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"Charakteru firmy nie określa jej nazwa, 
statut czy akty prawne. Określają go 
potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, 
kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. 
Zadowolenie klienta stanowi misję i cel 
każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym 
jest nasza firma, można więc uzyskać, 
jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu 
widzenia klienta i rynku."  

     Peter Drucker 



4P a 4C 
Transpozycja myślenia klienta o rynku 

4P (punkt widzenia 
firmy) 

4C (punkt widzenia 
klienta) 

PRODUCT - produkt CUSTOMER VALUE - wartość 
produktu dla klienta, zbiór 
korzyści, jakie interesują klienta  

PRICE – cena COST - koszt (wydatek) dla 
klienta 

PLACE - dystrybucja CONVENIENCE wygoda nabycia 
produktu dla klienta, dostępność   

PROMOTION - promocja COMMUNICATION - komunikacja 
i dialog między sprzedającym, a 
kupującym 



 Podstawą skutecznego marketingu jest 
dostarczanie konsumentom jedynej w swoim 
rodzaju, unikatowej wartości.  
 
 Wartość dostarczana klientowi jest 
różnicą między całkowitą wartością 
produktu dla klienta oraz kosztem, jaki 
musi on ponieść w związku z jego 
pozyskaniem.  
  



Wyznacznik poziomu wartości 
dodanej konsumentowi 



Firmy podnoszą wartość dostarczaną 
klientowi, wywierają wpływ na konsumentów 
poprzez jedna z trzech dróg zwiększenia wartości 
dostarczanej konsumentowi: 

 podwyższenie wartości dla klienta; 

 obniżenie kosztów cenowych; 

 obniżenie kosztów pozacenowych: 



"Wartość dodana to sposób, by klienci 
płacili marketerom podwójną cenę za to, że 
ci próbują ich oskubać" 

     Alan Mitchell 



Marketing to umiejętność kreowania 
potrzeb… 
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Marketing to umiejętność kreowania 
potrzeb… 

aby wyjść na spacer potrzebujemy dwóch 
kijków trekkingowych;-) 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kawy (29.09.) Lavazza, jeden z 
największych producentów kawy na 
świecie, przedstawia intrygujące 
wideo pokazujące, jak strasznie 
wyglądałby nasz świat bez tego 
aromatycznego napoju… 
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W jaki sposób klienci podejmują 
decyzję o zakupie? 



Proces podejmowania decyzji składa 
się z 5 etapów: 

I. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby; 

II. Poszukiwanie informacji  poszukiwanie 

wartości; 

III. Ocena alternatyw  ocena wartości; 

IV. Decyzja zakupu  zakup wartości; 

V. Postępowanie posprzedażowe. 

 



1. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby 

 Pierwszy krok na drodze do podjęcia decyzji 
zakupu polegający na dostrzeżeniu różnicy między 
pewnym idealnym zestawem warunków, w jakich 
dana osoba (konsument) chciałby funkcjonować, a 
stanem obecnym. Różnica ta musi być na tyle 
duża by wymusić podjęcie decyzji.   



Podstawowe źródła uświadomienia określonej 
potrzeby: 

 fizyczny brak produktu u konsumenta w 
większości przypadków inicjuje cały proces; 

 uzyskanie informacji o nowym produkcie; 

 ujawnienie nowych potrzeb (wywołane najczęściej 
dostrzeżeniem określonego produktu u innych, np. u 
znajomych); 

 pojawienie się nowych możliwości finansowych 
(zmiana sytuacji materialnej powoduje często inne 
spojrzenie na dotychczas użytkowane produkty); 

 zmiana oczekiwań w stosunku do produktu. 

1. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby 



2. Poszukiwanie informacji   

poszukiwanie wartości 

 Kolejny etap w procesie podejmowania decyzji, 
w którym po zidentyfikowaniu problemu konsument 
zaczyna szukać informacji. 

 Konsument może odwołać się do własnych 
doświadczeń związanych z danym produktem – 
poszukiwanie wewnętrzne bądź też może 
rozpocząć poszukiwanie zewnętrzne informacji:  

 źródła osobiste (znajomi, krewni),  

 źródła publiczne (organizacje prowadzące 
rankingi produktów, instytucje rządowe, programy 
telewizyjne dla konsumentów),  

 źródła marketingowe. 



3. Ocena alternatyw: ocena wartości 

 Etap, w którym konsument dokonuje 
porównania różnych produktów i marek.  

 Każdy konsument posiada właściwy dla siebie 
zestaw czynników jakie rozważa przy ocenie 
alternatywnych wyborów – są to kryteria oceny 
konsumenta reprezentujące: 

  obiektywne atrybuty marki 
(energooszczędność); 

  subiektywne cechy (kolor)  

jakimi posługuje się konsument przy porównywaniu 
różnych produktów i marek.  



Kryteria oceny alternatyw wyboru 
przez konsumenta 

 kryteria związane z kosztem: cena, serwis naprawy, 
instalacja, koszty użytkowania, inne koszty; 

 kryteria związane z prezencją: trwałość, 
wydajność, oszczędność, użyte materiały; 

 kryteria związane z reputacją: marka, styl, 
wizerunek; 

 kryteria związane z wygodą zakupu. 

 Marki jakie konsument bierze pod uwagę 
przy zakupie produktu spośród wszystkich 
znanych mu marek są określane mianem 
ZESTAWU AKCEPTOWALNEGO. 



4. Decyzja zakupu: zakup wartości 

 Po przeanalizowaniu alternatywnych opcji 
konsument podejmuje decyzje: 

 

 od kogo kupić?  

 gdzie dokonać zakupu?  

 kiedy kupić?   

 jak zapłacić? etc.  



 Na podjęcie decyzji o zakupie ma wpływ 
sytuacja, w której znajduje się konsument. Do 
najważniejszych CZYNNIKÓW SYTUACYJNYCH 
należą: 

 warunki fizyczne – dźwięk, oświetlenie; 

 warunki społeczne – osoby towarzyszące, presja 
norm grupowych, wzory zachowań; 

 warunki wynikające z istoty sytuacji – 
przyczyny zakupu – np. prezent; 

 czas w procesie podejmowania decyzji – pora 
dnia, presja czasu;  

 warunki towarzyszące zakupowi – nastrój, 
posiadane środki finansowe. 

Zakup wartości – czynniki sytuacyjne  



5. Postępowanie posprzedażowe: 
konsumpcja lub użytkowanie nabytej 

wartości 

 Po dokonaniu zakupu produktu konsument 
porównuje go z własnymi oczekiwaniami i ocenia 
jako satysfakcjonujący lub niesatysfakcjonujący. 

 Zadowolenie to funkcja zbieżności 
między oczekiwaniami konsumenta a 
sprawowaniem się produktu. 



 Często konsument stoi w obliczu dwóch lub 
większej ilości atrakcyjnych wyborów. Jeśli wybierze 
jeden z nich, może zastanawiać się czy nie powinien 
wybrać tego innego z czym wiąże się uczucie 
psychologicznego napięcia lub obawy po 
dokonaniu zakupu – dysonans poznawczy 
(pozakupowy).  

 Aby dyskomfort ten zredukować nabywca 
podejmuje następujące kroki: poszukuje informacji 
w celu potwierdzenia właściwego wyboru oraz 
negatywnych informacji o markach nie wybranych. 
 

Postępowanie posprzedażowe 



Poziom zaangażowania w proces 
podejmowania decyzji zakupu 

  

 Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje 
podejmowania decyzji zakupu: 
 

 rutynowe rozwiązywanie problemu (około 
50% zakupów); 

 ograniczony proces rozwiązywania 
problemu (około 38% zakupów); 

 rozbudowany proces rozwiązywania 
problemu (około 12% zakupów). 

 

 



Poziom zaangażowania konsumenta 

 

Cechy 
charakterystyczne 

procesu 
podejmowania decyzji 

zakupu 

Wysoki                                              Niski 
 

Rozbudowa
ny proces 

rozwiązywa
nia 

problemów 

Ograniczony 
proces 

rozwiązywa
nia 

problemów 

Rutynowe 
rozwiązywan
ie problemów   

Liczba analizowanych 
marek 

Wiele Kilka Jedna 
  

Liczba branych pod 
uwagę punktów 

sprzedaży 

Wiele Kilka Jedna 
  

Liczba ocenianych cech 
produktów 

Wiele Kilka Jedna 
  

Liczba wykorzystywanych 
źródeł informacji 

zewnętrznej 

Wiele Kilka Żadne 
  

Czas spędzony na 
poszukiwaniu 

Znaczący Krótki Minimalny 
  



Klient posiada pewne kwantum 
oczekiwań, dlatego wymienić można 

następujące 3 stany klienta: 

      

1. NIEZADOWOLENIE (oczekiwania nie zostały 
spełnione  - oczekiwania klienta były wyższe niż to 
co otrzymał, w związku z czym jest on niezadowolony, 
czuje brak satysfakcji); 

2. ZADOWOLENIE (oczekiwania zrealizowane - 
oczekiwania były równe z tym, co otrzymał, klient 
zadowolony); 

3. ZACHWYT (przewyższenie oczekiwań - 
oczekiwania klienta zostały przewyższone. Jest to stan 
do którego dążą firmy). 



Reakcja konsumentów na 
niezadowolenie 



Role w procesie zakupu 
 

 Wyróżnia się 5 ról, jakie ludzie grają w procesie 
podejmowania decyzji zakupu: 

 inicjator – osoba, która jako pierwsza wysuwa 
pomysł zakupu określonego produktu lub usługi; 

 doradca – osoba, której poglądy lub rady mają 
pewną wagę w podjęciu ostatecznej decyzji; 

 decydent – osoba, która decyduje o wszystkich 
składnikach decyzji zakupu: czy kupić? co kupić? gdzie 
kupić? jak kupić? 

 nabywca – osoba dokonująca właściwego zakupu; 

 użytkownik – osoba, która konsumuje lub użytkuje 
produkt lub usługę. 

 



Czynniki wpływające na decyzje 
konsumenta 

 

 Na zachowanie nabywcy wpływ mają cztery 
zasadnicze grupy czynników: 

 kulturowe (kultura, klasy społeczne); 

 osobiste (wiek, faza cyklu życia rodziny, zawód, 
sytuacja ekonomiczna, styl życia oraz osobowość); 

 psychologiczne (motywacja, percepcja, opinie i 
postawy); 

 społeczne (grupy odniesienia, rodzina oraz role i 
status). 

 Analiza wpływu tych czynników na konsumenta 
może dostarczyć wskazówek, jak do niego dotrzeć i 
obsługiwać go w sposób najbardziej efektywny. 

 

  



Rodzina - grupa społeczna złożona z małżeństwa i 
dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych 
małżonków, która pełni ważne funkcje (prokreacja, 
socjalizacja, funkcja ekonomiczna, opiekuńcza, 
kulturalna, wychowawcza). Członkowie rodziny 
stanowią najbardziej wpływową pierwotną 
grupę odniesienia.  

Czynniki społeczne 
- grupa odniesienia 



 W życiu nabywcy możemy wyróżnić dwie 
rodziny: 
 

 rodzina wychowania – składa się z rodziców 
nabywcy, pod wpływem których kształtuje on 
poglądy dotyczące religii, polityki, ekonomii. 
Kształtuje ona ambicje życiowe, poczucie własnej 
wartości, miłości itp. 

 rodzina prokreakcji – składa się z 
współmałżonka i dzieci nabywcy. 

 

Czynniki społeczne 
- grupa odniesienia 



 Rodzina jest najważniejsza jednostką 
społeczną dokonującą zakupów dóbr i usług i 
jest przedmiotem różnego rodzaju badań. Firmy 
interesują się rolami i względnym wpływem 
męża, żony oraz dzieci na decyzje dotyczące 
zakupów.  

Czynniki społeczne 
- grupa odniesienia 



Typowe wzorce w zakresie różnych 
produktów, określają dominującą 

pozycję: 

męża:     żony: 

       

  
 polisy ubezpieczeniowe         meble 

             samochody               sprzęt AGD 
          telewizory                       dywany 
lokaty oszczędnościowe            żywność 
materiały budowlane      ubrania 

          komputery                 środki czystości 
spędzanie czasu wolnego 
wybór szkoły dla dzieci 

rozrywka 
mieszkanie, dom 



HEINZ 
Faza cyklu życia rodziny  



Zakupy i wzorce zachowań na rynku 
według faz cyklu życia rodziny  

Faza cyklu życia 
rodziny 

Zakupy i wzorce zachowań na rynku 

Okres kawalerski Młodzi ludzie stanu wolnego, nie 
mieszkają w domu rodzinnym, niewiele 
obciążeń finansowych. Liderzy w zakresie 
mody. Zorientowani na rekreację. Kupują: 
podstawowy sprzęt kuchenny, 
podstawowe meble, samochody, sprzęt do 
gier towarzyskich, podróżują. 



Młode pary 
małżeńskie, które 
nie posiadają 
dzieci 

Są w lepszej sytuacji finansowej niż będą 
w przyszłości. Najwyższy wskaźnik 
zakupów, największe przeciętne zakupy 
dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. 
Kupują: samochody, lodówki, kuchenki, 
meble, wyjeżdżają na wakacje. 

Pełne gniazdo I: 
najmłodsze 
dziecko w wieku 
poniżej 6 lat 

Szczyt zakupów mieszkań i domów. 
zasoby płynne na niskim poziomie. 
Niezadowoleni ze swojej sytuacji 
finansowej i wysokości oszczędności. 
Interesują się nowymi produktami. 
Kupują: pralki, suszarki, telewizory, 
odżywki dla niemowląt, lekarstwa, 
witaminy, zabawki. 



Pełne gniazdo II: 
najmłodsze 
dziecko w wieku 
6 lat i więcej 

Lepsza sytuacja finansowa. reklama wpływa 
na nich w mniejszym stopniu. Kupują 
produkty w większych opakowaniach oraz 
opakowania po kilka sztuk po okazyjnych 
cenach. Kupują: dużo produktów 
żywnościowych, środki czystości, rowery, 
pianina, wydają na lekcje muzyki. 

Pełne gniazdo 
III: 
starsze 
małżeństwa z 
dziećmi na 
utrzymaniu 

Jeszcze lepsza sytuacja finansowa. Często 
żona pracuje. Niektóre z dzieci podejmują 
pracę zarobkową. Trudno wywrzeć na nich 
wpływ poprzez reklamę. Wysokie przeciętne 
zakupy dóbr trwałego użytku. Kupują: nowe, 
bardziej gustowne meble, różnego rodzaju 
niekoniecznie potrzebny sprzęt, łódki, usługi 
dentystyczne, czasopisma, podróżują. 



Puste gniazdo I: 
starsze 
małżeństwa, dzieci 
mieszkają 
oddzielnie, głowa 
rodziny pracuje 
zawodowo 

Najczęściej posiadają własne mieszkania i 
domy. Większość jest zadowolona ze 
swojej pozycji finansowej i poziomu 
oszczędności. Są zainteresowani 
podróżami, rekreacją i samokształceniem. 
Czynią prezenty i darowizny. Kupują 
przedmioty luksusowe, remontują domy, 
odbywają oryginalne wakacyjne podróże. 

Puste gniazdo II: 
starsze 
małżeństwa, dzieci 
mieszkają 
oddzielnie, głowa 
rodziny przeszła na 
emeryturę 

Drastyczny spadek dochodów. Nie 
sprzedają swoich domów. Kupują: sprzęt 
medyczny, produkty wspomagające stan 
zdrowia, sen i przemianę materii. 



Wdowiec / wdowa 
pracuje zawodowo 

Dochody nadal na dość dobrym poziomie, 
duża skłonność do sprzedaży domu. 

Wdowiec / wdowa 
na emeryturze 

Takie same potrzeby w zakresie produktów 
i opieki medycznej, jak grupy innych ludzi 
na emeryturze. Drastyczny spadek 
dochodów. Szczególna potrzeba uwagi, 
miłości i bezpieczeństwa. 



„jesteśmy w samym środku cichej 
rewolucji, rewolucji, która u podstaw ma 

starzenie się społeczeństw”  
 
 
 

Coffe Anan, II Światowe 
Zgromadzenie w Sprawie Kwestii 

Starzenia, Madryt 2002. 

SILVER ECONOMY  
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Proces ten rozpoczyna się już od 20–25 roku życia, 
powodując niekorzystne zmiany w zakresie 
funkcjonowania narządów i układów w organizmie.  
 

Z punktu widzenia 
nauk o zdrowiu przez 
starzenie się rozumie się 
powszechny i naturalny 
proces życiowy. 



Zjawisko starzenia się polega na zmianach w 
strukturze wieku ludności, które prowadzą do 
zwiększania się udziału roczników starszych oraz 
zmniejszania się udziału roczników młodszych 
[Sokołowski, 2016, s. 16].  

Z punktu widzenia 
demografii 
starzenie się 
społeczeństw to 
rosnący udział osób 
starszych w grupie 
ludności ogółem.  



Istnieje wiele miar oraz 
klasyfikacji stopnia 

zaawansowania starzenia 
się społeczeństwa.  

 

Zgodnie z kryterium ONZ i Eurostatu za starą uznaje 
się populację, w której udział ludności w wieku 65 
lat i więcej przekracza 7% [GUS, 2014, s. 126].  



ŚWIAT 60+ 



60+ 



W zasadzie już można 
mówić o ustaleniu się 

nowego porządku 
demograficznego w 

Europie.  
Do 2030 roku 

Europejczycy powyżej 65 
roku życia będą stanowili 

odpowiednio:  



Liczba osób 
60+ w 

populacji 
Polski 

ogółem 



 Proces starzenia się polskiego społeczeństwa 
charakteryzują ponadto:  
 

tzw. singularyzacja starości, której wyrazem 
jest wysoki odsetek osób starszych prowadzących 
jednoosobowe gospodarstwo domowe;  

 
feminizacja starzenia się. Znacznie częściej w 
jednoosobowych gospodarstwach domowych 
pozostają kobiety.  



Jednego możemy być pewni. 
To pokolenie będzie 

dokonywać rewolucyjnych 
zmian na rynku.  
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Dziękuję za uwagę 

 i  

zapraszam na następny wykład  

z Marketingu;-) 


