grupy docelowej można
zaś wyróżnić:
●● reklamy wysyłane masowo, do dużych grup odbiorców; są niezindywidualizowane (spam);
●● reklamy wysyłane do grupy docelowej, wyznaczonej ze względu na konkretne kryteria (np. wiek i płeć);
134

T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet – nowa strategia firmy, Warszawa 1999, s. 47
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●● reklamy spersonalizowane, zawierające treści przygotowane
pod kątem zainteresowań, oczekiwań konkretnego klienta135.
E-mailing może być także wysyłany do użytkowników wortali
- wyspecjalizowanych portali, które publikują informacje z określonej
dziedziny. Skupiają one internautów, zainteresowanych konkretnym
tematem. Często stosowane jest także wykorzystywanie grup dyskusyjnych: wiadomość powinna dotyczyć toczonej właśnie dyskusji umieszcza się ją na news serwerze, z którego każdy uczestnik grupy
może ją pobrać i przeczytać.
Niektórzy autorzy elektronicznych listów marketingowych korzystają z formy podtrzymania kontaktu z klientem - autorespondingu
- automatycznego generowania i wysyłania odpowiedzi. Forma ta ma
wiele zalet, sprawdza się w wielu sytuacjach. Często jednak wymaga
uzupełnienia badziej spersonalizowanym sposobem komunikowania.
Marketing mobilny (m-marketing)
Marketing mobilny to działania promocyjno-reklamowe, prowadzone za pomocą urządzeń bezprzewodowych. Wśród tych urządzeń
dominują telefony komórkowe:
Trwające kilka lat badania ludzkich zachowań prowadzone przez zespół naukowców na zlecenie Nokii wykazały, że pod każdą szerokością geograficzną, niezależnie od kultury i zasobności, każdy wychodzący z domu zabiera
ze sobą minimum 3 rzeczy. To klucze od mieszkania, pieniądze i telefon
komórkowy (oczywiście jeśli dana osoba go w ogóle ma). Nowoczesne komórki, umożliwiające lokalizację klienta i dotarcie do niego w najlepszym
z punktu widzenia firmy momencie(…)136.

135
Por.: J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Warszawa – Wrocław 2000,
s. 102
136
J. Müller, Wiesz, gdzie nas szukać, artykuł z dn. 17 marca 2012, strona internetowa Redakcji
„Marketing przy Kawie”, http://www.marketingprzykawie.pl, data pobrania: 7 maja 2010
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Urządzenia przenośne stają się popularniejsze niż desktopy, ich powszechność otwiera nowe przestrzenie komunikacji reklamowej. Kolejne generacje urządzeń mobilnych: iPady, iPhony, smartfony, tablety
oferują wiele możliwości zarówno użytkownikom jak i reklamodawcom. Zmiany w tym sektorze rynku zaczęły się wraz z upowszechnieniem telefonów komórkowych, kolejną rewolucję, jak twierdzą analitycy, rozpoczął rok 2011. Według niektórych badań Polska znajduje
się w czołówce krajów, w których marketing mobilny odnosi sukcesy:
Polski rynek handlu mobilnego urósł w zeszłym roku aż o 722%. Rewolucja, na którą wszyscy czekali, już trwa. Przewodzi jej Polska, wyprzedzając
resztę Europy(…).Wyniki badania otrzymano dzięki analizie ponad tysiąca
programów reklamowych oraz wygenerowanych w nich transakcji w sieci
Zanox z rynków Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, krajów Beneluksu,
Skandynawii i Polski. 137

Podstawowe zalety urządzeń mobilnych jako mediów reklamowych to:
●● wielka i stale rosnąca liczba właścicieli;
●● stały kontakt użytkownika z treściami mobilnymi (w przeciwieństwie do treści pozyskiwanych z urządzeń stacjonarnych);
●● transfer danych niemal w każdych okolicznościach;
●● niespotykana dotąd personalizacja urządzenia - telefon to urządzenie osobistego użytku, mocno wpływające na jakość życia
i kontaktów międzyludzkich;
●● możliwość personalizacji treści reklamowych a także pozyskiwania przez użytkownika dokładnie tych treści, którymi w danej
sytuacji jest on zainteresowany.

Zanox, Polski rynek m-commerce rośnie najszybciej w Europie – raport, strona internetowa Redakcji „Marketing przy kawie”, http://www.marketingprzykawie.pl, data pobrania: 20
kwietnia 2012
137
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Za najbardziej popularne formy mobilnej komunikacji marketingowej za pośrednictwem telefonu komórkowego należy uznać SMS
i MMS. Wiele firm wykorzystuje komunikację SMS-ową do budowania lojalności klienta. Jest to szybka, spersonalizowana komunikacja
bezpośrednia, sprawdza się więc jako nośnik reklamowy. Wielu jednak użytkowników odczuwa niechęć do tej formy ze względu na złe
doświadczenia z nieuczciwymi sms-owymi kampaniami loteryjnymi,
narażającymi odbiorców na wymierne straty finansowe. Ciekawą formę reklamy stanowi zaś mobilne działanie typu rich media i video.
Nadawcy takich reklam mogą liczyć na odbiorców młodych i dynamicznych, którzy cenią nowoczesną komunikację mobilną.
Marketing mobilny wykorzystuje także inne nowe narzędzia
komunikowania, np. advertainment - połączenie reklamy (advertising)
z rozrywką (entertainment). Dla wielu właścicieli urządzeń mobilnych
atrakcyjne jest otrzymywanie darmowych aplikacji na telefon, zawierających
reklamowe formaty (np. umieszczanie w aplikacji marek i promowanych produktów).
W praktyce może to oznaczać, że użytkownik otrzyma darmową grę,
pod warunkiem obejrzenia pewnej liczby reklam. Taka forma reklamy
nie jest inwazyjna i nie przeszkadza w korzystaniu z aplikacji. Przykład
podobnego działania reklamowego to Serce i Rozum w mobilnej grze
platformowej 2D (wersje na iPhone, iPad, Android, Java, Blackberry oraz Windows Phone 7); użytkownicy do końca roku 2011 mieli
otrzymać dostęp do 10 stopniowo odblokowywanych poziomów (do
pierwszych ośmiu bezpłatnie). Aplikacja powstała na zlecenie Grupy
TP, w grze występują animowani bohaterowie udanej kampanii reklamowej TP.
Podejmowano także próby przesyłania treści reklamowych
w zamian za darmowe doładowania, rozmowy, SMS-y:
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Jako pierwszy w Polsce przekonał do tego swoich klientów operator sieci
telefonii komórkowej 36,6. Zaproponowana przez niego usługa Chill Bill
rozwiązuje dobrze znany przez nastolatków problem pustego konta. Za wysłuchanie trzech reklam (i poprawną odpowiedź na pytania kontrolne) abonent otrzymuje 1 zł do wykorzystania na SMS-y lub rozmowy.
Podobnym tropem podążyli twórcy serwisu Reklamofon.pl, umożliwiającego
bezpłatne rozmowy telefoniczne i wyświetlającego reklamy w czasie trwania połączeń. Aby z niego skorzystać, należy wybrać sponsora połączenia,
który wraz z innymi nadawcami emitowanych reklam płaci za rozmowę.
Gwarancją oglądania reklam (i tym samym trwania połączenia) jest konieczność klikania przez rozmówcę w pojawiający się na ekranie (…) średnio co
dwie minuty zegar. Na podobnej zasadzie działa Otineo, oferujący darmowe
połączenia lub doładowania komórek za uzbierane w serwisie punkty. To
wszystko również w zamian za oglądanie reklam.138

Podstawowym celem tych działań było zabieganie o zmianę
postrzegania reklam przez odbiorców, dla których przekaz reklamowy
stawał się źródłem korzyści, dzięki czemu miał być odbierany pozytywnie, w przeciwieństwie do komunikatów reklamowych w mediach
tradycyjnych.
Mobilny Internet stwarza wiele możliwości w różnych sektorach rynku reklamowego, np. w systemach informacji turystycznej:
Najważniejsze zabytki (…) w ramach akcji Odkoduj Łódź zostały opatrzone tabliczkami informacyjnymi ze specjalnie wygenerowanymi kodami,
linkami do treści multimedialnych (tekstu, obrazu, dźwięku czy strony internetowej). Po zeskanowaniu fotokodu telefonem komórkowym odczytane
zostają ukryte treści powiązane z realnym obiektem139.

138
A. Hałaczkiewicz-Ilnicka, Halo, tu reklama!, artykuł z dn. 6.07. 2009, strona internetowa
Redakcji „Marketing przy kawie”, http://www.marketingprzykawie.pl, data pobrania: 30 maja
2012
139
J. Gubała, Łódź w komórce, http://www.marketingprzykawie.pl, 1 grudnia 2010
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Nowatorski nośnik reklamowy - to także reklama w mapach
nawigacji satelitarnej. Reklamy umieszczane na mapach cyfrowych
mają nie przeszkadzać w korzystaniu z funkcji nawigacyjnych, a jednocześnie rozszerzyć zakres informacji dostępnych dla kierowcy.
Jednym z najbardziej powszechnych następstw rozwoju telefonii komórkowej jest kreowanie nowoczesnych środków oraz systemów
płatniczych. Obecnie prawie każdy bank zapewnia klientom dostęp do
usług oraz kont poprzez urządzenia mobilne140.
Przedstawione w tym rozdziale formy marketingu mobilnego to tylko niewielki fragment tego typu działań. Należy oczekiwać,
że m-marketing będzie się dynamicznie rozwijał, gdyż jest on bardzo
atrakcyjny dla rynku reklam: „główną zaletą komunikacji drogą mobilną jest dwukierunkowość, interaktywność, jednoznaczna identyfikacja
odbiorcy”141.

Pytania i ćwiczenia
1. Wyobraź sobie, że zakładasz niewielką firmę, która prowadzi działalność o zasięgu regionalnym. Opracuj media-plan dla skutecznej
kampanii reklamowej, która trafi do grupy docelowej, a jednocześnie nie pochłonie dużych kosztów. Staraj się zastosować terminy, które precyzyjnie określą pożądane media, nośniki i formy
reklamy.
2. Zbuduj media-plan dla kampanii społecznej (o dowolnej tematyce).
Sformułuj cel kampanii, spróbuj odpowiedzieć na pytanie, do kogo
ta kampania może być skierowana (jaka jest jej grupa docelowa).
140
Ł. Wietrzyński , Mobilne kanały dostępu w usługach bankowych http://www.marketingprzykawie.pl, 29 marca 2009; data pobrania: 30 maja 2012
141
K. Śliwińska, M. Pacut, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Warszawa 2011, s.61
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Dokonaj wyboru właściwych mediów, nośników i form komunikacji reklamowej, dostosowując media-plan do grupy docelowej.
Postaraj się uwzględnić media tradycyjne i/lub nowe media, media
o różnym zasięgu, media ATL i/lub BTL, media jednotorowe i/lub
wielotorowe itd.
3. Przypomnij definicję marketingu jako procesu wymiany wartości.
Wyobraź sobie, że jesteś politykiem. Zastanów się, co (hipotetycznie) możesz zaoferować (jakie wartości?) określonej grupie
społecznej. Co chcesz uzyskać w zamian (np. poparcie, głosy
w wyborach)? Jak wykreujesz swój wizerunek i z czyjej pomocy
możesz przy tym skorzystać? Jakie media czy sposoby dotarcia do
odbiorców wykorzystasz? Zbuduj wraz z grupą innych studentów
„sztab wyborczy” i zaplanuj swoją „kampanię”.
4. Wyobraź sobie, że jesteś szefem Działu Promocji w dużym urzędzie (np. w Urzędzie Wojewódzkim czy w Urzędzie Miasta). Zastanów się nad możliwościami wykorzystania nowych mediów
w działaniach promocyjnych. Zbuduj plan nowoczesnej komunikacji urzędu z otoczeniem za pośrednictwem nowych mediów,
znajdź kreatywne sposoby promowania miasta, jego gospodarzy
i działań urzędu.
5. Spróbuj zaplanować kampanię komercyjną, wykorzystującą nowoczesne nośniki OOH oraz nowe media. Jak można zsynchronizować ich działanie? Wymyśl oryginalny sposób prowadzenia tej
kampanii w przestrzeni miejskiej: na nośnikach outdoor, w przestrzeni wirtualnej i w mediach mobilnych.
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I.

Definicje i cele działań Public
Relations

W dobie społeczeństwa postindustrialnego1, informacyjnego2,
a być może już nawet komunikacyjnego, o miejscu produktu i firmy
na rynku decyduje nie tylko jakość oferty, doskonałość towaru czy odpowiedniość ceny, ale także sposób porozumiewania się z odbiorcami
towarów i usług, umiejętność dotarcia z informacjami o prowadzonej
działalności do społeczeństwa, przekonanie „otoczenia” o konieczności zakupu produktu lub skorzystania z usługi. Do tradycyjnej zasady
4P3 (Product (produkt), Price (cena), Place (dystrybucja), Promotion
(promocja)) dopisano w ostatnich dziesięcioleciach kolejne, związane
z komunikacją skutecznego marketingu, zasady: People (ludzie/obsługa/ pracownicy), Process (proces), Physical evidence (świadectwa materialne), Pleasure (przyjemność). W związku z tym coraz ważniejsza
i skuteczniejsza w działaniach promocyjnych staje się komunikacja
Public Relations, gdyż to na niej opiera się informowanie o działaniach przedsiębiorstwa oraz budowanie dobrych, emocjonalnych relacji
z obecnymi i potencjalnymi odbiorcami/klientami.

1
W tym społeczeństwie informacja jest podstawą wiedzy i działania (por. D. Bell, Nadejście
społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 1975).
2
Społeczeństwo, w którym jakość życia, jak również perspektywy rozwoju gospodarczego
i społecznego zależą w coraz większym stopniu od informacji i jej wykorzystania. Standardy
życia i wszelkie jego aspekty uzależnione są od postępu w dziedzinie informacji. Większość
produktów i usług oparta jest więc na informacji. (T. Goban Klas, Media i komunikowanie
masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009).
3
Szerokie omówienie tej zasady znajduje się na początku I i II części podręcznika.
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1.1. Definicje Public Relations4
Za kolebkę Public Relations uznaje się Stany Zjednoczone,
gdzie „już w 1948 r., dwadzieścia kilka lat od rozpoczęcia nauczania
w tej dziedzinie [PR – PN], istniało 987 definicji”5. Podanie jednej
definicji nadal nie jest łatwe, a w zasadzie jest niemożliwe, ponieważ
w połowie lat dziewięćdziesiątych istniało już „około dwa tysiące [definicji – PN] na całym świecie, a liczba ta wciąż rośnie”6. Wyjaśnień
tych istnieje tak wiele, ponieważ znawcy Public Relations twierdzą,
że nie da się jednoznacznie określić, czym jest to zjawisko, a zatem
koncepcji jest niemalże tyle, ilu badaczy zajmuje się PR. Stąd bierze się
swoboda w definiowaniu samego pojęcia Public Relations Niektórzy
podają ogólne formuły, które w niewystarczający sposób prezentują
PR, inni z kolei podchodzą do PR zbyt wąsko, przez co nie są w stanie
ukazać wszystkich kontekstów i zależności tej dziedziny od innych
form komunikacji marketingowej i społecznej, a tylko w ten sposób
można przedstawić wszystkie funkcje porozumiewania się organizacji
z otoczeniem.
Według słownika wyrazów obcych Public Relations ‘to całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) społecznych do działalności danego przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji; działalność
osoby, firmy, instytucji w celu osiągnięcia dobrych stosunków z innymi
osobami, firmami itd. albo zdobycia życzliwości opinii publicznej; metody stosowane do osiągnięcia tych celów; personel, zespół trudniący

4
W pracy tej będę używał przyjętego powszechnie przez praktyków i teoretyków Public
Relations skrótowca PR na oznaczenie tej dziedziny.
5
K. Wojcik, Public Relations od A do Z. Analiza sytuacji wyjściowej, planowanie działalności.
Tom I i II, Warszawa 2001, s. 15.
6
Ibidem.
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się takimi działaniami zawodowo’7. Z kolei Wojciech Budzyński na
podstawie analizy dostępnych definicji Public Relations przedstawia
cztery główne tendencje w objaśnianiu tego terminu:
1) działania,
2) wytworzonego w wyniku tego działania stanu,
3) umiejętności zawodowych (sztuki) prowadzenia określonych
działań,
4) funkcji zarządzania.8
W konsekwencji Budzyński formułuje definicję, która ukazuje Public Relations jako działalność prowadzoną w sposób bezwzględnie ciągły, planowy, opierającą się na systematycznych badaniach.
Aktywność PR polega na przekazywaniu przez korporację umyślnie
zmodyfikowanych i przekazanych w różnorodnej formie informacji,
po to aby otoczenie, na które nakierowana jest firma, stworzyło sobie
o niej pożądany obraz, a dzięki temu pojawia się możliwość zespolenia organizacji z tym otoczeniem/ publicznością/ opinią publiczną.
W długoterminowej perspektywie ułatwi to również urzeczywistnienie
zasadniczych (handlowych, marketingowych) celów przedsiębiorstwa.
Autor twierdzi także, że wszystkie działania, wchodzące w zakres PR,
mogą być stosowane przez wszelkie organizacje, a więc nie tylko te
nastawione na zrealizowanie zysku, ale także organizacje społeczne,
polityczne i poszczególne osoby.9
Wydaje się zatem, że w PR chodzi przede wszystkim o nadanie rozgłosu instytucji i jej stanowisku w różnych sprawach, celem jest
także dialog z publicznością oraz ewentualne poprawki w zarządzaniu
informacjami o organizacji. Dzięki temu firma może w odpowiednim
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Rytm, Warszawa
2007.
8
W. Budzyński, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa 2002, s. 49
9
Ibidem, s. 49-64.
7
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czasie reagować na postawy i poglądy opinii publicznej, a kierownictwo organizacji jest na bieżąco informowane o panujących trendach.
To z kolei pozwala sukcesywnie wprowadzać ulepszenia, potrzebne
zmiany, a jednocześnie możliwie szybko ostrzegać przed trudnościami
i wyprzedzać nadchodzącą modę. Krótko mówiąc, PR to świadome,
zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie stosunków z bliższym i dalszym otoczeniem, prowadzące do pozyskania jak największej liczby
klientów, zwolenników i popleczników.

1.2. 	Rola i cele Public Relations
Działania PR są systematyczne i ciągłe. Wymagają stałego
kontaktu i dialogu z otoczeniem, by poprzez działalność informacyjną kształtować jego stosunek do organizacji. PR powinien zmieniać
neutralne lub negatywne opinie i poglądy ludzi o firmie, zwłaszcza te
utrwalone i trudne do wykorzenienia. Dlatego też działania kształtujące
wizerunek organizacji nie są krótsze niż jeden rok, najczęściej są to
okresy średnie (1-3 lata) lub długie (3-5 lat) i są skoordynowane ze
strategicznym planem organizacji, obejmującym od sześciu do dziesięciu lat. 10
W strategiach Public Relations realizuje się dwa typy programów: ogólnowizerunkowe (wieloletnie) oraz bieżące (związane z rozwiązywaniem problemów organizacji). Każdy z nich powinien zawierać trzy kategorie hierarchiczne celów, a mianowicie: cele strategiczne
operacyjne i przykłady zadań w poszczególnych programach. Pierwsze
z nich związane są z uzyskaniem zaufania otoczenia i opisują, o czyje
zaufanie i nastawienie chodzi, jak uniknąć lub zlikwidować nieporozumienia, którym interesom społecznym sprzyjać, a które traktować
10

K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005, s. 24-25.
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jako niewłaściwe i szkodliwe dla wizerunku organizacji. Przypisywanie
konkretnym grupom określonych celów prowadzi do powstania celów
operacyjnych. Są to m.in.: likwidowanie uprzedzeń, udowodnienie,
że organizacja służy interesowi społecznemu, neutralizowanie ewentualnej krytyki społecznej, budowanie lojalności i odpowiedzialności
pracowników za organizację, wzbudzenie lub utrwalenie zaufania otoczenia do jakości produktu/usługi, uzyskanie akceptacji władz innych
ważnych instytucji społecznych. Poszczególne cele muszą być rozpisane na konkretne działania, czynności do zrealizowania w określonym
w planie PR czasie11. Zbigniew Widera klasyfikuje te działania do czterech głównych obszarów zadań PR. Pierwszy z nich to media relations,
czyli długofalowa współpraca ze środowiskiem mediów, które są istotne z punktu widzenia organizacji. Drugi obszar to system informacji,
czyli przygotowany zbiór wiadomości wraz z zasadami i kanałami ich
dystrybucji. Kolejne zadania, związane ze sponsoringiem i wsparciem
instytucjonalnym, polegają na udziale w istotnych dla danej społeczności inicjatywach. Pozwala to budować współpracę i zyskać wsparcie otoczenia, jeśli organizacja zostanie uznana za podmiot wrażliwy
na potrzeby społeczeństwa. Ostatnim obszarem zadań, wymienionym
przez Widerę, jest lobbing, czyli skuteczne reprezentowanie interesów
danej organizacji12.
Podstawowym i fundamentalnym celem wszelkich zabiegów
PR-u jest dobro organizacji, polegające na ułatwieniu realizacji jej
podstawowych celów. Dla organizacji marketingowo-biznesowych tym
ostatecznym dobrem jest materialny zysk. Ponieważ głównym celem
PR-u jest dobro organizacji, to głównym jego zadaniem jest nastawienie
na to, aby ludzie kupowali towary, korzystali z zaoferowanych usług,
11
12

Ibidem, s. 38-39
Z. Widera, Marketing w organizacji wyborów samorządowych, Katowice 2007, s. 11.
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wydajnie i twórczo pracowali13. W literaturze przedmiotu można zatem
wyodrębnić następujące najważniejsze zadania Public Relations14:
●● Administrowanie i kierowanie personelem, budżetem i programami Public Relations, koordynacja działań, prowadzących do
osiągnięcia jego najważniejszych celów;
●● Inicjowanie i prowadzenie prac badawczych obejmujących
swym zasięgiem: analizę publiczności, diagnozowanie sytuacji
kryzysowych, monitoring programów PR, studia nad ich efektywnością, ocenę przebiegu kampanii i działań Public Relations
w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu;
●● Określenie potrzeb, priorytetów, celów, przedmiotu i strategii
PR, współpraca specjalistów PR z zarządzającymi instytucją
i jej publicznością w celu rozwiązania problemu;
●● Organizacja konferencji prasowych, wywiadów, odpowiedzi
na pytania ze strony mediów, dostarczanie mediom gotowych
materiałów do rozpowszechniania. Inicjowanie specjalnych
wydarzeń, organizacja zjazdów, konwencji partyjnych, seminariów, wystaw, sesji, obchodów, rocznic i innych wydarzeń, które
mogą być atrakcyjne dla mediów;
●● Redagowanie i pomoc w pisaniu publicznych przemówień osób
reprezentujących (dyrektora, prezesa, premiera, prezydenta, lidera partii, etc.);
●● Tworzenie pisemnych materiałów informacyjnych i promocyjnych w formie biuletynów, listów, prowadzenie korespondencji, przygotowywanie sprawozdań, raportów, pisanie przemówień dla osób reprezentujących instytucję na zewnątrz, teksty
oświadczeń dla mediów, materiały techniczne;
E. M. Cenker, Public Relations, Poznań 2000, s. 9-10.
J. Cornelissen, Komunikacja korporacyjna. Przewodnik po teorii i praktyce, Warszawa
2010, s. 205-270.
13
14
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●● Działalność wydawnicza – publikacja specjalnych biuletynów,
materiałów promocyjnych, ulotek, materiałów wewnętrznych
i zewnętrznych;
●● Produkcja informacyjnych i promocyjnych materiałów audiowizualnych – zdjęcia, filmy, audycje radiowe, telewizyjne, reklamy, prezentacje audiowizualne, tworzenie stron internetowych;
●● Prowadzenie treningu i szkoleń fachowego personelu, współpraca i kształcenie personelu odpowiedzialnego za wykonywanie
zadań PR, przygotowywanie do kontaktów z mediami, do publicznej prezentacji, do kontaktów z klientami;
●● Utrzymywanie kontaktów niepublicznych z instytucjami i jednostkami, tworzącymi otoczenie instytucji;
●● Urządzanie imprez firmowych, wydarzeń sponsorowanych, dni
otwartych drzwi;
●● Przewidywanie sytuacji problemowych, odpowiednie przygotowanie na wciąż zmieniające się nastroje społeczne;
●● Prawidłowa analiza i interpretacja opinii publicznej;
●● Doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli organizacji
w sprawach zasad działania i komunikowania;
●● Planowe i przemyślane strategicznie działanie, przewidziane na
dłuższy czas.
Nie sposób określić cały obszar zadań Public Relations, natomiast ujmując tę kwestię krótko, można powiedzieć, że obejmuje on
wszystkie działania skierowane na nawiązanie dobrej i przyjaznej komunikacji pomiędzy podmiotem a jego bliższym i dalszym otoczeniem.

328

Paweł Nowak

Pytania i ćwiczenia
1. Podaj synonimy Public Relations. Który z nich jest Twoim zdaniem
najlepszym „zastępnikiem” dla tej angielskiej nazwy i dlaczego?
2. Zbuduj własną, łączącą przytoczone wyżej tezy, definicję Public
Relations.
3. Jakie są rodzaje celów Public Relations, które z nich uważasz za
najważniejsze i dlaczego?
4. Od których celów rozpocząłbyś przygotowywanie strategii PR?
Uzasadnij odpowiedź.
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II.	Otoczenie w Public Relations

Realizacja zadań i celów Public Relations ma służyć pozyskiwaniu przychylności dla działań organizacji (przedsiębiorstw, instytucji, ludzi) w otoczeniu, zwanym także publicznością, widownią lub
grupami celowymi/docelowymi15.
Najprościej rzecz ujmując, otoczenie to środowisko, w którym
funkcjonuje organizacja, rozumiana jako ogół. Przy takim pojmowaniu
publiczności trzeba byłoby przyjąć, że „organizacje mogą doprowadzić
do konsensusu, dobrych układów i powiązań z całym zróżnicowanym
pod względem interesów społeczeństwem”16. Nie może jednak zapominać, że każda organizacja różni się od innych prowadzonymi interesami
i odczuwanymi potrzebami, a otoczenie dzieli się na podgrupy, które
również mają odrębne interesy i potrzeby. Siłą rzeczy, aby organizacja
PR mogła skutecznie działać, musi znać te potrzeby, a firmowe „komunikaty muszą być czymś w rodzaju prywatnej wypowiedzi człowieka
do człowieka”17.
Wiadomo już zatem, że publiczność w PR nie może być postrzegana jako homogeniczna społeczność – społeczność w ogóle,
ponieważ w jej obrębie występują istotne różnice interesów, potrzeb
i dążeń. Z tego względu otoczenie można zdefiniować jako:
tylko tę część publiczności (społeczeństwa), która ma z organizacją co
najmniej jeden wspólny z nazwy i istoty interes, choć niekoniecznie
zgodny; przy czym w pojęciu interesu mieszczą się zarówno interesy
natury materialnej, jak – w równym stopniu – fundamentalne wartości,
15
16
17

Z. Widera, op. cit., s. 30.
Ibidem.
Ibidem.
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wymagania i oczekiwania grup, zbiorowości i składających się na nie
jednostek18.
W. Budzyński19 proponuje wyodrębnić trzy grupy działalności
Public Relations. Najbliższe i najbardziej związane z firmą jest środowisko wewnętrzne, któremu warto poświęcić znacznie więcej uwagi
niż pokazuje to codzienna praktyka firm. Zadowolenie tej grupy z działalności firmy przekłada się bezpośrednio na umocnienie pozytywnego
wizerunku organizacji w całym otoczeniu, a problemy z komunikacją
wpływają oczywiście na złą opinię o przedsiębiorstwie. Kolejną ważną
grupą odbiorców działań PR jest otoczenie podmiotowe zewnętrzne.
Przejrzystość, terminowość i skrupulatność transakcji, zawieranych
przez organizację z tą grupą docelową, wzmacnia niewątpliwie jej wiarygodność na rynku i potwierdza jej pozycję. Ostatnią grupą odbiorców
komunikatów PR jest otoczenie opiniotwórcze. Większość firm bardzo dużo uwagi poświęca związanym z tą grupą docelową działaniom
z zakresu media relations oraz lobbingu, zapominając niestety czasami
o tym, że opinia o organizacji w tym środowisku wiąże się bezpośrednio z jakością relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a pozostałymi
rodzajami grup docelowych.
Skład poszczególnych rodzajów otoczenia ilustruje diagram,
przedstawiony na Rys.1.
Niektórzy badacze Public Relations dokonują podziału według
innych kryteriów:
●● Otoczenie wewnętrzne i środowisko zewnętrzne
Otoczenie wewnętrzne to takie, które jak sama nazwa wskazuje, mieści się wewnątrz danej firmy, są to: kierownicy, właściciele, zarząd,
akcjonariusze, rada nadzorcza, pracownicy i ich rodziny. Środowisko
18
19

K. Wojcik, Public Relations…, s. 52.
W. Budzyński, Wizerunek firmy, s. 27.
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zewnętrzne pozostaje zaś w niebezpośrednim związku z firmą. W jego
skład wchodzą: dostawcy, odbiorcy, przedstawiciele handlowi, stowarzyszenia, do których organizacja ma obowiązek przynależeć, usługodawcy i media. Obie wymienione podgrupy mają duży wpływ na
działanie i realizacje celów organizacji.
●● Publiczność podstawowa, drugorzędna i marginalna
Publiczność podstawowa to ludzie, o których opinie organizacja powinna najbardziej zabiegać, bo mogą jej bardzo pomóc, ale mogą też bardzo zaszkodzić: „Na przykład, dla banków najważniejsi są udziałowcy,
gdy rząd i parlament są wtórne, a samorządy lokalne marginalne”20.
●● Publiczność tradycyjna i przyszłościowa
Instytucje powinny stale dbać o zmieniającą się ciągle publiczność.
Każda bowiem zbiorowość może mieć istotne znaczenie dla przyszłości firmy. Na przykład kadra pracownicza i klienci to publiczność tradycyjna. Zaś studenci i możliwi do pozyskania klienci to publiczność
przyszłościowa.
●● Zwolennicy, przeciwnicy oraz niezdecydowani
Ostatnią podgrupą są zwolennicy, przeciwnicy i niezaangażowani. Zwolenników powinno się utwierdzać w przekonaniu, że słusznie popierają
organizację. W stosunku do tych, którzy są przeciwni organizacji, najlepsza będzie perswazyjna forma przekonania, że ich opinie są błędne.
Natomiast publiczność niezaangażowana - choć pozornie bierna - może
okazać się bardzo ważna. Dobry przykład stanowią kampanie polityczne i wybory prezydenckie, w których wiele razy o wygranej jednego
z kandydatów decydowały głosy właśnie tych niezdecydowanych.

T. Goban-Klas, Public Relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa 1997, s. 40.
20
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Powinno się pamiętać, że wszystkie podgrupy przenikają się
(zazębiają) i dlatego ważne jest przyjęcie jasnej strategii w zakresie
prowadzonych działań.
Rys. 1.

Public Relations – grupy docelowe
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Źródło: W. Budzyński, Wizerunek organizacji…

Tomasz Goban-Klas21 wyjaśnia, że poprzez analizę i obserwację zachowania otoczenia można rozpoznać, w jakiej fazie kształtowania znajduje się publiczność.
Faza początkowa wiąże się z funkcjonowaniem publiczności
utajnionej. Powstaje ona wtedy, gdy dana grupa osób zaczyna się orientować, że znajduje się w niełatwej rzeczywistości, z którą ma różnorod21

Ibidem, s. 40-47.
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ne, niejasne jeszcze dla niej problemy. Druga faza to przekształcenie publiczności utajnionej w publiczność świadomą. Publiczność świadoma
potrafi już określić, co w otaczających ją warunkach stwarza problem.
Trzecia faza to przekształcenie publiczności świadomej w publiczność
aktywną, która zrzesza się i organizuje, żeby tę problematyczną kwestię
rozwiązać.
Umiejętność rozpoznawania fazy, w której publiczność się
dopiero formuje oraz etapu, kiedy jest już uformowana, bardzo pomaga w działalności Public Relations. Jest ona szczególnie istotna
dla właściwego planowania poszczególnych działań oraz dla sprawnej komunikacji z różnymi typami otoczenia i kierowania informacji
do właściwych grup odbiorców. Z tego względu kontakty organizacji
z otoczeniem dzieli się na dwa rodzaje: komunikację zewnętrzną i komunikację wewnętrzną.
–– Komunikacja zewnętrzna
Najistotniejszym zadaniem Public Relations jest pozyskanie
sympatii konsumenta dla firmy i jej produktów. Choć dotarcie do klienta odbywa się głównie za pośrednictwem mediów, kontakt bezpośredni
jest niejednokrotnie skuteczniejszy. Przedsiębiorstwo zainteresowane
aktywnym kształtowaniem swojego wizerunku musi sięgać po różne
sposoby inicjowania takich bezpośrednich kontaktów.
–– Komunikację wewnętrzna
U podstaw wizerunku zewnętrznego leży zawsze obraz firmy,
rozpowszechniany przez jej pracowników. Bez ich świadomości tego,
że wszyscy pracują dla wspólnego dobra przedsiębiorstwa, nie można
odnieść sukcesu. Dlatego wewnętrzne Public Relations koordynuje
działania, mające na celu zaspokojenie potrzeb i ambicji pracowników.
Są oni bowiem niejednokrotnie największym i najbardziej niewymiernym kapitałem firmy. Patrząc z drugiej strony, ich niedowartościowanie
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i niedoinformowanie sprawiają, że narasta w nich poczucie zagrożenia
i stają się nieobliczalni. Ważne jest, aby zmotywować, pomóc pracownikom lepiej spełniać się w życiu zawodowym poprzez:
●● Planowanie systemu motywowania pracowników – m. in. w formie szkoleń (z nagrodami, np. w formie atrakcyjnej podróży).
●● Organizowanie imprez integracyjnych – bale karnawałowe, spotkania rocznicowe, wigilijne;
●● Badanie relacji wewnątrz firmy, np. poprzez ankiety pracownicze;
●● Usprawnianie komunikacji wewnętrznej w firmie.

Pytania i ćwiczenia
1. Public Relations dotyczy firm, partii politycznych, organizacji charytatywnych oraz poszczególnych osób. Czy w każdym
z tych przypadków otoczenie ma taką samą strukturę? Odpowiedź
uzasadnij.
2. W jaki sposób najlepiej poprawiać PR organizacji – poprawiając
komunikację wewnętrzną, bo ona wpływa na komunikację zewnętrzną, czy na odwrót?
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III. Formy Public Relations

Podstawowymi formami/ elementami Public Relations, powiązanymi bezpośrednio z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, są: tożsamość wizualna; media relations; reagowanie na krytykę oraz sytuacje
kryzysowe; a także lobbing.

3.1. 	Tożsamość wizualna (CI – Corporate Identity)
Od samego początku (od lat pięćdziesiątych XX wieku) CI
określa zasady wyrazistego odróżniania firmy od konkurencji; buduje
plany zaistnienia na rynku i utrzymania się na nim; wytycza oryginalne drogi rozwoju; obejmuje kreowanie tożsamości i wizerunku firmy.
CI jest fundamentalnym narzędziem, służącym do budowania strategii
firmy, wymiany informacji i marketingu.
Corporate Identity jest wyróżniane jako część działalności rynkowej z kilku powodów. Pierwszy z nich to nasilanie się konkurencji
i powstanie warunków, w których większość firm produkuje jednakowo
dobre wytwory. Konkurenci osiągają równoważne lub porównywalne
wyniki, więc zaistnienie i utrzymanie się na rynku wymaga nie tylko
prezentacji produktu. Firma musi odróżniać się od innych przedsiębiorstw. Po drugie, pomimo że uwidocznia się proces globalizacji wytwórców, rynków i produktów, to jednocześnie występuje wielość i niejednorodność grup odbiorców. Do tych właśnie zróżnicowanych grup
kierowane są projekty, kreujące wizerunek firmy. Informacje, docierające do odbiorców, również powinny być przygotowywane w sposób
odpowiednio zróżnicowany. Po trzecie, ulepszanie wizerunków w trakcie łączenia i przejmowania firm przyczynia się do eskalowania pro-
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blemu powiązań strategicznych pomiędzy kilkoma przedsiębiorstwami
czy przejęcia kontroli nad wielkimi projektami. W takim przypadku
zestawienie różnych wizerunków firm powoduje rywalizację.
Podobnie jak w komunikacji marketingowej, w CI wyróżnia
się zadania wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne polegają na przedstawianiu firmy i kształtowaniu jej wizerunku w opinii publicznej, a wewnętrzne obejmują działania, prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa.
Firma traktowana jest jako indywidualność, a inicjatywy CI mają być
sposobem osiągnięcia wyznaczonych zadań.
O tym, jak ważny jest system identyfikacji wizualnej, świadczą wydawane przez przedsiębiorstwa na tę formę działalności Public
Relations kwoty. Na przykład Exxon przeznaczył ponad 200 mln dolarów na przekształcenie nazwy, a PepsiCo na zmianę kolorów z czerwono-granatowego na niebieski przeznaczyła około 500 mln dolarów.
Przyczyn takich zjawisk należy szukać w innych, dodatkowych funkcjach wizualizacji, takich jak:
●● działanie na podejmowane przez klienta decyzje wyboru – pozytywne postrzeganie firmy, jej ważności, znaczenia - uznanie
i popularność, mające wpływ na klienta;
●● wyodrębnianie firmy – użytkownicy i konsumenci nie mogą
mieć problemów z identyfikacją danej firmy oraz jej produktów;
●● tworzenie zaufania – symbole czy znaki określają odrębny charakter przedsiębiorstwa a także oryginalność produktu;
●● zapamiętywanie przedsiębiorstwa i produktów – osoby tworzące
tożsamość wizualną muszą znać pewne stereotypowe schematy
zakodowane w pamięci człowieka;
●● podkreślanie odrębnego charakteru organizacji;
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●● wzmacnianie zadowolenia z pracy w danej firmie wśród
pracowników.22
Klarowny program CI w firmie, dzięki któremu następują
zgodne i spójne działania, pozwala na wzrost efektywności. Kierownictwo firmy powinno wprowadzać współpracowników w proces powstawania programu CI i czerpać od nich przydatną wiedzę, reagując
na ich uwagi i pomysły.
Do celów zewnętrznych CI zalicza się także kształtowanie
wizualności przedsiębiorstwa w sposób dopasowany do rynku. Podjęte działania powinny doprowadzić do stworzenia niepodważalnego
i zwartego wizerunku organizacji, dzięki któremu kształtuje się autentyczność, wiarygodność i szacunek wobec firmy. Wizerunek sprawia,
że jest ona oryginalna i rozpoznawalna. Charakterystyczność i sympatia budują image przedsiębiorstwa na rynku.23
Corporate Identity pomaga stworzyć staranny, przekonywający i skuteczny profil firmy w relacjach z klientem, konkurentem branżowym, całą gospodarką, a także - społeczeństwem.
Każda związana z przedsiębiorstwem grupa społeczna kreuje
kulturę organizacji poprzez słownictwo, zgodne plany, wartości, poglądy, zasady, zachowanie czy zwyczaje. Tworzy się ona podczas wykonywania podstawowych zadań w organizacji czy podczas przystosowywania się do grupy. Staje się zwyczajem i jest stosowana w praktyce
przez każdą jednostkę.
Kultura organizacji w firmie ma trzy zasadnicze funkcje: integracyjną, percepcyjną i adaptacyjną. Pierwsza z nich, ma za zadanie
utrzymać przedsiębiorstwo w odpowiedniej formie, gdyż oznacza to,
co zespołowe i zintegrowane. Druga – funkcja percepcyjna - określa,
M. Stefańska, Wizualizacja, [w:] Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, Warszawa 2004, s. 109-110.
23
Ibidem, s. 108.
22
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w jaki sposób członkowie powinni postrzegać organizację i jak tłumaczyć zachodzące wokół zmiany. Ostatnia - trzecia - funkcja adaptacyjna, przedstawia istniejące wzory postępowania w różnych warunkach.
Oprócz wymienionych funkcji kultury instytucji ważna jest
jeszcze funkcja motywacyjna. Udowadnia ona, że zatrudniony może
pracować bardziej efektywnie, jeśli w firmie jest uczciwy, wyrozumiały
i zintegrowany z grupą zarząd. Co więcej, kultura organizacji może
się łączyć ze skutecznością działań firmy. Jest to jedna z trzech teorii
dotyczących związków pomiędzy tymi dwoma aspektami. Firmy, które mają doskonale wypracowane kultury instytucji są odbierane jako
mające własną politykę. Według tej teorii dobrze wypracowana kultura
organizacji stwarza idealne warunki działania, bo członkowie dążą do
wspólnych celów, a występujące w organizacji czynniki motywacyjne
sprawiają, że zatrudnieni w niej pracownicy są zadowoleni, lojalni i gotowi do pracy oraz potwierdzają, że w danej organizacji istnieją ustalone schematy działania i nadzoru. Przykładami takich organizacji są International Business Machines Corporation (IBM) i Procter&Gamble.
Kolejna koncepcja, łącząca kulturę instytucji z działaniem
przedsiębiorstwa, wyraża się w twierdzeniu, że kultura służy funkcjonowaniu firmy wtedy, kiedy jest dostosowana do branży, polityki
i systemu organizacji. Taką kulturę tworzą silni przywódcy. Ponadto
wspiera ona menadżerów w różnych sytuacjach i jeśli występuje stabilne otoczenie, to przedsiębiorstwo może działać przez długi czas,
wprowadzając niewielkie przekształcenia kultury. W przypadku, gdy
nastąpi gwałtowna zmiana otoczenia, to samoczynne przekształcenia
kultury byłyby zbyt wolne, aby dotrzymać mu kroku. Rola silnych
przywódców organizacji jest wówczas fundamentalna.
Według trzeciej teorii, kultury przewidujące zmiany i umiejące
się do nich dostosować są w stanie stworzyć długotrwale działającą or-

339

KOMUNIKACJA PUBLIC RELATIONS

ganizację. Występuje zaufanie, wzajemne wsparcie, czynne włączanie
się w życie instytucji, wspólne rozwiązywanie problemów, duży zapał
pracowników i kreatywność. Warunkiem funkcjonowania tej kultury
jest odpowiedni lider. Przykładem takiej instytucji jest Digital Equipment Corporation.
Powyższe trzy koncepcje wskazują na ścisły związek obyczajów instytucji z sukcesem przedsiębiorstwa. Zależne jest to od wielu
czynników, ale bezdyskusyjnie tworzenie i utrzymywanie właściwych
warunków w firmie powoduje wzrost skuteczności jej działania.24
Z kolei Jan Herbst uważa, że nie ma przedsiębiorstwa bez kultury, a właściwości, zasady, i postępowanie decydują o działaniach firmy. Kultura jest fundamentem tożsamości przedsiębiorstwa, w którym
tworzą się podkultury. Każda reorganizacja, która następuje w firmie,
musi być dopasowana do jej kultury. Niezwykle ważny jest też personel
organizacji, w którego wizerunku przedstawiony jest klimat firmy.
Natomiast Gert Gutjar podkreśla, że właściwe uwarunkowania dla powstania programu Corporate Identity tworzy kierownictwo.
Kultura występuje wtedy, kiedy pracownicy mają odpowiednią motywację do uczestniczenia w niej. Na motywację ma zaś wpływ przede
wszystkim kierownictwo, wyznaczanie zadań, zasad współdziałania
i organizacji pracy oraz przygotowanie pracowników. W dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie musi występować ustalona filozofia, powinny też zostać spełnione takie warunki jak: efektywna komunikacja,
konsolidacja, właściwy tok procesów komunikacyjnych i możliwości
rozwoju pracowników.
Innym zagadnieniem jest budowanie tzw. quality cicles – grup
projektowych, które pomagają rozwijać kwalifikacje firmy. Dzięki taM. Chodorek, A. Glińska-Neweś, Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa jako źródło
przewagi konkurencyjnej, [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Wrocław 1997, s. 65-67.
24
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kim grupom pracownicy mogą formować bez nadzoru dyrekcji różne,
własne projekty. Uczą się w ten sposób samodzielnej, nienarzuconej
odgórnie pracy.
Warto również zauważyć, że każde przedsiębiorstwo ma swoją misję, która nazywana jest obrazem wiodącym. Tworzy tożsamość
i wskazuje zakres działania organizacji. Funkcją misji jest dostarczanie
informacji o regułach panujących w firmie, wyznaczenie fundamentów
dla zachowań, pomoc kierownictwu i eliminowanie niepewności. Wizja
i/lub misja firmy powinna zawierać:
●● ideę wiodącą – definiującą myśl przewodnią organizacji;
●● zdanie wiodące – główną wypowiedź określającą założenia
i funkcje organizacji;
●● motto/slogan firmowy/dewizę firmy – zwięzły slogan, charakteryzujący przedsiębiorstwo.
Kultura organizacji jest więc istotą tożsamości firmy, a jej misja
to fundament dla projektów, przekazywania informacji i postępowania.
Widać zatem wyraźnie, że podstawą działania Corporate
Identity jest corporate culture. Zanim zacznie się tworzyć program CI,
powinno się więc zbadać kulturę instytucji.25 Co więcej, każdy dobrze
skonstruowany program CI zawiera trzy właściwie zaprojektowane obszary działań: corporate design, corporate communication, corporate
behaviour.

3.1.1. Corporate design
Do corporate design zalicza się wewnętrzne składniki wizualne, nazywane elementami systemu identyfikacji wizualnej, takie jak:
marka, znak firmowy, kolorystyka, logotyp, wizytówki, papiery firmo25

M. Fleischer, Corporate identity i Public Relations, Wrocław 2003, s. 125-127.
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we, broszury, druki reklamowe, ulotki, oznaczenie środków transportu,
a także wygląd firmy i jej personelu. Corporate design przedstawia
tożsamość i charakter organizacji. Wyraża się w twierdzeniu J. Herbsta,
że „To nie gwiazda czyni Mercedesa sławnym, lecz Mercedes czyni
gwiazdę sławną”26. Corporate design jest wizualną misją, ideologią
i programem przedsiębiorstwa.
Pierwszym z elementów CD firmy jest marka, która jest najistotniejszą częścią obrazu firmy, fundamentalnym składnikiem identyfikacji, przedstawiającym osiągnięcia danej organizacji. Efektywna
marka musi zawierać atrybuty organizacji, a jej nazwa ma być łatwa
w wymowie, krótka, czytelna, zapamiętywana i pomniejszona. Zbudowanie silnej marki wiąże się z lojalnością i zaufaniem klientów. Na
przykład Harley Davidson to silna marka, ponieważ zazwyczaj użytkownicy motocykli są z nich zadowoleni.27
Określając nazwę, firma może posłużyć się imieniem albo nazwiskiem właściciela, np. WEDEL:

Nazwa może też mieć na celu wywołanie skojarzenia z jakąś
aktywnością, np. KONSULTANT, czy odnosić się do jakiejś części
rynku, np. ENERGOPOL28
Kolejnym składnikiem CD jest znak firmowy – część marki,
umieszczana na produktach, wizytówkach i środkach transportu. WyIbidem, s. 128
Ph. Kotler, Marketing od A do Z, Warszawa 2004, s. 79.
28
S. Skowron, Wizerunek oraz system identyfikacji firmy, [w:] Komunikacja marketingowa,
instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, Warszawa 2006, s. 51.
26
27
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stępuje wiele rodzajów znaków firmowych, pozwalających przedsiębiorstwom na uzewnętrznianie swojej tożsamości. Z reguły dzieli się
je na: znaki opierające się na nazwie firmy, które przedstawiają nazwę
marki, np. znaki Pumy; znaki tematyczne, odwołujące się do branży,
w której działa dana organizacja, np. Gerber; znaki symboliczne, ilustrujące i wywołujące określone skojarzenia, np. lew Peugeota:

Firmy - w poszukiwaniu coraz to doskonalszej czytelności zmieniają znaki firmowe. Przykładem ewolucji może być znak firmy
PepsiCo:
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Kolejny składnik CD to kolorystyka, która wyróżnia firmę,
określa jej charakter, ma wpływ na postrzeganie organizacji wśród
klientów.
Innym elementem CD jest logotyp – przedstawienie nazwy
marketingowej, uwzględniające kształt, kolor, układ liter i tło. Słowo
logotyp powstało z wyrazów logo, czyli „język”, i typografia, czyli
forma liter lub czcionek. Jest to zatem nic innego, jak typograficzne
przedstawienie nazwy organizacji i znaku firmowego marki. Logotyp
jest fundamentem, który stanowi o rozwoju systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa i dlatego powinien być zgodny z właściwościami i motywami działania firmy, np. logotyp Adidasa:

Żaden system CD nie może się obyć bez wizytówek, które pełnią funkcję identyfikacji reprezentanta firmy w kontaktach z publicznością. Podczas tworzenia wizytówek firmy konieczne jest umieszczanie
istotnych informacji o właścicielu instytucji, takich jak: imię, nazwisko, adres czy numer telefonu. Jeśli przedsiębiorstwo kontaktuje się ze
środowiskami zagranicznymi, powinno posiadać oddzielne wizytówki w językach obcych lub ewentualnie w dwóch językach. Zaleca się
oczywiście język angielski.
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Ważnym elementem CD jest także papier firmowy, tworzony
w celu zwiększenia rozpoznawalności organizacji. Istotne jest umieszczenie na nim informacji o statusie prawnym organizacji, np. forma
spółki, numer konta i adres banku, numer REGON oraz numer NIP.
Corporate Design dopełniają także broszury, druki i ulotki
informacyjne, które przedstawiają produkty i usługi firmy. Ważne jest
odpowiednie zestawienie kolorów, ponieważ mają one duże znaczenie
w kreowaniu identyfikacji firmy.
Inny składnik CD to środki transportu, będące własnością
przedsiębiorstwa – umieszcza się na nich znak firmowy, stanowiący
o rozpoznawalności danej organizacji. Ich wygląd wiąże się z CI określonego producenta. Dzięki nim firma ma szanse stać się rozpoznawalna dla dużej liczby odbiorców, którzy zauważą samochód ze znakiem
firmowym danej organizacji.
Corporate Design decyduje także o wyglądzie pomieszczeń
w firmie. Ich kolorystyka powinna być dostosowana do kolorów występujących w organizacji, po to, aby można było ją kojarzyć z nazwą
i ze znakiem firmowym. Za wygląd biur firmowych są odpowiedzialne
agencje marketingowe.
I wreszcie ubiór pracowników – musi być adekwatny do kolorystyki, występującej w firmie. Szczególnie ważny jest wygląd personelu w działach, mających na celu częste kontakty z innymi środowiskami, (np. sekretariat czy dział handlowy).29
Oprócz wymienionych elementów nie sposób nie wspomnieć
także o stronie internetowej firmy. Każda sprawnie działająca organizacja powinna mieć czytelną, profesjonalnie zaprojektowaną stronę,
oferującą wiele możliwości.

29

Ibidem, s. 53-55.
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Elementy systemu identyfikacji wizualnej stanowią o filozofii
firmy, przygotowaniu do działania a także o rozpoznawalności organizacji na rynku. Instytucje są utożsamiane z marką, znakiem firmowym
czy różnego rodzaju wizytówkami.
Tworzenie systemu tożsamości wizualnej jest procesem długotrwałym. Potrzeba do tego zaangażowania wielu różnych specjalistów
takich jak plastycy, psychologowie, znawcy architektury czy marketingu, którzy muszą wspólnie stworzyć właściwą ideę dla danej organizacji. Efektywna tożsamość wizualna wymaga dużej kreatywności
twórców.30 Poza tym, system identyfikacji wizualnej musi być zgodny
z pozostałymi elementami marketingowymi, ponieważ często nazwa
firmy to marka wyróżniająca produkt.

3.1.2. Corporate communication
Poprawna komunikacja w firmie wymaga wypracowania właściwych relacji na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Przedsiębiorstwo
musi prowadzić działania, kształtujące u odbiorców jednolity zbiór
wyobrażeń o organizacji.31 Firma musi przekazywać otoczeniu takie
komunikaty, które będą przyciągały uwagę odbiorców i cieszyły się
ich zainteresowaniem. Założeniem corporate communication jest utworzenie właściwych relacji z klientami oraz przywiązanie ich do firmy.
Oprócz Public Relations ważnymi elementami corporate comunication
są reklama i wspomaganie sprzedaży produktów, dzięki czemu klient
może poznać organizację i jej wytwory: „Na rynku, gdzie konkurencja
oferuje towary o podobnej wartości użytkowej, jakości, cenie i wyglądzie ostateczna decyzja nabywcy może opierać się na wrażeniu, wy-

30
31

M. Stefańska, op. cit., 119.
Ph. Kotler, Marketing…, s. 66.

346

Paweł Nowak

wołanym przez firmę o lepszym wizerunku i wyraźniej zaznaczonej
tożsamości oraz uznanej reputacji”32.
Aby osiągnąć wyznaczone cele, organizacja powinna utrzymywać właściwe relacje ze społeczeństwem i kierować do otoczenia
poprawne komunikaty. Ważne jest określenie ich istoty i grupy odbiorców. Komunikat musi mieć znaczenie dla danej społeczności, być
przejrzysty i zrozumiały.33
Corporate communication zakłada trzy typy komunikowania:
●● komunikowanie w zarządzaniu firmą, czyli wymiana informacji
między kierownictwem firmy a pracownikami oraz zewnętrznymi grupami;
●● komunikowanie marketingowe, czyli kontakty z klientami, producentami czy dostarczycielami;
●● komunikowanie organizacyjne, zakładające zróżnicowane typy
komunikowania podejmowane przez firmę. Celem jest utrzymywanie prawidłowej wymiany informacji z grupami celowymi.
Wymienione typy corporate communication wspierają funkcjonowanie firmy, informują o jej działalności, tworzą wizerunek i reputację, a także łączą różne podmioty z organizacją.

3.1.3. Corporate behaviour
Działanie w zgodzie z wizerunkiem i tożsamością firmy to kolejna część CI. Corporate behaviour powinno być prowadzone w taki
sposób, aby społeczeństwo mogło wywnioskować, jaka jest dana organizacja. Corporate behaviour to komunikacja współpracowników firmy

Magda A., W sprawie istoty tożsamości, [w:] Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, Wrocław 1997, s. 75.
33
Ibidem, s. 76.
32
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ze sobą i ze środowiskiem zewnętrznym a także wspólne rozwiązywanie problemów.
W ramach corporate behaviour można wyróżnić cztery elementy zachowania przedsiębiorstwa:
●● działalność firmy wobec współpracowników, czyli sposób prowadzenia firmy, wybór, kształcenie i motywowanie pracowników oraz polityka płacowa i świadczeń socjalnych;
●● postępowanie wobec partnerów, czyli branie pod uwagę potrzeb klientów, jakość produktów, właściwa polityka cenowa,
gwarancja i reklamacja towaru a także dostarczanie produktów
w terminie;
●● stosunki z akcjonariuszami i kredytodawcami to prowadzenie
odpowiedniej polityki informacyjnej;
●● zachowanie wobec opinii publicznej i państwa. Wymiana informacji z grupami społecznymi, prowadzenie interesów, uwzględnianie problemów i przemian społecznych.
Corporate behaviour polega na braniu pod uwagę potrzeb otoczenia i na właściwym traktowaniu każdej osoby. Istotne są tu także:
sposób prowadzenia firmy, motywowanie pracowników, pensja, prowadzenie polityki cenowej i uwzględnianie opinii publicznej w podejmowanych działaniach. O organizacji świadczą jej czyny i standardy firmy,
którą się kieruje. Corporate behaviour określa właściwe przydzielanie
zadań pracownikom, przekazywanie rzetelnych informacji, zachęcanie
do pracy i kontrolę przełożonych. Zachowanie się przedsiębiorstwa
opiera się na zasadzie: czyny zamiast słów.34
Tworzenie corporate identity jest procesem czasochłonnym
i złożonym, wymagającym odpowiednich umiejętności. Potrzeba zgodnej współpracy i zaangażowania wszystkich działów firmy. Konieczne
34

M. Fleischer, op. cit., s. 144.
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jest określenie problemu, ustalenie głównego celu i przywódcy. Dopiero po takich działaniach można przystąpić do tworzenia programu.
Całościowy program corporate identity obejmuje analizę, planowanie,
realizację zadań i kontrolę.
Analiza pozwala na zdefiniowanie problemów związanych
z tożsamością organizacji. Trzeba zebrać dane, które pomogą określić,
w jakiej sytuacji na rynku znajduje się firma. Trzeba dokonać analizy
wewnętrznej, oceniającej tożsamość i wizerunek przedsiębiorstwa za
pomocą wywiadów i formularzy oraz analizy zewnętrznej, formułującej
stopień wiedzy na temat organizacji. Dzięki analizie można opracować
dane, czyli określić zalety i wady organizacji i ustalić metody działania
oraz zakres zadań.
Planowanie prowadzi do określenia celów, strategii, ustalenia
grup, do których będą kierowane komunikaty, budżetu, czasu czy hierarchii wartości. Dzięki temu organizacja może prowadzić skuteczne
działania. Wartości, jakie wyznacza sobie firma, powinny być realistyczne, jednoznaczne i możliwe do osiągnięcia w ustalonym czasie.
Realizacja planu wymaga uwzględniania działań organizacji,
potrzeb różnych grup odniesienia, doskonałego przygotowania firmy,
a także silnych liderów, będących w stanie doprowadzić do realizacji
wyznaczonych zadań. Należy też brać pod uwagę osiągnięcia firmy
w przeszłości, ponieważ często świadczą o tym, w jaki sposób dana
organizacja radzi sobie z określonymi zadaniami i o tym, czy potrafi
osiągnąć sukces.
Ponadto, w każdej firmie, wprowadzającej program CI, powinna być prowadzona kontrola, kierowana przez wyznaczone jednostki
danej organizacji lub przez instytucje zewnętrzne. Dzięki takim działaniom można sprawdzić postępy, jakie zrobiło przedsiębiorstwo oraz
efektywność prowadzonego programu.
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Najczęściej jednak w celu stworzenia systemu Corporate
Identity organizacje korzystają z pomocy agencji zewnętrznych. Zazwyczaj agencja CI składa się z działu doradztwa, kreacji i planowania
strategicznego. Dział doradztwa ma za zadanie zachęcanie odbiorców
i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem. Doradca musi być dobrym
przedstawicielem agencji, ustalać budżet, definiować zadania i uzyskiwać konkretne informacje. Dzięki materiałom zbieranym przez doradców, klient powinien otrzymywać istotne wiadomości. Do zadań kreacji
należy tworzenie tekstu i grafiki dla organizacji. W każdym z działów
wchodzących w skład kreacji, zatrudnionych jest po kilku specjalistów.
Osoby odpowiedzialne za teksty muszą wymyślać nowe wypowiedzi,
kształtować główny tekst kampanii marketingowej, szukać haseł prawidłowo sytuujących produkt na rynku, dbać o zrozumiałość i jednoznaczność wypowiedzi. Graficy natomiast zajmują się układaniem elementów graficznych w całość. Trzecim działem jest dział planowania
strategicznego, który analizuje sytuację na rynku i formuje produkt.
Stara się uwzględniać potrzeby konsumentów i tworzyć wyroby, na
które występuje największe zapotrzebowanie. Planowanie strategiczne
to także kontrola prowadzonych projektów. Jeśli te trzy działy są ze
sobą zgodne i funkcjonują w ramach wspólnie wypracowanych idei, to
mamy do czynienia ze sprawnie działającą agencją corporate identity.

3.2. Media relations
Media relations to wszelkie świadome, planowe i ciągłe wysiłki, mające na celu wytworzenie i utrzymanie odpowiednich relacji
pomiędzy firmą a przedstawicielami mediów. Takie kontakty ze środkami masowej komunikacji to równie ważny element w działalności
PR, gdyż za ich pomocą firma może dotrzeć z właściwą informacją
do odbiorcy, a odbiorca z kolei może postrzegać takie informacje jako
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bardziej wiarygodne.35 Współpraca z mediami wymaga jednak wielkiego wyczucia i ostrożności, gdyż informacja podawana przez firmę
powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami mediów. Redakcja
materiałów informacyjnych jest przeprowadzana ostatecznie przez pracowników środków masowego przekazu.36 Wybór mediów, z którymi
firma utrzymuje odpowiednie kontakty, powinien być uzależniony od
tego, w jaki sposób spełniają one wyznaczone przez organizację zadania i docierają do zewnętrznych odbiorców. Działania media relations
są bardzo powiązane z funkcją rzecznika prasowego, który jest traktowany w organizacji jako członek zespołu Public Relations. Rzecznik
prasowy ma spełniać funkcję łącznika pomiędzy dyrekcją przedsiębiorstwa a dziennikarzami.37 Do podstawowych umiejętności, niezbędnych
w pracy rzecznika prasowego zalicza się:
●● zdolność do szybkich wypowiedzi, komentowania, pisania listów, przemówień i sprostowań;
●● wiedzę z zakresu Public Relations, marketingu i reklamy;
●● znajomość zagadnień ekonomicznych i gospodarczych;
●● łatwość wysławiania się oraz prostego i jasnego wyrażania
swych poglądów w mowie i piśmie;
●● kreatywność;
●● zdolność do dobrego rozeznania społecznego;
●● zdolności organizacyjne;
●● komunikatywność;
●● odwagę w podejmowaniu decyzji;
●● dyspozycyjność;
●● znajomość spraw firmy, wszystkich aspektów jej działalności,
także aktualnych informacji dotyczących firmy i jej otoczenia.
35
36
37

A. Murdoch, Język public relations – jak promować firmę?, Warszawa 1998, s. 134-136.
Por. D. Pilot, Grzechy główne PR-owców, „Marketing w Praktyce” 2000/11.
Por. A. Szafrańska, Bramkarze złych informacji, „Marketing Serwis” 1998/6.
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Współpraca rzecznika prasowego z mediami, jak i inne działania Public Relations, wymaga przygotowania dobrego planu oraz
strategii działania.
Duże znaczenie w procesie realizacji celów Public Relations
mają bezpośrednie kontakty z mediami, a szczególnie z ich najważniejszymi przedstawicielami – dziennikarzami. Niezbędnym instrumentem
w tych kontaktach jest organizacja konferencji prasowych. Natomiast
w pośrednich kontaktach media relations znaczenie mają pisemne
informacje, które mogą być sporządzone w formie: notatki prasowej
(komunikat prasowy, press release); backgroundera, którego celem jest
szersze zapoznanie z tematem, podanie kontekstu wydarzenia, informacji stanowiących tło (firma, jej historia, osoby zarządzające itd.);
oświadczenia prasowego, wydanego w celu rozproszenia wątpliwości,
podania oficjalnej odpowiedzi na zarzuty; serwisu fotograficznego
z opisem zdjęć; artykułów; wywiadów (w tym sponsorowanych) oraz
przygotowania opracowań na zlecenie prasy.

3.3. 	Reagowanie na krytykę oraz sytuacje kryzysowe
Każdy przejaw krytyki wobec przedsiębiorstwa może podważyć jego reputację, gdyż media w odpowiedzi na oczekiwania opinii
publicznej chętnie relacjonują zdarzenia lub informacje, wywołujące
kontrowersje, niejednoznaczne, wskazujące na różnicę postaw. Ostra
krytyka i pojawienie się niepożądanej informacji mogą stanowić poważne zagrożenie dla wizerunku organizacji, jeśli nie będzie mogła
ona odpowiednio zanegować oskarżeń lub zneutralizować argumentów
padających przeciwko niej. Właściwy sposób postępowania organizacji
w momencie zaistnienia takiej sytuacji może nie tylko osłabić siłę argumentów strony krytykującej, ale wręcz przyczynić się do umocnienia
pozytywnego wizerunku.
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Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, które jest jednym z najważniejszych elementów działania Public Relations, polega przede
wszystkim na przewidywaniu niepożądanych sytuacji kryzysowych
i zapobieganiu im przez właściwe i mądre posługiwanie się informacją.
Sytuacja kryzysowa może doprowadzić do bardziej niepożądanego zjawiska – konfliktu, który może powstać z różnych przyczyn: problemów
z komunikacją, różnic kulturowych, niezaspokojonych potrzeb, cech
osobowości jednostek, zmian w procedurach, niesatysfakcjonujących
personel warunków pracy i jej wynagradzania. Zarządzanie sytuacjami
kryzysowymi musi rozpocząć się nie w momencie wystąpienia problemu, ale już na etapie planowania potencjalnych zagrożeń38. Ze względu
na to, że sytuacja kryzysowa występuje nagle i niespodziewanie, kontrolowanie jej przebiegu jest bardzo trudne do opanowania39. Sytuacja
kryzysowa wymaga działań niekonwencjonalnych, dostosowanych za
każdym razem do nowych okoliczności. Wśród niektórych instrumentów, potrzebnych do zarządzania sytuacją kryzysową, wymienia się:
●● dokładne planowanie wystąpienia zagrożeń i wykrywanie ich
sygnałów ;
●● opanowanie i spokój kierujących działaniami i zapobieganie
panice;
●● powstrzymywanie lub ograniczanie szkód;
●● zasadę mówienia prawdy i podawania sprawdzonych informacji,
bez spekulacji i hipotez;
●● przyznawanie się do błędu, jeżeli miał on miejsce;
●● stałe informowanie mediów;
●● natychmiastowe dementowanie plotek;

M. Kiełdanowicz, Public Relations w sytuacjach kryzysowych, [w:] Public Relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2002, s. 40.
39
Por. P. Bulak, Kryzysowe Public Relations, „Marketing i Rynek” 2001/7.
38
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●● niedopuszczanie do „przecieków informacyjnych”, ustalenie
jednego źródła informacji.40

3.4. 	Lobbing
O lobbingu mówi się najczęściej, gdy proces komunikacji
przebiega pomiędzy przedstawicielami organizacji a reprezentantami
świata biznesu i polityki. Termin lobbing jest używany dla oznaczenia
działania komunikacyjnego, podjętego w celu wywarcia wpływu na
otoczenie i promocji w nim własnych interesów41. Lobbing uznawany
jest za część Public Relations ze względu na bliską korelację z komunikacją, a zwłaszcza z formami komunikacji, takimi jak: perswazja
i negocjacje42. Lobbing jako narzędzie PR wykorzystywany jest przede
wszystkim do wywierania wpływu na organy władzy i administracji
publicznej, do wypracowywania rozwiązań prawnych i systemowych,
pozyskiwania i przekazywania informacji oraz promowania korzystnych dla społeczeństwa rozwiązań. Istotą lobbingu jest znalezienie
wspólnych korzyści i przeciwdziałanie konfliktom, a zatem budowanie
pozytywnej relacji43.
Adresatami prowadzonych działań lobbistycznych są osoby
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji: posłowie, ministrowie, politycy i parlamentarzyści, opinia publiczna, media krajowe i zagraniczne,
wpływowe osobistości i moralne autorytety oraz każdy, kto w sposób
pośredni lub bezpośredni wpływa na wyborców lub na decyzje doty40
I. I. Mitroff, Ch. M. Person, Zarządzanie sytuacją kryzysową czyli jak ochronić firmę przed
najgorszym, Warszawa 1998, s. 46.
41
Por. E. Karpowicz, Lobbing we współczesnym świecie – zarys uwarunkowań prawnych
i działań praktycznych, „Raport” 1999/167.
42
W. Budzyński, Wizerunek firmy…, s. 142.
43
Z. Knecht, Racjonalne Public Relations, budowa działu, instrumenty, studia przypadków,
Warszawa 2005, s. 52.

354

Paweł Nowak

czące polityki44. Zadaniem lobbingu nie jest jedynie perswazja i propagowanie interesów, ale również tworzenie odpowiedniego klimatu
i przychylnego nastawienia do firmy, zdobywanie i analiza informacji,
a w rezultacie uzyskanie wpływu na procesy decyzyjne45. Zasadniczym
celem lobbingu jest osiągnięcie pożądanego wpływu na najważniejsze
decyzje państwowe, zwłaszcza legislacyjne i administracyjne, dotyczące funkcjonowania polityki i gospodarki46. Istotne jest więc negocjowanie decyzji lub ich zmiany czy zaniechania, a także pośredniczenie pomiędzy społeczeństwem a władzą państwową, organizacjami czy instytucjami w celu zakomunikowania o ważnych interesach społecznych.
Podstawową metodą w działalności lobbistycznej są spotkania
indywidualne, w trakcie których lobbysta dostarcza ważnych informacji, przedstawia własne stanowisko i argumenty za nim przemawiające.
Inną metodą może być oddziaływanie przez osoby trzecie, za pośrednictwem na przykład popierających lobbystę posłów. Do pozostałych
metod zalicza się także korespondecję, aktywną współpracę z mediami,
szukanie sprzymierzeńców dla swoich poglądów i tworzenie z nimi
koalicji oraz lobbing na poziomie władz lokalnych47.

Pytania i ćwiczenia
1. Co to jest CI? Wymień i scharakteryzuj krótko jego główne
składniki.
2. Jakie są główne zasady komunikacji kryzysowej?
H. Mruk, Komunikowanie się w biznesie, Poznań 2002, s. 162.
L. Kamiński, Komunikacja korporacyjna a biznes. Praktyczny poradnik, Bydgoszcz-Warszawa 2007, s. 83.
46
L. Kupiec, A. Augustyn, Public Relations, Białystok 2004, s. 136.
47
R. Laermer, M. Prichinello, Public Relations, Gdańsk 2004, s. 79.
44
45
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IV. 	Narzędzia Public Relations

Dla właściwego przebiegu procesu komunikacji zewnętrznej
i wewnętrznej, skutecznej realizacji poszczególnych celów oraz wypełniania wskazanych w strategii PR zadań organizacja wykorzystuje
różnorodne narzędzia PR. W. Budzyński48 dzieli instrumenty Public
Relations na następujące typy:
1. Narzędzia prasowe – działalność rzecznika prasowego;
notatki prasowe (np. o podpisanych umowach, ważniejszych wydarzeniach, zmianach organizacyjnych); wywiad w prasie z dyrektorem firmy; reportaż o współpracy firmy z instytutami naukowymi np.
w dziedzinie ochrony środowiska; oświadczenia prasowe (odpowiedź
na krytykę); zwoływanie konferencji prasowych. Przedstawione instrumenty są związane w bezpośredni sposób z media relations i służą
PR zewnętrznemu, kreują wizerunek organizacji w szerokich grupach
odbiorczych.
2. Narzędzia telewizyjne – reportaż o przygotowaniach do
uruchomienia nowej produkcji czy o otwarciu nowego oddziału oraz
filmy video o historii firmy czy o procesie technologicznym. Podobnie
jak instrumenty prasowe przygotowywane przez specjalistów Public
Relations materiały telewizyjne i video umacniają lub poprawiają wizerunek zewnętrzny organizacji i są składnikiem media relations.
3. Narzędzia radiowe – reportaż z laboratorium firmy; audycja o sukcesach eksportowych; rozmowa z ekspertem – pracownikiem
firmy – działającym w komisji międzynarodowej. Pełnią funkcję analogiczną do instrumentów prasowych i telewizyjnych.

48

Por. W. Budzyński, Wizerunek firmy…
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4. Narzędzia wydawnicze – broszury, ulotki, foldery o firmie,
jej organizacji, historii, zakresie produkcji; kalendarze firmowe; bilety
wizytowe; etykiety samoprzylepne ze znakiem firmowym; druki okolicznościowe. Do niedawna były to jedne z najważniejszych instrumentów PR. Jednak wraz z rozwojem nowych technologii, a w szczególności Internetu, znaczenie części z nich znacznie osłabło. Jako mało
skuteczne traktuje się współcześnie broszury, ulotki i foldery, choć za
skuteczne specjaliści PR wciąż uważają wydawnictwa okolicznościowe
i jubileuszowe, najczęściej w postaci przygotowanych z niezwykłą starannością i wydanych na znakomitej jakości papierze albumów, które
wręcza się tym osobom z otoczenia, które mogą pomóc w działaniach
lobbingowych na rzecz organizacji. Dużą wartość upominkową zachowały także kalendarze (zwłaszcza terminarze), jednak muszą one być
bardzo estetyczne i wysokiej jakości. Z kolei bilety wizytowe, etykiety
i druki firmowe stanowią istotny składnik tożsamości wizualnej organizacji (CI – corporate identity) i są w dalszym ciągu ważną formą
działań wizerunkowych.
5. Narzędzia wystawiennicze – wystawy dorobku firmy; stała
ekspozycja, ilustrująca historię rozwoju firmy; stoiska informacyjne na
prestiżowych wystawach i targach. Obecność organizacji na targach
branżowych to jedna z najskuteczniejszych dróg dotarcia do grupy docelowej, pozostałe instrumenty, pomimo łatwości ich wykorzystania,
nie zawsze znajdują uznanie w oczach specjalistów Public Relations
i właścicieli firm.
6. Narzędzia pocztowe – wysyłanie listów okolicznościowych;
wysyłanie życzeń świątecznych i noworocznych; wysyłanie zaproszeń
na imprezy firmowe; utrzymywanie kontaktów listowych i telefonicznych z klientami. Wiele z zadań instrumentów pocztowych przejęła
w ostatnich latach poczta elektroniczna, ale w dalszym ciągu wydruko-
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wany list okolicznościowy, estetyczne kartki świąteczne i zaproszenia
są potwierdzeniem dobrego smaku i staranności pracowników i właścicieli organizacji. Poza tym jedna z zasad komunikacji PR zakłada,
że na list należy odpisać, a telefony do firmy powinny być odbierane
natychmiast lub pracownik firmy jest zobligowany do oddzwonienia
w sytuacji, gdy nie mógł odebrać połączenia. Z całą pewnością nie
wszystko da się załatwić przez mejle i strony internetowe.
7. Spotkania – sympozja, konferencje, seminaria, np. na temat
nowych technologii produkcji; utrzymywanie kontaktów osobistych
z ludźmi biznesu, klientami, ekspertami, lobbying; przyjęcia, obiady,
koktaile. Spotkania są ważnym narzędziem PR, zwłaszcza dla organizacji, która chce tworzyć wizerunek firmy otwartej na kontakty z otoczeniem oraz poszukującej nowych rozwiązań i metod. Pomimo niezbyt dobrego społecznego odbioru tej formy działania warto od czasu
do czasu zaprosić na obiad lub bankiet dziennikarzy oraz ważnych dla
firmy klientów, ekspertów czy przedsiębiorców z branży albo z branż
pokrewnych.
8. Zwiedzanie – dni otwarte dla klientów firmy; pokazy pracy
ciekawych jednostek firmy; ścieżki edukacyjne; spotkania z ekspertami. Szczególnie istotne dla organizacji prowadzącej „zamkniętą”
działalność, polegającą na ograniczonym dostępie otoczenia do jej budynków. Świetnie sprawdza się w różnych mediach (zwłaszcza w radiu
i telewizji) oraz w firmach przemysłu spożywczego (fabryki słodyczy,
browary itp.).
9. Narzędzia upominkowe (gadżety) – wręczanie upominków
przypominających o istnieniu firmy (teczki, kalendarze, medale pamiątkowe, rzeźby i obrazy). Bardzo lubiany i przez otoczenie i przez
organizację instrument PR. Coraz mniej skuteczne są najpopularniejsze gadżety (długopisy, smycze, cukierki), ponieważ każda organiza-
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cja sięga do tych zasobów. Inne upominki są, niestety, kosztowne, ale
warto czasami przygotować firmowe pendrive’y, starannie wydane
terminarze czy przedmioty codziennego uzytku opatrzone logo organizacji (otwieracze do butelek, ciśnieniomierze, scyzoryki). Oczywiście,
najlepiej, aby upominek kojarzył się jakoś z działalnością organizacji
i nie obciążał nadmiernie jej budżetu. Drogie i wyjątkowe upominki
firmy wręczają osobom istotnym dla popularyzowania ich działalności
w szerokich grupach docelowych (lobbing).
10. Świadczenia charytatywne – przekazywanie pieniędzy
na cele charytatywne; utrzymywanie domu dziecka; przekazywanie
urządzeń jednostkom społecznie użytecznym (przekazanie komputera
szkole, przekazanie urządzeń medycznych szpitalowi). Ten instrument
PR jest najpozytywniej odbieranym działaniem Public Relations. Włączanie się w popularne akcje charytatywne zawsze spotyka się z przyjaznym oddźwiękiem ze strony społeczeństwa. Z jednej strony warto
zatem przekazać jakąś sumę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, a z drugiej strony, dobrze jest angażować się w inicjatywy
lokalne, bo one są znacznie bardziej podmiotowo prezentowane przez
media i wyraźnie poprawiają wizerunek organizacji (pomoc powodzianom w danym regionie, lubelska akcja „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”). Firmy ITI i medialne są zmuszone do zmiany swojego sprzętu
niemalże raz na pół roku lub raz na rok. Wtedy przekazanie starego,
sprawnego sprzętu szkołom i uczelniom daje duże korzyści PR firmie
(np. TVN przekazujący studio telewizyjne UMCS).
11. Sponsoring – sponsorowanie zawodów sportowych; sponsorowanie drużyn sportowych; sponsorowanie imprez kulturalnych (festiwal piosenki); sponsorowanie działalności naukowej. Wybór obszaru
sponsoringu to bardzo ważna decyzja PR. Sponsorowanie sportu i wydarzeń związanych z kulturą masową (imprez plenerowych i festiwali
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piosenki) przynosi rozgłos i jest pozytywnie odbierane przez szerokie grupy otoczenia. Z kolei wzrost prestiżu i udowodnienie swojej
wrażliwości społecznej i odpowiedzialności obywatelskiej daje sponsorowanie działalności naukowej (projektów badawczych, konferencji
naukowych, przyjazdu do Polski laureata Nagrody Nobla) lub patronat
nad muzeum czy konkretnym, cennym pojedynczym dziełem sztuki.
12. Narzędzia internetowe – strony www, witryny, mailing i in.
Nowoczesne narzędzia internetowe pomagają w kreowaniu wizerunku
organizacji, firmy i jej produktów, we wzmacnianiu przychylności publiczności, edukowaniu odbiorców w zakresie nowych produktów, kreowaniu poglądów, przezwyciężaniu nieporozumień i uprzedzeń wobec
organizacji, wspieraniu działań reklamowych, uzyskiwaniu informacji
o klientach, badaniu nastrojów i opinii publicznej klientów poprzez
ankiety i sondaże internetowe.
Spośród wymienionych 12 grup narzędzi PR szerszego omówienia wymagają zwłaszcza instrumenty znajdujące zastosowanie
w sieci, ze względu na wyjątkową dynamikę ich rozwoju. Ciekawym
sposobem działania jest np. biuro prasowe on-line, którego zadaniem
jest publikowanie i zachęcanie do czytania informacji o działalności
firmy. Jego rolę mogą odgrywać także: wydzielona przestrzeń witryny
internetowej (tzw. press room); blog czy właściwie weblog – strona
internetowa, na której autor lub autorzy umieszczają wpisy, czytane
i (często) komentowane przez innych użytkowników. Są one odbierane przez internautów jako wiarygodne i niezależne źródło informacji,
z którego chętnie korzystają. Coraz bardziej popularne staje się także
forum internetowe – forma grupy dyskusyjnej, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach, przy użyciu przeglądarki internetowej. Fora powstają praktycz-
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nie na wszystkich portalach i na większości wortali, są powszechne
na stronach wielu instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp.;
Z kolei newsletter - elektroniczna forma biuletynu, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do osób, które dokonały subskrypcji. - to
forma komunikacji, która pozwala przede wszystkim na budowanie
u klienta wrażenia troski o niego ze strony firmy. NPRS (Net PR Synergy) reprezentuje zaś model zarządzania komunikatami PR w Internecie
za pomocą narzędzi pozycjonowania (SEO – Search Engine Optimization), i ma na celu promocję kluczowych elementów przyjętej strategii
Public Relations w wyszukiwarkach internetowych. Metoda NPRS
polega na promowaniu wybranych artykułów prasowych, opublikowanych w Internecie, poprzez ich aktywne pozycjonowanie w wynikach
wyszukiwarek (SERP – Search Engine Results Page). Z kolei portale
społecznościowe – rodzaj interaktywnych stron internetowych, które są
współtworzone przez osoby podzielające zainteresowania lub chcące
poznać zainteresowania innych - dostarczają użytkownikom wielu sposobów komunikacji, takich jak.: czaty, komunikatory, listy dyskusyjne,
blogi, fora dyskusyjne, itp. Atrakcyjną formą kontaktu w sieci jest kanał RSS (Really Simple Syndication) – format zapisu danych, oparty
na standardzie XML i wykorzystywany do wprowadzania wiadomości
oraz umożliwiający wyodrębnienie interesujących części dokumentu.
Informacje przesyłane przez taki kanał docierają do prenumeratora indywidualnie, natychmiast po ich opublikowaniu – stąd są atrakcyjne,
np. dla dziennikarzy. Oczywista formy działania PR w sieci to poczta
elektroniczna. Mailing pozwala na bezpośredni indywidualny kontakt
z odbiorcami, na promowanie produktów i usług, edukowanie klientów
w zakresie nowych produktów oraz na budowanie przychylności klientów poprzez umożliwienie im założenia darmowych kont poczty elektronicznej na serwisie firmy. Aplikacje typu ICQ pomagają natomiast
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w nawiązaniu natychmiastowego kontaktu z wybranymi grupami publiki, w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych czy wspieraniu komunikacji
wewnętrznej, a udostępnianie zasobów FTP sprzyja budowaniu przychylności wybranych grup publiki (klienci, dostawcy, akcjonariusze
itp.). Nie wszystkie stworzone przez organizację serwisy www. lub inne
używane przez nią narzędzia internetowe mogą zagwarantować sukces.
Stworzenie nieaktualnej, nieciekawej, nużącej, przeładowanej banerami witryny internetowej może przynieść więcej szkód niż korzyści.
Każdy serwis www. ma być tak zaprojektowany, aby był jednocześnie
funkcjonalny i łatwy w obsłudze dla użytkownika, ciekawy i przyjazny,
przywiązujący do siebie jak najwięcej odbiorców. Układ strony www
powinien mieć przede wszystkim przejrzystą strukturę, a umieszczone
na niej informacje powinny być aktualne oraz istotne z punktu widzenia
klienta49.
Jedną z najważniejszych zalet Internetu jest to, że oferuje on
możliwość dość łatwego pozyskiwania informacji o rynku i jego klientach. Szczególną rolę odgrywa personalizacja serwisów www.: serwis
„rozpoznaje” konkretnego użytkownika i na podstawie informacji uzyskanych przy jego rejestracji oraz na podstawie obserwacji zachowania danej osoby w sieci, dynamicznie dobiera zestaw prezentowanych
informacji50. Instrumenty internetowe Public Relations mają z pewnością więcej zalet niż wad, np.: szybki i tani kontakt z użytkownikiem;
łatwiejszy dostęp do informacji; możliwość szybkiego udzielania informacji zwrotnych (tzw. feedback); zaspokojenie informacyjnych potrzeb klienta; informowanie i odbiór informacji w czasie rzeczywistym;
G. Golik-Górecka, Zastosowanie internetu w realizacji strategii marketingowych sektora
B to B, [w:] Oblicza internetu. Internet a globalne społeczenstwo informacyjne, red. M. Sokołowski, Elbląg 2005, s. 382.
50
A. Piotrowski, Gospodarka elektroniczna, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport UNDP, red. W. Cellary, Warszawa 2002, s. 29-32.
49
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docieranie do coraz mniejszych grup odbiorców; komunikowanie zindywidualizowane; pomoc w zdobyciu nowych rynków i nowych klientów; ułatwienie klientom kontaktów z firmą; możliwość łatwego i szybkiego robienia zakupów w sieci; utrwalenie pozytywnego wizerunku
i marki firmy na rynku; lepsza widoczność marki i obecność firmy na
rynku; powstawanie „naturalnego szumu” wokół firmy, dzięki któremu
popularność osiągnięta w Internecie przekłada się na zainteresowanie
mediów tradycyjnych; możliwość testowania różnych form promocji;
możliwość szybkiej obustronnej reakcji i przyśpieszenia komunikacji51.
Dbając o wizerunek firmy w Internecie, należy skupić się na
komunikacji, która ma przybierać formę dwupłaszczyznową: komunikacji z użytkownikami oraz komunikacji z mediami. W komunikacji
na obu płaszczyznach wykorzystanie elementów mniej standardowych
może przynieść ogromny sukces. Jeśli akcent pada na utrzymywanie
pozytywnych relacji z użytkownikami, warto pomyśleć o udostępnieniu internautom kanałów, które umożliwią im wzajemne kontakty oraz
komentowanie działań firmy czy recenzowanie świadczonych usług.
Formularze kontaktowe, forum internetowe, czat, blog firmowy czy
kanał RSS to główne narzędzia, wykorzystywane przez firmy dbające
o kontakty z klientami. Powszechnie wiadomo, że znacznie większe zyski firma osiąga, jeśli współpracuje ze stałymi klientami. Komunikacja
tworzy więź, a w efekcie prowadzi do wypracowania silnej wspólnoty,
zbudowania grupy przywiązanych do marki klientów. Tylko w ten sposób firma ma szanse wypracowania silnej pozycji rynkowej.
Obecnie dla wielu firm istotną grupę docelową stanowią społeczności internetowe. Skuteczne narzędzie w dotarciu do tych grup
stanowią serwisy społecznościowe (MySpace, Facebook, Twitter) i blo-

51

P. Okonek, E-PR czyli jak skutecznie prowadzić PR w sieci, Warszawa 2009, s. 5.
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gi, które są traktowane przez użytkowników jako źródło rozrywki, bardziej wiarygodnej informacji i interaktywnej komunikacji52.
Umiejętne dobranie i wykorzystanie każdego z narzędzi PR
wymaga od pracowników tego działu w firmie rozległej wiedzy z zakresu kultury, psychologii społecznej, historii, ekonomii i filozofii.
Dzięki temu rozumieją oni lepiej aktualne wydarzenia i zmiany, zachodzące w polityce i społeczeństwie, a w związku z tym lepiej i bardziej
odpowiedzialnie obierają właściwą strategię PR i dobierają odpowiednie narzędzia do jej realizacji. Kompetencje pracowników muszą być
poparte umiejętnościami komunikowania, znajomością rynku i zasad
funkcjonowania mass mediów. Pracownik PR musi bardzo dobrze znać
branżę, którą reprezentuje, niekompetencja mogłaby być bardzo szybko zauważona, a to negatywnie mogłoby wpłynąć na wizerunek całej
organizacji.
Henryk Pietrzak i Joanna Hałaj53 do cech niezbędnych pracowników w tej branży zaliczają: ciekawość intelektualną, zorientowanie
na sukces, elastyczność, kreatywność, terminowość, uczciwość, szerokie zainteresowania i znajomość języków obcych. Z cechami charakteru należy połączyć konkretne umiejętności, którymi w przypadku pracownika PR są: umiejętności pisarskie – łatwość formułowania myśli;
umiejętności badawcze i analityczne; umiejętności planowania – przygotowywanie szczegółowych programów, zorganizowanie; umiejętność
rozwiązywania problemów; umiejętność skutecznego komunikowania
się.
Wszystkie wymienione cechy i umiejętności są niezbędne do
realizacji głównego celu Public Relations, jakim jest kształtowanie pozytywnego wizerunku (image) organizacji.
52
53

Ibidem, s. 8-9.
H. Pietrzak, J. B. Hałaj, Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka, Rzeszów 2003, s. 123-124.
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Pytania i ćwiczenia
1. Wymień rodzaje narzędzi PR. Który z nich uważasz za najskuteczniejszy i dlaczego?
2. Wymień składniki internetowego PR. Jakie cechy powinna mieć
firmowa strona WWW?
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V.

Wizerunek organizacji

Zdaniem Philipa Kotlera: „Image to zbiór przekonań, myśli
i wrażeń danej osoby o obiekcie”54. Inną definicję proponuje Krystyna Wojcik, dla której image to: „Wyobrażenie, jakie jedna lub wiele
publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest
to obraz rzeczywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej
mozaika wielu szczegółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie o nieostrych granicach”55.
Wizerunek można również rozumieć jako: obraz organizacji
w świadomości ludzi (zbiór pewnych schematów, uprzedzeń, stereotypów), zbiór wizualnych i niewizualnych znaków identyfikujących
organizację, oraz sposób, w jaki ludzie odnoszą się do niej i do jej
pracowników56. Image jest zatem pojęciem subiektywnym, opartym na
pewnych doświadczeniach, poglądach i wyobrażeniach jednostek, często ugruntowanych jako stereotypy, dlatego też tak trudnych do zmiany.
Co istotne, wizerunek budują przede wszystkim: deklarowane wartości
organizacji, misja, strategia, a także intensywność, jakość komunikowania i odbiór (rezonans) społeczny.
Wyróżnia się cztery rodzaje wizerunku: rzeczywisty (mają
go osoby stykające się z firmą, odpowiada on faktycznemu obrazowi
firmy); lustrzany (obraz firmy wśród pracowników); pożądany (obraz
docelowy, taki, jaki firma chce rozpowszechniać w otoczeniu), oraz
optymalny (to wizerunek możliwy do osiągnięcia w pewnych warun-

K. Wojcik, Public Relations…, s. 39.
Ibidem.
56
A. Adamus-Matuszyńska, Rzecznik i wizerunek organizacji, [w:] Rzecznicy prasowi a Public Relations, red. K. Gajdka, J. Legomska, Katowice 2007, s. 9.
54
55
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kach)57. Pomiędzy obrazem rzeczywistym a pożądanym zawsze istnieje
pewna różnica.
Na efektywność podejmowanych działań, kształtujących wizerunek, może mieć wpływ wiele czynników. Pierwszy z nich wiąże się ze zjawiskiem kontrastowania. Ludzie skłonni do generalizacji
kształtują swoją opinię na podstawie zdarzeń kontrastowych, łatwych
do dostrzeżenia, nie sprawdzając ich prawdziwości. Kolejne zjawisko
to odwrócony efekt aureoli (efekt diabelski) związany z tendencją do
szufladkowania i porządkowania zdarzeń, zjawisk, ludzi. Gdy osobie,
reprezentującej instytucję, „przyprawi się aureolę złego”, wszystkie
czynności związane z tą osobą/instytucją będą odbierane negatywnie.
Ostatnim z wymienionych zjawisk jest stabilizacja, czyli trudność
zmiany raz ukształtowanego już wizerunku.58
Poprzez wizerunek można zyskać przychylność, co sprawia,
że nie tylko przekazywane informacje, ale także inne prowadzone działania są pozytywnie odbierane. Nieprzerwane, świadome i zaplanowane budowanie wizerunku od podstaw jest gwarancją sukcesu. Pomaga
w zdobyciu przewagi konkurencyjnej, wpływaniu na opinię publiczną,
integrowaniu pracowników, a także utrzymaniu odpowiednich kontaktów z mediami.59
Dla wizerunku, czyli de facto dla całej działalności PR, ważne
jest ciągłe i planowe budowanie reputacji, tym bardziej, że pracuje
się na nią latami, a utracić ją można w jednej chwili. Główne składniki i czynniki wpływające na wizerunek organizacji ukazuje poniższy
schemat:

J. Szocki, Wizerunek firmy w mediach, Poznań-Wrocław 2008, s. 14-15.
K. Wojcik, Public Relations…, s. 43-47.
59
Martela I., Rott D., Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne- wybrane problemy
i zagrożenia, Sosnowiec 2010, s. 66-67.
57
58
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Rys. 2.

Główne determinanty wizerunku organizacji

Główne determinanty wizerunku organizacji
…to rezultat tego, co robisz, co mówisz oraz co inni mówią o Tobie, czyli:
I
Stan organizacji
W jego wszystkich aspektach i przejawach
+
II
Komunikowanie o stanie (jak w punkcie I.),
Prowadzone przez różne podsystemy
Komunikowania się organizacji, nie tylko PR
+
III
Społeczny rezonans I. I II.
W grupach otoczenia organizacji, opinia publiczna
Kształtujący się na podstawie czynników:
-racjonalnych
-emocjonalnych
-społecznych
=
Wizerunek (image)
Opracowanie na podst.: K. Wojcik, Public Relations…, s. 42

Tworzenie wizerunku organizacji, jego umacnianie i ochrona to oddziaływanie na osoby z otoczenia: zarówno na ich centralny
tor poznania, jak i na tor peryferyjny60. Nowoczesne Public Relations,
a szerzej – zintegrowana komunikacja marketingowa, sięga zatem po
tzw. miękkie metody oddziaływania, które wpływają na odbiorcę w nie-

60

Por. D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000.
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uświadomiony do końca przez niego sposób. Jednym z takich, w tej
chwili najpopularniejszym, sposobem oddziaływania na grupy docelowe jest wykorzystanie teorii archetypów.

Pytania i ćwiczenia
1. Rodzaje wizerunku. O który powinno dbać Public Relations?
2. Do których czynników: racjonalnego, emocjonalnego czy społecznego powinien przede wszystkim odwoływać się współczesny PR?
Odpowiedź uzasadnij.
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VI.	Archetypy w Public Relations

Archetyp jest złożonym, skomplikowanym zjawiskiem, stąd
biorą się różnorodne jego definicje. Większość z nich zawiera jednakże
pewne wspólne, wyraziste elementy znaczeniowe, przywołujące istotę archetypu. Poniżej przytaczam kilka spośród wielu propozycji jego
definiowania:
–– Archetyp (z gr. arche – ‘początek, typos – typ’) – oznacza uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych
sytuacjach.
–– Archetyp (z gr. archetypon –‘pierwowzór, prawzór’) – to określenie
wzorca psychicznego, elementu nieświadomości zbiorowej.
–– Archetyp oznacza istniejące w tzw. nieświadomości zbiorowej, więc
wrodzone, wspólne wszystkim ludziom, absolutnie niezmienne
wzorce, determinujące sposób myślenia i postrzegania świata oraz
odczucia, reakcje i zachowania jednostek.61
–– Archetyp to dyspozycja, porządkująca elementy psychiczne, nadająca im formę obrazów. Archetypy wyprzedzają świadomość, stanowiąc strukturalne dominanty psychiki. Mają one charakter zbiorowej
nieświadomości i dlatego mogą być przetwarzane we wszystkich
religiach i kulturach.
–– Archetyp – podstawowy i niezmienny składnik zbiorowej nieświadomości, pozostałość odwiecznych i powtarzających się doświadczeń ludzkości. Może mieć postać idei, charakteru, wydarzenia,
przedmiotu, instytucji.62
Por. T. Gadacz (red.), Encyklopedia religii, Warszawa 2001.
B. Greszczuk, Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów, Rzeszów
2000, s. 47.
61
62
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Archetypy są nierozerwalnie związane z cywilizacją człowieka
od początku jej dziejów, ponieważ są one praobrazami, które tkwią głęboko w duszy ludzkiej, jednak są one niedostępne zmysłom. Archetypu
nie można sobie uświadomić i dlatego jest bezpośrednio niepoznawalny. Mimo to potrafi tak oddziaływać, że przy pewnym stanie ludzkiej
świadomości – w snach, wizjach, fantazjach czy urojeniach, zaczynają
występować pewne wyobrażenia uformowane w motywy o charakterze
uniwersalnym.

6.1.	Archetypy w psychologii i w kulturze
Badacze od dawna zastanawiali się nad naturą i funkcjami archetypów. Dziś dostrzegają je niemal w każdej dziedzinie życia. Termin archetyp pojawia się we wszystkich pracach dotyczących myślenia
symbolicznego, zarówno z zakresu psychologii głębi, jak i socjologii,
filozofii, religioznawstwa, językoznawstwa czy teologii.63 Jednak tym,
co spaja różne sposoby rozumienia archetypu, jest szeroko rozumiana
komunikacja, a więc również wszystko to, co się z nią wiąże – działania, podejmowane właśnie po to, aby komunikować się z innymi w różnych celach, okolicznościach czy sytuacjach.
Do psychologii pojęcie archetypu wprowadził Carl Gustav
Jung – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na której bazie stworzył również koncepcję, nazywaną psychologią
analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Oprócz archetypu zaproponował on także terminy nieświadomość zbiorowa oraz
synchroniczność, które odegrały wielką rolę w naukach o kulturze.64
W psychologii archetyp wiąże się ściśle z pojęciem „praobrazu” lub „obrazu pierwotnego”. Obie nazwy oznaczają takie motywy
63
64

Ibidem.
W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Warszawa 2006, s. 8.

371

KOMUNIKACJA PUBLIC RELATIONS

mitologiczne lub baśniowe, które ujmują w obrazy ogólnoludzkie sposoby zachowania. Owe motywy występują powszechnie i ciągle na
nowo powracają. W historii ludzkości przybierały niezliczone formy
i przejawiały się w różnych sferach życia – od najstarszych wyobrażeń
religijnych ludów prymitywnych, aż po sny, fantazje człowieka współczesnego. To właśnie dzięki archetypom pewne abstrakcyjne idee, sprowadzają się do określonych wyobrażeń, do przedstawień w formach
obrazów.
Archetyp nie jest dostępny poznaniu bezpośrednio – ujawnia
się przez pewne symboliczne treści i motywy, powtarzające się pod
zmiennymi postaciami w mitach, wierzeniach, dziełach sztuki i literatury różnych kręgów kulturowych oraz w snach i fantazjach poszczególnych osób. Są to symbole z przeszłości, które mają wpływ na ludzi,
nawet jeśli oni nie do końca zdają sobie z tego sprawę. Są obecne
w życiu każdego człowieka, czy tego chce czy nie. A skoro są obecne
w życiu ludzi, oznacza to, że w jakiś sposób do niego wnikają i pozostają na stałe. Psychologia akcentuje kluczową rolę podstawowych doświadczeń egzystencjalnych, takich jak lęk (potrzeba bezpieczeństwa),
wolność (potrzeba autonomii), samotność (doświadczenie izolacji),
miłość (doświadczenie wspólnoty), mają one bowiem znaczenie archetypowe, uniwersalne. Są to przeżycia wzorcowe z okresu dzieciństwa,
stanowiące w całym okresie rozwoju jednostki matrycę odczytywania
siebie, innych, zewnętrznych wydarzeń, czy całego świata symboli
i archetypów.65
Obecnie jednak archetyp funkcjonuje przede wszystkim
w psychologii Jungowskiej i psychologii z niej się wywodzącej, a także
w koncepcjach religioznawczych. W religioznawstwie jest identyfikowany z najstarszą i najgłębszą strukturą różnych przejawów sacrum,
65

Ibidem, s. 35-36.
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wspólną wszystkim lub niemal wszystkim systemom mitologicznym
i religijnym, mimo ich zmienności w czasie i przestrzeni.
Archetypy są reprezentacjami psychologicznymi zdeterminowanych reakcji człowieka na pewne typowe sytuacje. Dzięki swej
immanentnej potencji zmuszają jednostkę do zachowań odpowiadających psychologicznie konieczności, z pominięciem sfery świadomości. Pojęcie archetypu nie implikuje „wrodzonych idei”, lecz wrodzone
tryby psychicznego funkcjonowania. Oznacza więc ono „wzorzec zachowania” na poziomie biologicznym, społeczno-kulturowym i psychologiczno-religijnym. Archetyp jako taki to jaźń, centralny ośrodek
sterowniczy duszy ludzkiej. Jest on niezmienny i wieczny, ale zarazem
podlega rozwojowi w procesach historycznych.
Archetypy należą do sfery oddziaływań nadnaturalnych. Poszczególne archetypy stanowią ośrodki i dominanty nieświadomości.
Struktura archetypu jest dwubiegunowa, ma on aspekt konstruktywny
i destrukcyjny. Archetyp jako taki jest niedostępny świadomości, natomiast poszczególne archetypy, są jej dostępne w postaci symboli.
Symbole są symptomami archetypów i jednocześnie ich językiem.
Są wytworem nieświadomości, przekazywanym za pośrednictwem
objawienia lub intuicji. Archetypy można także opisać jako procesy
psychiczne, przekształcone w „pierwotne obrazy”, wzorce wszelkich
konkretnych zjawisk. Archetyp zawiera potencjalnie całe bogactwo
dziedziny, której dotyczy. Zbiór wszystkich archetypów, stanowi sumę
wszystkich możliwości psychiki ludzkiej, skarbiec odwiecznej wiedzy
człowieka.
Archetyp (według C. G. Junga) ma naturę psychoidalną. Wyraża prawa tego, co nazywa psychiką obiektywną, w odróżnieniu od
subiektywnej psychiki indywidualnej. Liczba archetypów jest ograniczona. W każdej kulturze jednostka styka się z podstawowymi warto-

373

KOMUNIKACJA PUBLIC RELATIONS

ściami archetypowymi, określonymi symbolicznie. Są nimi - według
Junga - archetypy Cienia (nieświadoma, „ciemna”, popędowa część
psychiki), Animy (żeński aspekt psychiki) i Animusa (męski aspekt
psychiki), Wielkiej Matki (istota kobiecości) i Starego Mędrca (istota
męskości) oraz Jaźni (pełnia ludzkiej psychiki). Wyrażają one podstawowe wymiary życia psychicznego, społecznego i duchowego człowieka. Poniżej zamieszczam ich charakterystykę.
	Cień – archetyp ciemnej strony życia i doświadczenia, niedoskonałości, względności przeciwieństw w doświadczeniu psychicznym,
względności dobra i zła postrzeganego z perspektywy jednostkowej,
symbol słabości, bezradności oraz ciemnej, ukrytej mocy, grzechu,
śmierci, szatana. Na poziomie nieświadomości indywidualnej należą tu
wszelkie treści tłumione przez ego – negatywne doświadczenia, kompleksy, lęki. W mitologii Cień urzeczywistniali Hades i Syzyf, w Biblii
– Hiob. Cień pojawia się więc tam, gdzie ból, cierpienie, śmierć, ale też
instynkty. W filozofii chrześcijańskiej personifikacją Cienia jest Szatan,
Lucyfer i wszelkie inne postaci z kręgów piekielnych. W podaniach
ludowych to np. Diabeł, Bies, Chochlik.
	Anima – symbol pierwiastka żeńskiego u mężczyzny (cechy
fizyczne i psychiczne), obraz idealnej kobiety, jasnego dopełnienia duszy, przewodniczki przez labirynt nieświadomości mężczyzny.
	Animus – symbol pierwiastka męskiego u kobiety, obraz idealnego mężczyzny, przewodnika przez nieświadomość kobiety, męski
symbol dopełniający żeńską orientację świadomości kobiety.
Te dwa ostatnie archetypy są rozpoznawane na zasadzie opozycji, budowania pełni – kobieta w procesie kształtowania swej osobowości konfrontuje się z przedstawieniami kulturowymi archetypu
męskości, mężczyzna – kobiecości. Punktem wyjścia jest tu budowanie
psychicznej pełni i uzupełnienie swej psychiki o brakujące ogniwo.
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Obydwa archetypy obciążone są kulturowo bardzo bogatą symboliką,
zestawiane na ogół według zasady przeciwieństw. Przeciwieństwa te
można sklasyfikować następująco: męskie – logos, słońce, światło, ład,
porządek, siła, intelekt, stałość, parzyste, zewnętrzne, ekstrawersja,
piękno Apollińskie. Żeńskie to natomiast: eros, księżyc, ciemność, chaos, chtoniczność, dusza, emocje, zmienność, nieparzyste, wewnętrzne,
introwersja, piękno Dionizyjskie. W kulturze przykładem symbolicznego przedstawienia Animy mogą być: w mitologii – Afrodyta, Hestia,
Kora, u Dantego Alighieri – Beatrycze, u Williama Szekspria – Ofelia,
u Adama Mickiewicza – Zosia. Współcześnie rolę tę przyjmują nie
tylko bohaterki sztuki wysokiej, literatury czy malarstwa, ale gwiazdy showbiznesu, aktorki, piosenkarki, modelki, na które projektowane
są cechy archetypowej kobiety. Projekcje te często przyjmują postać
stereotypów. Typowy Animus to w kulturze najczęściej wojownik lub
władca. W mitologii typowym Animusem jest np. Herkules, Orfeusz,
Prometeusz, Ikar. W religii chrześcijańskiej – Chrystus. Wśród bohaterów literackich W. Szekspira wymienić można choćby Hamleta czy
Makbeta, tjest nim także Romeo, uzupełniany przez Animę – Julię.
U A. Mickiewicza – oczywiście Tadeusz, tworzący duet z Zosią. Wśród
postaci historycznych archetyp Animusa realizowany jest przez władców, wojowników, buntowników, a obecnie – polityków. Współcześnie
poprzez pryzmat archetypu mężczyzny postrzega się również idoli popkultury: sportowców, aktorów czy muzyków.
Wielka Matka – symbol życia, archetyp natury, duchowej
matki, dawczyni i opiekunki życia, władczyni praw rodzenia i umierania. Cechuje się ambiwalencją – oznacza jednoczesne wartościowanie
obiektu pozytywnymi i negatywnymi cechami – wywołuje przeciwstawne wrażenia. Archetyp ten nawiązuje do świata natury, do sił natury, które z jednej strony obdarowują, a z drugiej mogą być destruk-

375

KOMUNIKACJA PUBLIC RELATIONS

cyjne. W szczególny sposób problem ten wyraża sformułowany przez
Zygmunta Freuda kompleks Edypa. Wielka Matka często utożsamiana
jest w kulturze ze sferą sakralną, jako ta, która daje i odbiera życie.
I tak należą do jej symbolicznych przedstawień: starożytne boginie
płodności, z wyeksponowanymi częściami ciała odpowiedzialnymi za
płodność, w mitologii – Demeter, bogini plonów i urodzaju, ale także
obumierania świata przyrody, w religii chrześcijańskiej – Matka Boska,
ze swym atrybutem ze świata zwierząt – gołębicą. W romantyzmie
polskim popularna była personifikacja ojczyzny, co widać choćby u A.
Mickiewicza (Inwokacja Pana Tadeusza). Archetyp Wielkiej Matki
przedstawia także wizerunek Śmierci, w średniowieczu rozpowszechniany pod postacią dance macabre.
Stary Mędrzec – symbol ducha, archetyp wartości kulturowych, ponadczasowej prawdy i mądrości, archetyp ojca duchowego.
Jest praobrazem mądrości, wiedzy, nabytej jednak nie tylko drogą
intelektu, ale także wiedzy mistycznej, magicznej, duchowej, czy po
prostu wiedzy życiowej, wynikającej z doświadczenia. Na poziomie
jednostkowym realizowany jest przez ojca. Na poziomie kolektywnym,
kulturowym, przez jednostki utożsamiane z „ojcami narodów”, opiekunami, przewodnikami duchowymi. Postaci te także często utożsamiane są ze sferą sakralną. Dla Polaków postacią utożsamiającą mądrość
i opiekuńczość Starego Mędrca, był na pewno, papież Jan Paweł II.
Archetyp ten często projektowany jest na ludzi nauki, np. naukowców,
filozofów, myślicieli. Na archetypie Starego Mędrca swój wizerunek
często budują guru sekt, oraz różnych ugrupowań religijnych.
	Jaźń – archetyp całości psychicznej i pełni, synteza wewnętrznych przeciwieństw, jądro duszy, skupiające siły świadome
i nieświadome, obraz Boga w nieświadomości. Symbolika psychicznej,
wewnętrznej Pełni, symbolizującej harmonię i zrównoważenie wszyst-
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kich pierwiastków psychicznych. Taka sama symbolika obowiązuje na
poziomie kolektywnym. Jest jednoznacznie utożsamiana z symboliką
sakralną. Często opiera się na figurach geometrycznych, opartych o trzy
bądź cztery elementy. W religii chrześcijańskiej oddaje to symbolika
Krzyża, a także Trójcy Świętej. U Słowian – Światowid.
Archetypy ujawniają się w „sytuacjach granicznych”, w których dochodzi do konfrontacji przeciwieństw: poczucie bezpieczeństwa
– niebezpieczeństwo, męskość – żeńskość, dobro – zło, duch – materia,
narodziny – śmierć. Archetyp jest antropologiczną siedzibą dobra. Obudzenie archetypów i zintegrowanie ich ze świadomością oznacza wyrwanie jednostki z izolacji i włączenie jej w wieczysty proces kosmiczny.66 Analiza przeżyć archetypowych oraz wyrażających je symboli,
mitów, baśni czy marzeń sennych pozwala wszechstronnie wyjaśniać
wyobrażeniowe oraz kulturowe korzenie psychiki.
Oprócz archetypów podstawowych, opisanych wcześniej, zdaniem C. G. Junga nieświadomość zbiorowa zawiera wiele różnorodnych archetypów, np. Persony, podróży, demona, dziecka, narodzin,
mocy, bohatera, odrodzenia, jedności, Boga, zwierzęcia, wody, drzewa
(symbol osobowości, nieświadomości), ognia (wypalenie, oczyszczenie). Struktura każdego archetypu jest bipolarna – posiada on swoją
konstruktywną i destruktywną stronę, zawiera całe potencjalne bogactwo dziedziny, której dotyczy. Archetypy przejawiają się w postaci
symboli – ich treść zawsze wyraża się metaforycznie, nie dając się
w pełni zwerbalizować. Symbole te możemy wychwycić w mitach,
snach i wizjach. Zgodnie z duchem koncepcji C. G. Junga w takich
sytuacjach ujawniają się elementy archetypalne. C. G. Jung mówi także
o archetypie śmierci, któremu w literaturze poświęcono bardzo dużo
uwagi. Śmierć postrzegana jest przez większość ludzi jako zło. Z reguły
66

Por. T. Gadacz, op. cit.
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wywołuje ona lęk, niepokój, budzi przerażenie. Jest też czymś, co budzi
refleksję, zadumę. Każde pokolenie ludzkie zadaje sobie takie same pytania na temat śmierci: co potem? Odpowiedź na to pytanie jest czymś
niewyobrażalnym, trudnym do pojęcia, dlatego budzi niepokój. Ludzie,
którzy doświadczyli zagrożenia życia, często potrafią pełniej docenić
jego walory i nierzadko zmienia się ich postawa wobec niego.67
Psychologowie i socjologowie widzą wyraźny związek pomiędzy archetypami i stereotypami. Aleksandra Jasińska-Kania68, charakteryzując ujęcie socjologiczne stereotypów, jest zdania, iż: celem badań socjologicznych [nad stereotypami – PN] jest na ogół empiryczne
stwierdzenie stopnia upowszechnienia w świadomości członków danej
grupy określonych wyobrażeń i opinii o innych grupach, stopnia powtarzalności i ujednolicenia tych wyobrażeń, a także czynników wpływających na ich zróżnicowanie oraz na ewentualne zmiany i modyfikacje. Opinia ta odzwierciedla równocześnie dwa podstawowe problemy,
wokół których rozstrzygnięcia koncentruje się większość kwestii związanych z modelem teoretycznym pojęcia stereotypu, wykorzystywanym w socjologii. Model ten, z racji eksponowania kolektywnej natury stereotypu, traktowanego jako element dorobku czy tradycji grupy,
odwołuje się do pojęcia kultury. Winien w związku z tym opisywać
w pewien sposób miejsce stereotypu w kulturze, lub nieco ogólniej
rzecz ujmując, opisać odrębność wzorów kultury, którym nadajemy
miano stereotypów oraz wskazać ich miejsce wśród innych wzorów
kultury. W obszarze badań socjologicznych można wyróżnić dwa modele pojęcia stereotypu: kulturalistyczny i psychospołeczny.
Archetypy występujące w socjologii (z uwagi na ich nierozerwalny związek z naturą ludzką i ludźmi w ogóle) ściśle łączą się ze
Por. J. Kolbuszowski (red.), Problemy współczesnej tanatologii, Wrocław 1998.
Zob. A. Jasińska-Kania, Bliscy i dalecy. Studia nad postawami wobec innych narodów, ras
i grup etnicznych, Warszawa 1991.
67
68

378

Paweł Nowak

stereotypami. Obydwa te terminy ukazują, jak bardzo schematyczne jest
myślenie, postrzeganie świata przez ludzi. Stereotyp (psychologiczny,
socjologiczny) to skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco
obraz rzeczywistości, funkcjonujący w świadomości społecznej; powstaje w świadomości członka danej grupy społecznej jako rezultat
powtarzanego wielokrotnie kojarzenia określonych symboli z określoną kategorią zjawisk. Stereotypy, wpojone przez środowisko społeczne
i utrwalone przez tradycję, stają się często „przewodnikami” i stanowią
uzasadnienie działania członków grupy. Inaczej mówiąc, stereotyp (z gr.
stereos – „przestrzenny”, typos – „wzorzec”, „odcisk”) to konstrukcja
myślowa, zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony),
emocjonalny i behawioralny, zawierająca pewne fałszywe przeświadczenie, dotyczące różnych zjawisk, w tym innych grup społecznych.
Stereotyp odnosi się do rzeczy, osób, grup społecznych, instytucji itp.,
często jest oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie oraz
utrwalony przez tradycję czy przez nieulegający zmianom szablon. Jest
to zatem utrwalone wrażenie w niewielkiej mierze podporządkowane
faktom, do których reprezentowania pretenduje, ,a bierze się stąd, że ludzie najpierw definiują, potem zaś dopiero obserwują. Właśnie tak wygląda stereotyp w najprostszym, elementarnym ujęciu.. Jednak posiada
on również bardziej skomplikowaną formę. Problem funkcjonowania
stereotypów w procesie poznania i działania ludzkiego jest bowiem
wieloaspektowy. Znajduje się on w kręgu zainteresowań szeregu dyscyplin badających zachowania ludzkie i siłą rzeczy jest problemem z ich
pogranicza. Szczególnie interesująca jest rola stereotypu jako czynnika
subiektywnego w procesie poznania. Proces ten można traktować jako
obiektywny, w tym sensie, że jest on relacją dwuczłonową: podmiot –
przedmiot, w której obydwa człony – obiektywnie - istnieją rozłącznie.
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Przedmiot poznania istnieje niezależnie od wszelkiego podmiotu i poza nim. Mówiąc o stereotypach jako elemencie czynnika
subiektywnego w procesie poznania, podkreśla się więź podmiotu
i przedmiotu w owym procesie. Przedmiot istnieje wprawdzie obiektywnie, tzn. poza podmiotem poznającym i niezależnie odeń, ale na
ukształtowanie efektu procesu poznania wpływa sposób postrzegania
i interpretowania rzeczywistości przez podmiot. Proces ten ma różnorakie uwarunkowania fizjologiczne, psychologiczne i społeczne,
jak również jest on uwarunkowany strukturą języka, którym podmiot
posługuje się w myśleniu. Jeśli te wszystkie elementy, które podmiot
wnosi w swoisty sposób do poznania i kształtowania jego rezultatów,
nazwiemy czynnikiem subiektywnym, to stereotypy myślowe należą
do tej właśnie klasy zjawisk.69
Jaką rolę odgrywają stereotypy w kształtowaniu ludzkich postaw, rozumianych jako gotowość do działania, a zwłaszcza jaką rolę
– pozytywną i negatywną – odgrywają one w procesie porozumiewania
się? Częścią tego ostatniego zagadnienia jest teoria zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych, mających na celu przezwyciężanie barier,
których przyczyną jest ingerencja stereotypów w proces poznania i porozumiewania się. Płaszczyzna psychologiczna rozważań – zwłaszcza
oparta na psychologii społecznej – wiąże się z refleksją nad genezą stereotypów. Społeczną, gdy odnosi się do przekazów środowiska, z którymi jednostka styka się w procesie szeroko rozumianego wychowania,
oraz indywidualną, gdy w grę wchodzą czynniki charakterologiczne.
Czynniki psychologiczne mają zaplecze genetyczne oraz podłoże w wywołujących je realnych stosunkach społecznych. Znajomość
tych stosunków pogłębia wiedzę ludzi o prawidłowościach funkcjonowania stereotypów. Stereotypy są zawsze werbalne, gdyż występują
69

Por. A. Schaff, Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.
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jako treść jakiegoś słowa lub wyrazu. Geneza i funkcjonowanie stereotypów są ściśle związane z tworami językowymi. Mówi się o stereotypie wówczas, gdy określone emocje, oceny, postawy są reakcją nie
na własne doświadczenie w danej kwestii lecz na słowo (nazwę), które
wywołuje owe uczucia, oceny i postawy. Przekazuje je społeczeństwo
niezależnie od ludzkiego (osobistego) doświadczenia empirycznego
w tym zakresie. Wystarczy nazwać kogoś w odpowiednim środowisku
Żydem, Ormianinem, Grekiem, Turkiem, Polakiem – aby wyzwolić odpowiednie fobie lub - w pewnych przypadkach - emocje pozytywne.
Stereotypy w tym rozumieniu występują w klasycznej postaci w stosunkach między grupami narodowymi. Zawsze jednak – w wypadku
zarówno stereotypów negatywnych jak i pozytywnych – są to reakcje
na słowo (nazwę), na treść społeczną, jaka wiąże się z tym słowem
w danym środowisku, a nie na osobiste doświadczenia, reagującej
w określony sposób jednostki.70
Rozważając zagadnienia dotyczące archetypów i stereotypów,
dążymy do analizy problemu bardzo istotnego we współczesnej komunikacji marketingowej. Bardzo ważna dla nadawców i podmiotów
działań marketingowych jest segmentacja rynku konsumenckiego (np.
według Philipa Kotlera). Pozwala ona ustalić szanse dotarcia do konkretnych segmentów rynku (klientów) z konkretnymi produktami. Są to
oczywiście tylko próby klasyfikacji konsumentów, ponieważ działania
te nie dają weryfikowalnego obrazu w całym badanym obszarze. Tym
samym wyobrażenia nadawców o zamierzonych, wirtualnych, idealnych odbiorcach są stereotypowe, a więc nie do końca zgodne z prawdą, rzeczywistością. Dotyczy to również, przekazów Public Relations,
reklamowych, komunikatów prasowych oraz innych form komunikacji
społecznej. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że nadawcy ko70

Ibidem, s. 34-35.
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munikatów marketingowych budują założenia, dotyczące odbiorców
i w sposób zamierzony kreują wizerunek „przeciętnego adresata”.

6.2. 	Archetypy marketingowe
Archetypalna i symboliczna treść komunikatów Public Relations czy reklamowych pełni najczęściej funkcję ekspresywną, niekoniecznie odnoszącą się bezpośrednio do zaplanowanego i ekonomizującego wymiaru komunikacji marketingowej, tj. do kształtowania popytu.
Komunikaty PR i reklamowe wyrażają także pewne treści z poziomu
nieświadomości zbiorowej, przekraczając wymiar racjonalny i ekonomiczny tego, co zwykle uważa się za podstawowy cel marketingu.
Komunikacja marketingowa coraz częściej skierowana jest „do rozumu
i duszy”. Często podkreśla się wymiar duchowy promowanych produktów i usług. Komunikacja marketingowa otacza i osacza współczesnego człowieka wszędzie, wkrada się w niemal każdą dziedzinę jego aktywności życiowej, ludzie mają poczucie jaj nadmiaru i natarczywości.
Jednym ze sposobów pokonania niechęci otoczenia do komunikatów
o marce i organizacji jest odkrycie charakterystycznego dla nich i zawartego w ich istocie archetypu marketingowego.
Każda marka, tak jak człowiek posiada własną tożsamość
i charakter. Im większa jest wiedza o marce, tym łatwiej tę osobowość
zidentyfikować. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku firma Young&Rubicam opracowała model Y&Rchetypes (typologia charakterów
marek). Powstał on w ramach projektu BrandAsset Valuator (największe na świecie badanie kondycji marek) i w oparciu o teorię archetypów
(osobowości), opracowaną przez Carla Gustawa Junga w pierwszej
połowie XX wieku. Koncepcja ta ułatwia postrzeganie i opisywanie
osobowości marek. Identyfikuje ich mocne i słabe strony, a przede
wszystkim określa, na czym ma polegać w przypadku każdej marki
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wykorzystanie intuicyjnego oraz przystępnego dla otoczenia języka
i innych kodów komunikacyjnych, potrzebnych do jej opisywania, co,
w konsekwencji, pomaga w zarządzaniu każdą marką. Dzięki BrandAsset Valuator można ustalić jak budowane są silne, trwałe marki i co jest
potrzebne dla ich rozwoju. Bazuje się w tym przypadku na założeniu, iż
markę buduje się w oparciu o cztery, rozwijające się w czasie oddziaływania marketingowego, elementy odbioru marki przez konsumenta:
Wyróżnialność, Zapotrzebowanie, Szacunek i Wiedzę.
Rys. 4. Cztery podstawowe filary, na których opiera się każda marka
ELEMENTY
BUDUJĄCE
OSOBOWOŚĆ
MARKI

WYRÓŻNIALNOŚĆ
czym marka różni się
od innych

ZAPOTRZEBOWANIE
na ile marka
odpowiada na
potrzeby
użytkowników

SZACUNEK
na ile marka
darzona jest
zaufaniem, spełnia
swoje obietnice

WIEDZA
głębokie zrozumienie
marki, odniesienie
do doświadczeń
konsumenckich

Źródło: http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=mms&msgnr=1640

Wyróżnialność to najważniejsza cecha zarówno dla marek nowych, jak i dla tych, które utrzymują pozycję lidera; często decyduje
o tym, czy klient w ogóle zauważy markę. Za to, czy moment zainteresowania przekształci się w coś więcej, czy da początek nowej, silnej
relacji, czy też będzie tylko „przelotnym flirtem” z marką, odpowiada
Zapotrzebowanie. Konsument musi uznać, że to, co wyróżnia markę,
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jest warte jego zainteresowania, pasuje do jego wartości i stylu życia.
Z Zainteresowania wynika chęć bliższego poznania, i towarzyszenia
marce – im człowiek więcej wie o czymś lub o kimś, tym bardziej
szanuje jego rozwój (Szacunek). Konsument zaczyna sprawdzać obietnicę złożoną przez markę. Gdy ta jest spełniana, docenia to, obdarzając
markę zaufaniem. Wraz z doświadczeniem, przez lata gromadzona jest
Wiedza o marce – jako rezultat prawdziwego poznania i zażyłości.
Wiedzy nie można szybko „kupić” poprzez działania taktyczne.
Istnieje siedem różnych grup konsumenckich, których udział
w polskim otoczeniu prezentuje poniższy diagram:
Rys. 5.

4C’s - międzynarodowa klasyfikacja konsumentów zgodnie z życiowymi potrzebami

PRZEKRÓJ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA WG
SEGMENTACJI POTRZEB
- ZREZYGNOWANI
PRZETRWANIE
9%

- ZMAGAJĄCY SIĘ
UCIECZKA
5%

- ŚREDNIA KRAJOWA
BEZPIECZEŃSTWO
26%

- REFORMATORZY
SAMOREALIZACJA
12%

- POSZUKUJĄCY
INDYWIDUALNOŚĆ
12%
- LUDZIE SUKCESU
KONTROLA
17%

ASPIRUJĄCY - STATUS
19%

Źródło: http://www.youtube.com/watch?v=lgT1AidzRWM

Z tej krajowej segmentacji psychograficznej wynika, że wcale nie jest łatwo zbudować wizerunek marki, aby była ona atrakcyjna
dla wszystkich wyodrębnionych grup. Zdecydowanie korzystniejszy
jest wybór jednej z nich, najbardziej zainteresowanej firmą, jej zakre384
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sem produkcji i ofertą, ponieważ to opinia członków tej grupy będzie
potwierdzała prawdziwość wizerunku organizacji lub jej zaprzeczała.
Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego języka, właściwych mechanizmów niewerbalnych i parawerbalnych, analizy marzeń ludzi wywodzących się z różnych kultur oraz skojarzeń z pogranicza mitów, baśni
i legend, analiza organizacji i marki staje się procesem kreatywnym.
Jej osobowość i charakter daje się łatwo zwerbalizować i opisać za
pomocą różnorodnych kodów komunikacyjnych. Mimo że wciąż brakuje jasnych reguł tworzenia silnych marek, nieświadomie uruchamiają
się skojarzenia, symbolika, zbiory wartości, które zbliżają markę do
konsumenta. Y&Rchetypes pomaga nadać marce odpowiedni charakter, czyniąc ją bardziej wyrazistą i zrozumiałą. Zapewnia niezbędne
w świecie globalizacji i ogromnej konkurencji odróżnianie się od innych marek oraz interesujące i skuteczne promowanie istnienia organizacji nie tylko za pomocą komunikatów Public Relations, ale także
innych przekazów marketingowych (reklama, promocja sprzedaży czy
sprzedaż bezpośrednia).
Każda marka ma wbudowany motyw archetypowy. Archetyp
wzmacnia znaczenie i cel marki, pozwalając jej zająć silną pozycję
w świadomości konsumenta. Specjaliści z Y&Rchetypes wyodrębnili
dwanaście pozytywnych archetypów i są one następujące: Towarzysz,
Matka Ziemia, Uwodzicielka, Odkrywca, Strażnik, Błazen, Kochanek,
Czarodziej, Dziewica, Patriarcha, Mędrzec i Rycerz. Archetypy są powszechnie rozpoznawane i niosą ze sobą ogromne znaczenie – niebezpieczne związki, pożądanie, zauroczenie oraz, w przypadku Błazna,
tworzenie, radość, działanie na przekór. W analogiczny sposób archetypy Y&Rchetypes określają osobowość marek. Właściwe określenie
osobowości marki pozwala utrwalić relacje między nią a konsumentem,
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ułatwia budowanie lojalności wobec marki, oraz pozwala skutecznie
ocenić potencjał na przyszłość.
Rys. 6.

Podstawowe znaczenia archetypów w marketingu

Źródło: www.modernmarketing.pl

Wykorzystanie koncepcji modeli archetypowych w komunikacji społecznej pozwala wywierać wpływ na odbiorcę na wiele sposobów. Użycie archetypu jako elementu organizującego, porządkującego
całość komunikacji, pozwala wpływać na odbiorcę w bardzo subtelny
i niewidoczny dla niego sposób. Poza tym zorganizowanie komunikacji wokół wybranego archetypu, umożliwia stworzenie całościowego
i nasyconego znaczeniowo obrazu marki czy produktu. Zatem użycie
w komunikacji określonych znaków werbalnych, niewerbalnych i parawerbalnych wydaje się odbiorcy interesujące i przekonujące.
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W komunikacji marketingowej, ze względu na pokazywanie
przede wszystkim zalet produktów lub usług, interesujące dla nadawców są jedynie archetypy pozytywne, których pojawienie się w komunikacji ma gwarantować zaspokojenie jednej z czterech podstawowych
potrzeb konsumentów (odbiorców reklamy). W efekcie transformacji
marketingowej archetypowy model Y&Rchetypes, obejmuje, według
polskich praktyków marketingu i Public Relations, dwanaście wzorców
zgrupowanych w czterech kategoriach:
Rys. 7.

Modele archetypowe wyodrębnione przez niektóre polskie firmy
marketingowe

Bezpieczeństwo
Władca
Opiekun
Twórca

Szczęście
Niewinny
Odkrywca
Mędrzec

Miłość i wspólnota
Zwykły facet
Kochanek
Błazen

Osiągnięcia
Bohater
Wyjęty spod prawa

Czarodziej

Źródło: opracowanie własne

Zaprezentowane powyżej nazwy archetypów mają charakter
umowny. Zdarza się, że w niektórych firmach używa się innych określeń na wyodrębniony wzorzec. Nie zmienia to jednak samej filozofii
komunikacji, zbudowanej na tych modelach. O wielkich szansach na
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skuteczną perswazję w przypadku użycia tych modeli świadczą kategorie potrzeb, które mają zaspokajać wprowadzone wzorce archetypowe.
Bezpieczeństwo, szczęście, osiągnięcia oraz miłość i wspólnota, to tak
oczywiste pragnienia i marzenia ludzkie, iż znalazły swe odzwierciedlenie w najbardziej konwencjonalnych życzeniach, jakie można złożyć drugiej osobie: zdrowia (bezpieczeństwo), szczęścia (to oczywiste),
sukcesów w pracy (osiągnięcia) i życiu osobistym (miłość i wspólnota).
Uczynienie z archetypów marketingowych zasady organizacji
komunikacji marketingowej powoduje, że retoryka tekstów PR, dewiz
firmowych, język misji firmy czy sloganów i reklamowych tekstów
informacyjnych nie może zlekceważyć ich istnienia, aby nie pozbawić
przekazu reklamowego spójności.71 W retorycznej realizacji archetypu
marki dokonuje się więc ujęzykowienia i wizualizacji potencjału znaczeniowego marki, według zakładanego w archetypie zbioru potrzeb
i pragnień, które powinna ona zaspokajać u klientów.
Celem nadrzędnym zintegrowanej komunikacji marketingowej, do którego realizacji wykorzystywane są archetypy marketingowe
oraz wszystkie elementy modelu „marketing-mix”, jest zbudowanie
odpowiedniego wizerunku marki lub produktu. W najszerszym znaczeniu wizerunek jest to stworzony w określonym celu obraz, odbierany przez opinię publiczną. Ma on wywołać w odbiorcy określone
skojarzenia – zazwyczaj emocjonalne. Kształtowanie wizerunku można
zatem określić jako ogół działań, które podmiot wykonuje w celu jego
wypromowania i utrzymania: wypowiedzi, zachowania, określone postępowanie, dbałość o wygląd produktu oraz o relacje pomiędzy firmą
a konsumentami (czyli miedzy innymi, a w zasadzie, przede wszystkim
działania Public Relations). Znacząca w tym wypadku jest znajomość
P. Nowak, Archetypy marketingowe jako zasada retorycznej organizacji tekstów medialnych i reklamowych, [w:] red. M. Graszewicz i J. Jastrzębski, Teorie komunikacji i mediów 3,
Wrocław 2010, s. 212-214.
71
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kodów przekazywanych przez człowieka, a także odbieranych przez
konsumentów.
Roland Bergler72 podaje cztery mechanizmy budowy wizerunku: mechanizm centralny (uproszczenie rzeczywistości poprzez
typologizację); uogólnienie jednostkowego doświadczenia; przerysowanie (proces wybierający elementy w celu ich wyolbrzymienia, na
podstawie wycinków obiektu tworzy się jego wizerunek); pozytywne
lub negatywne wartościowanie jest częścią tworzenia wizerunku.
W komunikacji marketingowej bardzo ważny jest podział wizerunku ze względu na jego przedmiot:
1. Wizerunek produktu, marki (brand image);
2. Wizerunek przedsiębiorstwa, firmy (corporate image);
3. Wizerunek reklamowy (advertising image).
Wizerunek dzieli się na wizerunek własny (self image) i zewnętrzny, a w odniesieniu do instytucji można wyróżnić trzy rodzaje
wizerunku: rzeczywisty, domniemany i pożądany.
W komunikacji marketingowej chodzi przede wszystkim o image publiczny, czyli wizerunek instytucji, osób, kwestii powstających lub
funkcjonujących w sferze publicznej, kreowany przez media i kolejno
przejmowany przez publiczność. Kreowanie lub sam proces powstawania image’u często jest produktem ubocznym publicznych informacji,
ale również efektem świadomej akcji i sterowania, przeprowadzanych
przez agencje PR lub dziennikarzy.

Por. R. Bergler, Standart als Imaefaktor, [w tegoż:] Führung und Kommunikation. Erfolg
durch Partnerschaft, Standart als Imagefaktor, Bonn 1991.
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6.3. Przykłady archetypów psychologicznych
i socjologicznych w znanych markach
Ta różnorodność cech i charakterystyk wizerunku przekłada
się w bezpośredni sposób na zasady komunikacji marketingowej. Maksymalne skoncentrowanie się na tworzeniu pozytywnego wizerunku
firmy/przedsiębiorstwa, bez zwracania uwagi na prawdziwe właściwości i osobowość organizacji, może w niedługim czasie doprowadzić do
sytuacji kryzysowej i utraty wiarygodności przez organizację.
Określenie najsilniejszych archetypów, reprezentowanych
przez markę, pozwala zrozumieć, jaką rolę odgrywa ta marka na określonym lokalnym rynku. Często zdarza się, że lokalne uwarunkowania
(i wszystko, co się z tym wiąże) są inne, niż obserwowane tam, skąd
marka pochodzi. Dla przykładu Starbucks to marka, w której osobowości dominuje archetyp Odkrywcy. Na wielu rynkach była pierwszą
w swojej kategorii i ukształtowała wyobrażenia konsumentów. Jednak
w Polsce Starbucks pojawił się w momencie, gdy silną pozycję miała
już marka Coffee Heaven, w której silny jest archetyp Kusicielki. Czy
to oznacza, że Starbucks w Polsce ma także być Kusicielką? Nie, ale
kontekst rynkowy, w którym działa, może wymagać strategii i rozwiązań odmiennych od tych, które sprawdziły się na innych rynkach.
Brand Asset Valuator pozwala zrozumieć genezę lokalnej siły marek.
Dzięki temu umożliwia trafne przenoszenie strategii i rozwiązań pomiędzy rynkami, bez ryzyka dopasowania „na wyczucie”. Za pomocą
BAV możliwe jest odnalezienie innych rynków na świecie, na których
pozycja i rola danej marki jest najbardziej zbliżona do sytuacji w Polsce. Tylko pod tym warunkiem wymiana narzędzi i doświadczeń będzie naprawdę efektywna. Projekt jest też w stanie obronić silne marki
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w Polsce przed pochopnym „wrzuceniem do jednego worka” z innymi
– tylko pozornie do nich podobnymi.73
Oto przykłady archetypów występujące w znanych markach:
Rys. 8.

Przykłady archetypów marek wyodrębnione w projekcie BAV
ENERGIA

MYŚL
Mędrzec

Czarodziej

Błazen

Strażnik

Rycerz

Patriarcha

Odkrywca

Towarzysz

Kochanek

Matka Ziemia

Dziewica

SUBSTANCJA

Kusicielka

EMOCJE

Źródło: www.slideshare.net/Kamil.Niemira/marek-staniszewski-modelzarzadzaniamarka

Oddziaływanie na odbiorców przez wykorzystanie symboliki,
związanej z archetypami marketingowymi i stereotypami społecznymi, to nie jedyna metoda zastosowania w działaniach marketingowych
dorobku nauk społecznych. Inną metodą, po którą sięgają specjaliści

73

Zob. www.slideshare.net/SuperbrandsPolska/125-sb-1.
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od Public Relations i od innych form komunikacji marketingowej, jest
teoria wywierania wpływu społecznego Roberta Cialdiniego74.

Pytania i ćwiczenia
1. Co to jest archetyp?
2. Wymień czynniki, które wpływają na segmentację rynku konsumenckiego. Który z nich jest Twoim zdaniem najważniejszy
i dlaczego?

74

R. Cialdini , Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2011.
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VII. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie

Specjaliści do spraw Public Relations stosują techniki, które
mają na celu wywieranie wpływu na zbiorowości ludzkie. Robert Cialdini sformułował sześć zasad, które są z powodzeniem wykorzystywane
nie tylko w PR. Zasady te zostały szeroko opisane w poprzedniej części
niniejszego podręcznika (Część II. Komunikacja reklamowa; rozdział
2.8. „Instruktaże” wywierania wpływu). W niniejszym rozdziale zostaną one tylko krótko przypomniane i – przede wszystkim – omówione
w perspektywie działań PR.
1. Zasada wzajemności – ludzie uważają, że powinni odpowiednio odwdzięczać się osobie, która zrobiła coś dla nich (rewanżowanie się za przysługi).
2. Zasada zaangażowania i konsekwencji – ludzie dokonujący
wyboru napotykają wewnętrzny nacisk na zachowanie konsekwentne
(obsesyjne pragnienie bycia konsekwentnym, także w oczach innych).
Człowiek musi czuć się sprawcą wyboru.
3. Zasada społecznego dowodu słuszności – czy coś jest poprawne czy nie, ludzie decydują przez odwołanie się do tego, co myślą
na ten temat inni (zachowanie jest poprawne jeżeli inni tak postępują.
Tylko 5% ludzi to inicjatorzy, 95% to imitatorzy).
4. Zasada lubienia i sympatii – ludzie zgadzają się spełniać
prośby ludzi, których znają i lubią (lubią np. za atrakcyjność, podobne
poglądy, komplementy, częstość kontaktów – ludzie bardziej lubią coś,
co dobrze znają).
5. Zasada autorytetu – ludzie są ulegli wobec autorytetu, wykorzystują jego symbole i jego samego jako symbol.
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6. Zasada niedostępności – ludzie przypisują większą wartość
temu, co staje się dla nich niedostępne (słabość do bezpowrotnie przemijających okazji). Uważają, że rzeczy trudniejsze do uzyskania są
cenniejsze. Podejmują decyzje od wpływem obawy, że mogliby coś
utracić na zawsze.
Wszystkie te zasady są wykorzystywane w PR w sposób opisany poniżej:
●● Zasada wzajemności
W Public Relations zasadę tą stosuje się bardzo często. Chodzi
tu oczywiście o wywołanie u odbiorców reakcji na działania
ze strony przedsiębiorstwa. W przypadku klienta odwzajemnieniem może być nabywanie produktów firmy lub korzystanie
z jej usług. „Katalizatorem wzajemności” może być nie tylko
wręczanie przez firmę upominków, ale także przekazywanie
opinii publicznej wiadomości, że firma przeznacza określone
kwoty na cele charytatywne, sponsoruje konkretne przedsięwzięcia, dba o środowisko naturalne, nie testuje produktów na
zwierzętach, stosuje ekologiczne opakowania itd. Działania te
mają nakłonić odbiorcę informacji do preferowania oferty danej
firmy: czuje on, że jest coś firmie „winien” za tak „bezinteresowne” działania.
●● Zasada zaangażowania i konsekwencji
Ludzie dążą do zachowań konsekwentnych. Zgodnie z tą zasadą trudno jest zmienić raz zajęte stanowisko. Dlatego też duże
znaczenie ma pierwsze przedstawienie firmy i jej oferty. Przekonanie, że firma jest solidna i zasługuje na uwagę, najlepiej
osiągnąć w grupie osób niezaangażowanych i popierających
firmę. Bardzo trudno tego dokonać wśród tych, którzy już mają
złe doświadczenia, wyniesione ze współpracy z daną firmą lub
dotyczące użytkowania jej produktów. Podejmując działania
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●●

●●

●●

●●

Public Relations jedynie w sytuacji kryzysowej - często zbyt
późno – można podejmować próby zmiany niekorzystnego, złego wizerunku firmy, ale niestety na ogół jest to przedsięwzięcie
mało skuteczne. Dużo korzystniej jest tworzyć systematycznie
pozytywne wyobrażenie o firmie, a wtedy drobne niepowodzenia będą jej częściej wybaczane, a klienci będą konsekwentnie
bronić swojego dotychczasowego, pozytywnego wyobrażenia
na temat danej firmy.
Zasada społecznego dowodu słuszności
Ludzie na ogół imitują zachowanie innych. Reputację firmy oceniają według tego, co sądzi się o niej powszechnie. Tak powstaje
opinia publiczna. Duży wpływ inicjujący zachowanie i opinie
innych, mogą mieć znane i cenione osoby, tzw. liderzy opinii.
Zasada lubienia i sympatii
Nakłanianie do skorzystania z oferty firmy np. w postaci przekazu reklamowego, będzie skuteczniejsze w sytuacji, gdy firma
cieszy się sympatią klientów, którzy są informowani o wydarzeniach w firmie czy o zamierzeniach produkcyjnych.
Zasada autorytetu
Przedsiębiorstwo, które oddziałuje na otoczenie wykorzystując
zasadę autorytetu, może robić to angażując rzeczywisty autorytet w danej dziedzinie lub używając jedynie symboli autorytetu.
Przykładem pierwszego zachowania jest zaangażowanie wybitnych profesorów przez firmę, symbolem autorytetu może być
też posługiwanie się tytułem oficjalnego dealera czy pismem
polecającym od znanego kontrahenta.
Zasada niedostępności
Wykorzystywana ona jest najczęściej w reklamie, gdy firma stara
się przekonać klienta, że czas promocji niedługo minie, czy też,
że ilość towaru objęta promocją jest ograniczona. Uważa się,
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że przedsiębiorstwo powinno pozostać dla otoczenia w jakiejś
części tajemnicze, nie w pełni odkryte.
Podejmując wszystkie te działania firma musi brać pod uwagę
jeszcze jedno oczywiste prawo: klient czy inna osoba z otoczenia firmy musi w konkretnej ofercie odnaleźć swój osobisty interes. Osoby
odpowiedzialne za Public Relations powinny zatem mieć na uwadze,
że odbiorcę informacji w mniejszym stopniu interesuje, iż firma jest
wspaniała i zasługuje na uznanie, a w większym - co z tego wynika
dla niego. Ten punkt widzenia powinien dominować́ przede wszystkim
w materiałach prasowych i wypowiedziach dla prasy.
Wywieranie wpływu na ludzi odbywa się w PR poprzez komunikowanie się z nimi. Należy zatem sformułować przekaz, odwołując
się do kategorii aspiracji, lęków oraz pragnień zbiorowości/ publiczności/ otoczenia, do którego organizacja chce dotrzeć. Zrozumienie
argumentacji firmy przez odbiorcę zależy od spójności i jasnej struktury werbalnej, niewerbalnej oraz parawerbalnej przekazu; pomagają
w tym proste sformułowania, nieskomplikowany język, podkreślanie
zasadniczej tezy przekazu. Wiarygodność argumentacji związana jest
bezpośrednio ze stosunkiem do nadawcy przekazu, opinią o nim, stopniem jego znajomości. Jeżeli ludzie znają nadawców i mają do nich
zaufanie, to słuchają ich uważniej.75
***
Współczesny marketing wymaga czegoś więcej niż tylko
opracowania dobrego produktu, ustalenia atrakcyjnej ceny i udostępnienia go klientom docelowym. Organizacja musi komunikować się
ze swoimi klientami i nie może być to komunikacja przypadkowa ani
75

S. Black, Public Relations, Kraków 2002, s. 15.
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nieprzemyślana. Stąd potrzeba nowoczesnej, zintegrowanej komunikacji marketingowej, dzięki której organizacja będzie komunikowała
się z pośrednikami, klientami i odbiorcami. W systemie tym wszystkie
strony procesu komunikacji przekazują sobie nawzajem informacje
oraz ujawniają swoje reakcje, osiągając w ten sposób efekt sprzężenia
zwrotnego (np. otrzymując informację zwrotną, dotyczącą produktu
i usługi, wizerunku firmy, sposobu prezentowania produktu etc. etc.).
Marketing sensu stricto przyjmował inne priorytety niż Public
Relations, jednakże konfrontacja obu teorii doprowadziła do powstania
coraz powszechniej uznawanego poglądu, że PR i marketing upodabniają się do siebie. To z kolei doprowadziło do powstania takich terminów, jak marketingowy Public Relations, czy ostatnio – zintegrowana
komunikacja marketingowa.
Rys. 9.

System zintegrowanej komunikacji marketingowej

Źródło: A. Szymańska, Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004
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Z przedstawionych na rysunku zależności pomiędzy poszczególnymi elementami działań marketingowych wyłania się następująca
definicja zintegrowanej komunikacji marketingowej: „Zintegrowana
komunikacja marketingowa to zarządzanie i kontrola nad całym procesem komunikowania się na rynku, a także zagwarantowanie, że pozycjonowanie marki, osobowość i przesłania są przekazywane całościowo
przez każdy element programu komunikacji i wypływają z jednej konsekwentnej strategii”76.
Decyzja o prowadzeniu zintegrowanej komunikacji marketingowej (a we współczesnej rzeczywistości to jedyna dobra decyzja)
wymaga uświadomienia sobie, że nastąpiły istotne zmiany w zasadach
marketingu i funkcjonowaniu działań marketingowych w przestrzeni
komunikowania społecznego. Konsekwencją tego jest konieczność
przedefiniowania wielu pojęć związanych z budowaniem wizerunku
przedsiębiorstwa oraz ze skutecznością zabiegów marketingowych.
Co istotne, dzisiejsza gra rynkowa nakazuje uwzględnić strategiczne
uwarunkowania współczesnej komunikacji marketingowej. Należą do
nich przede wszystkim:
●● Konieczność ograniczenia kosztów w związku ze wzrostem
globalnej konkurencji – nakłady ponoszone na działania promocyjne (promotion-mix77) podnoszą w znaczący sposób cenę
towaru lub usługi, a umiejętne wykorzystanie zintegrowanej komunikacji marketingowej ogranicza znaczącą część kosztów ze
względu na rezygnację z tradycyjnych form promocji na rzecz
zabiegów stricte komunikacyjnych, które są albo bezpłatne albo
znacznie tańsze.
A. Zdrojewska, Układ PR-centryczny, „Brief” 09/2000
Promotion-mix to kompozycja czterech instrumentów marketingowych: reklamy, sprzedaży
osobistej, promocji sprzedaży i Public Relations stosowanych przez firmy, aby osiągnąć cele
marketingowe (Ph. Kotler, G. Amstrong, J. Saunders, W. Wong, op. cit., s. 824).
76
77
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●● Nadmiar przekazów komercyjnych powodujący dezorientację
odbiorców – liczba dostępnych form reklamy medialnej, liczba
tradycyjnych i nowych mediów, powszechne wykorzystywanie
promocji sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej przez każdego
producenta i usługodawcę osłabia skuteczność typowych komercyjnych przekazów marketingowych, bo większość z nich w bardzo ograniczony sposób dociera do odbiorców-konsumentów.
●● Spadek znaczenia tradycyjnych technik komunikacji, takich jak
reklama – nacisk i proste formy przekonywania klienta do zakupu towaru lub skorzystania z usługi są naruszeniem jednej
z podstawowych cech komunikacji – równorzędności. Z tego
powodu badania grup docelowych pokazują, że zmniejsza się
rola promotion-mix w pozyskiwaniu nowych i utrzymywaniu
starych odbiorców przez firmy (producentów i usługodawców).
●● Konieczność stosowania selektywnych technik komunikowania
w wyniku fragmentaryzacji mediów – jest to zjawisko, które
łączy się z pojawieniem się w latach osiemdziesiątych zeszłego
wieku nowych mediów i upadkiem tzw. wielkiej trójki. Fragmentaryzację jako zjawisko ze świata mediów jako pierwsi
dostrzegli ich menadżerowie stwierdzając, że wielkie trzy
powszechne media nowoczesnego człowieka: telewizja, radio
i prasa codzienna tracą swój dawny zasięg, wzrasta liczba mediów i głosów medialnych, maleje liczba odbiorców określonego
typu mediów oraz odbiorców poszczególnych głosów medialnych. Fragmentaryzacja opisana została jako proces, poprzez
który masowa publiczność, niegdyś skoncentrowana na trzech
opcjach odbiorczych, zostaje szeroko rozdzielona. Wzrastająca
popularność nowych mediów (Internetu i telefonów komórkowych) „rozszczepia” masowe audytoria, a to z punktu widzenia
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wielu reklamodawców czyni konsumentów trudniejszymi do
osiągnięcia78.
●● Zmiana sposobu myślenia publiczności, która stała się bardziej
wyedukowana, bardziej sceptyczna i mniej podatna na manipulację – oddziaływanie na konsumenta w komunikacji marketingowej musi być zatem bardziej subtelne i nieoczywiste.
Jawne akty manipulacji są natychmiast dekodowane, rozpoznawane i odrzucane jako niezgodne z potrzebami i pragnieniami
odbiorców-klientów.
●● Nacisk na potrzebę zbliżenia się do klienta poprzez budowanie
trwałych relacji – drogą do osiągnięcia tego celu nie jest z pewnością jedynie promotion-mix, ale ciągłe, życzliwe i równorzędne komunikowanie się z klientem, choćby w celu zapobiegnięcia
powstaniu dysonansu poznawczego79.
●● Wzrost wymagań w stosunku do pomiotów świadczących usługi
w zakresie komunikacji marketingowej – efekt fragmentaryzacji
mediów i wzrostu świadomości adresatów komunikatów marketingowych. Nakłady ponoszone przez producentów i usłuFragmentaryzacja mediów została zidentyfikowana poprzez następujące zjawiska: rozczłonkowanie oferty rynkowej (wzrost liczby głosów medialnych, rezygnacja z polityki rytualizacyjnej, pojawiające się kanały tematyczne w telewizji, coraz mniej jasne pojęcie tv
prime time, zanikanie kanałów o szerokim zasięgu (broadcasting), tworzenie mediów wąskiego
zasięgu (narrowcasting), tabloidyzacja prasy, spadek nakładów reklamowych wydatkowanych
poprzez media); reakcji rynku na ofertę medialną (początkowo zwiększenie czasu poświęconego na odbiór, ale potem rezygnacja z pewnych głosów medialnych, odbiór coraz bardziej
cząstkowy jednego głosu, sekundaryzacja pewnych mediów – radia, telewizji; poszukiwanie
innych poza medialnych miejsc alokacji reklam; pojawienie się mediów ubogich; ucieczka
w media interaktywne; zanik zaufania do mediów). (Por. J. Mikułowski Pomorski, Fragmentaryzacja w mediach, „Global Media Journal – Polish Edition” 1/2006)
79
Dysonans poznawczy wiąże się ze sprzecznością. Odbiorca musi ją usunąć lub przynajmniej oddalić. Dzieje się tak po dokonaniu wyboru z dwóch lub większej liczby atrakcyjnych
możliwości, ofert, usług. Po wyborze nastąpi racjonalizacja decyzji, poszukiwanie potwierdzeń
jej słuszności. Trzeba zatem umacniać klienta, konsumenta czy kontrahenta w przekonaniu, że
wybór oferty tego producenta lub usługodawcy to był słuszny i najlepszy wybór.
78
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godawców muszą, ich zdaniem, przynosić oczekiwane skutki,
mieć wysoką efektywność. Trudności, wynikające z procesów
zachodzących w komunikacji medialnej oraz społecznej, prowadzą zaś do obniżenia jej efektywności, a w konsekwencji do
rezygnacji przez wiele podmiotów gospodarczych ze zmasowanej i kosztownej tradycyjnej komunikacji marketingowej.
●● Wzrost zainteresowania skutecznością i efektywnością działań komunikacyjnych – rozwój nowych mediów oraz zmiany
społeczne w ostatnich kilkunastu latach doprowadziły do przekształcenia polskiego społeczeństwa ze społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo informacyjne i komunikacyjne.
W związku z tym zarówno nadawcy komunikatów marketingowych, jak i ich adresaci interesują się sposobem konstruowania
oraz efektywnością przekazów marketingowych. Żadna inna
forma komunikacji nie jest tak skuteczna i efektywna, jak zintegrowana komunikacja marketingowa.
Według Anity Zdrojewskiej80 wprowadzenie zintegrowanej
komunikacji marketingowej doprowadziło do bardzo istotnych zmian
w sposobie uprawiania marketingu przez firmy. Do najważniejszych
zmian zaliczyć należy:
●● Ograniczenie wiary w reklamę w mediach. Media są obecnie
znacznie zróżnicowane, istnieją liczne kanały do przesyłania
informacji. Koszty reklamy znacznie wzrosły, a wpływ kampanii jest ograniczony ze względu na konkurencyjność w mediach. Przyciągnięcie uwagi klienta staje się podstawowym
wyzwaniem.

80

op. cit.
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●● Wzrastanie wartości metod komunikacji skierowanych do konkretnych odbiorców. Użycie internetu i baz danych oraz rozwój
telekomunikacji stały się podstawą rozwoju możliwości docierania mediów do konkretnych odbiorców poprzez wysyłkę bezpośrednią, usługi komputerowe, telemarketing, czy za pośrednictwem telewizji kablowej i satelitarnej. Inne nowe rozwiązania
to telewizja interaktywna (TVI) i telewizja cyfrowa.
●● Stawianie coraz wyższych wymagań w stosunku do osób zajmujących się komunikacją marketingową, co dotyczy zwłaszcza
oferowania przez nie coraz bardziej zróżnicowanej gamy usług.
Prowadzi to do powstawania coraz większej liczby agencji zintegrowanego marketingu/PR. W samej tylko Wielkiej Brytanii
jest ponad 1500 firm Public Relations, a liczba osób zatrudnionych w tej dziedzinie podwoi się w najbliższej dekadzie.
●● Rozwój marketingu globalnego, kanałów cyfrowych i satelitarnych, coraz większe docenianie komunikacji wizualnej.
W tym samym artykule autorka podkreśla korzyści płynące
z wprowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej:
●● Spójność przesłania – integruje strategię całego biznesu z potrzebami klienta,
●● Spójność firmy – zarówno tożsamości, jak i komunikacji,
●● Współudział – dialog z klientem,
●● Spełnianie indywidualnych potrzeb – dostosowanie komunikacji
do indywidualnych potrzeb.
Spójność przesłania, tożsamość firmy oraz jakość komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, prawdziwy dialog z klientem, a zwłaszcza
dostosowanie komunikacji do indywidualnych potrzeb klienta są ważne
nie tylko dla Public relatons, ale także dla wszystkich form zintegrowanej komunikacji marketingowej.
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Pytania i ćwiczenia
1. Która sławna osobistość najlepiej – Twoim zdaniem – wspierałaby
poniższe produkty? Dopasuj nazwisko i produkt oraz uzasadnij
odpowiedź.
Daniel Craig				
Robert Lewandowski			
Edyta Górniak				
Marek Kondrat			
Coldplay				
Kabaret „Ani Mrumru”		
Tomasz Majewski			
Wojciech Cejrowski			
Katarzyna Figura			
Adam Małysz				
Kuba Wojewódzki			

whisky
kosmetyki
lody
nożyki do golenia
opony
religijny kanał TV
szampon
„Twój Styl”
cygara
wycieczki zagraniczne
bielizna

2. Podaj przykłady miejsc bądź instytucji, które są szczególnie
korzystne do sponsorowania na Lubelszczyźnie. Odpowiedź
uzasadnij.
3. Jakie zwierzę byłoby Twoim zdaniem najlepsze jako logo/maskotka Lublina, Twojej miejscowości, Twojej gminy i dlaczego?
4. Jakie gadżety dla VIP-ów uznałbyś za właściwe dla promowania
własnego urzędu czy firmy i dlaczego?
5. Wymyśl spersonalizowane tablice rejestracyjne (maksymalnie 5
znaków) dla trzech wybranych osób w Twoim urzędzie lub w firmie. Odpowiedź uzasadnij.
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6. Jaki motyw muzyczny/piosenka/utwór pasowałby do reklamy lub
kampanii Public Relations Twojego miasta, Twojej gminy, Twojego regionu czy Twojej firmy? Odpowiedź uzasanij.
7. Podaj 10 swoich ulubionych słów (które Ci się podobają albo kojarzą Ci się z czymś miłym). Unikając słów, które już wykorzystano
w reklamach, napisz krótki tekst (5-10 zdań o swojej gminie).
8. Popraw poniższe teksty tak, aby były prawdziwą promocją firmy,
a nie jej antyreklamą:
Nasza wizja to świat, w którym każdy może się łączyć.
Wszyscy odczuwamy potrzebę dzielenia się informacjami i wrażeniami. Nokia pomaga zaspokajać te potrzeby oraz pozostawać w bliskim
kontakcie z tym, co ważne. Dążymy do tego, by oferować użytkownikom technologie przyjazne dla ludzi — intuicyjne i przyjemne w użyciu, a także piękne.
Żyjemy w czasach, gdy łączność staje się dostępna wszędzie. Branża
telekomunikacja podlega ciągłym zmianom, a ich punktem centralnym
jest Internet. Obecnie to właśnie Internet stanowi cel poszukiwań firmy
Nokia.
Strategia firmy Nokia polega na rozwoju, przekształcaniu i budowie
działalności w celu zapewnienia przyszłych sukcesów.
Grupa Żywiec jako jedna z największych firm działających
na polskim rynku, świadoma swoich tradycji i aktualnego znaczenia,
przestrzega trzech podstawowych wartości. Wartości te opierają się na
pasji dla piwa oraz szacunku wobec pracowników, partnerów handlowych, klientów i akcjonariuszy oraz innych osób związanych z działalnością naszej Firmy. Nasze wartości są podstawą sposobu, w jaki
prowadzimy swoją działalność i określamy naszą politykę na każdy
temat i w każdej kwestii. Podstawowe wartości Grupy Żywiec: Szacu-
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nek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska Grupa Żywiec uważa
się za integralną i odpowiedzialną część społeczeństwa i społeczności,
w których funkcjonuje. Pociąga to za sobą nie tylko bezwarunkowy
szacunek dla prawa i zasad społecznych, ale również uznanie i przestrzeganie podstawowych praw człowieka zawartych w Deklaracji
Praw Człowieka. Przejawem powyższego jest między innymi szacunek
firmy wobec różnic religijnych i przekonań pracowników. Pasja dla
jakości Grupa Żywiec kładzie nacisk na jakość we wszystkim, co robi
lub produkuje. Jest oczywiste, że zasada ta odnosi się do naszych produktów i, przykładowo, do naszej polityki personalnej. Grupa Żywiec
inwestuje w swoich pracowników i dlatego cieszy się dobrą opinią jako
pracodawca. Radość: sprawiamy naszym klientom satysfakcję i przyjemność Grupa Żywiec wnosi do życia radość. Czynimy to poprzez
nasze produkty, poprzez naszą politykę sponsoringu, a także inne formy
wsparcia komercyjnego. W tym zakresie skupiamy się na pozytywnych
wydarzeniach, które mogą przyczynić się do odczuwania radości płynącej z szeregu imprez, które w uzasadniony sposób kojarzą się z nazwą Grupy Żywiec. Niniejsza podstawowa wartość znajduje również
odzwierciedlenie w atmosferze pracy w firmie, a także w dostosowaniu
działalności firmy i jej partnerów handlowych do promowania odpowiedzialnego spożycia jej produktów.
ENEA S.A. - to jedna z największych firm sektora elektroenergetycznego w Polsce, oferująca Klientom na obszarze całego kraju sprzedaż
energii elektrycznej i usług kompleksowych (obejmujących sprzedaż
energii i usługi związanej z jej dostarczeniem).
W ramach Grupy Kapitałowej ENEA S.A., prowadzi między innymi
działalność związaną z dystrybucją i wytwarzaniem energii elektrycznej oraz realizacją inwestycji elektroenergetycznych. ENEA S.A. sprze-
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daje rocznie ponad 17 TWh (17 000 000 000 kWh) energii elektrycznej
niemal 2,5 milionom Klientów, zarówno indywidualnym jak i biznesowym. Udział sprzedaży ENEA S.A. w krajowym rynku wynosi ponad
15%.
Nadrzędnym celem ENEA S.A. jest oferowanie Klientom możliwie
taniej energii elektrycznej, spełniającej ekologiczne standardy krajowe
i unijne przy dążeniu do zapewnienia przyjaznych warunków obsługi. Pracujący w ENEA S.A. specjaliści dokładają wszelkich starań, by
oferowane przez naszą Spółkę produkty i usługi odpowiadały oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów, równocześnie
umożliwiając wzrost standardu życia.
Dołącz do największych.
Energia ma przyszłość...
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