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„Najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy, 
kiedy  sobie wyobrażę, że jestem własnym 

klientem” 
 

„Najwięcej rzeczy, których się uczymy, 
uczymy się od klientów.” 

 

Charles Lazarus 
   przedsiębiorca amerykański 

założyciel Toys’R’Us 
 
 
 



określone, Z istoty marketingu wynikają  
ogólne zasady postępowania: 

i kształtowania zasada celowego wyboru  
rynku przedsiębiorstwa;  
zasada badania rynku; 

zasada zintegrowanego oddziaływania na 
rynek za pomocą 
kompozycji  marketingowej; 

zasada planowania działań rynkowych; 

zasada kontroli skuteczności
 działań 
marketingowych. 

ZASADY POSTĘPOWANIA  
MARKETINGOWEGO: 



  Przedsiębiorstwo zamiast prowadzić walkę 
konkurencyjną na obszarze całego rynku, musi 
zidentyfikować najbardziej atrakcyjne ze 
swojego punktu widzenia jego segmenty, 
które może obsługiwać w sposób efektywny.  



 Sprzedający nie zawsze jednak prezentowali 
podobny pogląd na strategię rynkową. Ich sposób 
myślenia przechodził przez 3 etapy: 

 marketing masowy -  sprzedawca angażował 
się w masową produkcję, dystrybucję i 
promocję jednego produktu dla wszystkich 
nabywców. Za marketingiem masowym przemawia 
fakt, że prowadzi on do najniższych kosztów i 
cen oraz tworzy największy potencjalny rynek. 



Ford  
Model T  
(1916) 

Dewiza Henry'ego Forda  
z 1914 roku: 

"możesz otrzymać 

samochód w każdym  
kolorze, pod  

warunkiem, że 
będzie  to kolor 

czarny" 



Henry Ford i Jego Ford T 



W latach 1908-1927 Ford wyprodukował 
ponad 15 mln  sztuk modelu T. Już w 1919 
roku firma posiadała 40% udziału w 

rynku. 
 

Rys. Jednodniowa produkcja fabryki Forda, sierpień 1913 



 marketing różnicowania produktu -  
sprzedający wytwarzał kilka produktów, które 
charakteryzują się odmiennymi cechami, 
wzorami, rozmiarami, różnią się jakością itd. 
Celem jest zaoferowanie nabywcom większej 
różnorodności produktów, a nie kierowanie ich 
na różne segmenty rynku.  



 marketing docelowy - w tym przypadku 
przedsiębiorstwo dokonuje rozróżnienia głównych 
segmentów rynku, obiera za cel jeden lub 
kilka spośród nich i rozwija produkty i plany 
marketingowe ściśle dopasowane do 
każdego wybranego segmentu. 

 



Rynek docelowy  
 

Senior Travel 



Oferty „baby moon” 



 

 marketing zindywidualizowany - jest  
krańcową formą marketingu docelowego, w 
którym produkt i działania marketingowe są 
dostosowane do potrzeb i wymagań 
konkretnego klienta.  



 Znajdujący się w Dubaju 
(ZEA) budynek hotelu stoi na 
sztucznej wyspie położonej 280 
m od plaży w Zatoce Perskiej. 
 Kształtem przypomina 
żagiel, ma 321 m wysokości, 
co czyni go najwyższym 
budynkiem niezawierającym 
pomieszczeń biurowych oraz 
najwyższym budynkiem 
hotelowym świata. 
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 Każdy z gości ma do dyspozycji przez 24 
godziny na dobę osobistego lokaja. Na żądanie 
goście otrzymują własnego kucharza, dodatkową 
ochronę, samochód i kierowcę. 
  
 Proporcja liczby pracowników do liczby 
apartamentów wynosi 6:1. Hotel oferuje obsługę w 
kilkunastu językach świata, w tym w japońskim, 
niemieckim i rosyjskim.  
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 Hotel posiada 202 apartamenty (od 169 - 780 
m²), a w budynku znajduje się: 
  kilka restauracji m.in. Al Muntaha („najwyższa” lub 
„ekstremalna”), umiejscowiona w dobudówce 
zawieszonej 200 m nad poziomem morza, i Al Mahara 
(„ostryga”), położona pod wodą); 
  dwa baseny,  
  18 pomieszczeń spa&wellness (pokoje z 
hydroterapią i masażami, solarium, sauna i jacuzzi) 
oraz studio fitness,  
  muzeum i biblioteka,  
  lądowisko dla śmigłowców, 
  kilkupiętrowe akwarium z rafą koralową. 
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World’s  
Most Luxurious Hotel 







Marketing zindywidualizowany  

Przykładem oferty „1 na 1”, którą firma Space 
Adverture zaprojektowała i przygotowała tylko 
dla jednego klienta (amerykańskiego 
multimilionera Dennisa Tito) był 
zorganizowany w 28.04.2001 roku 7-dniowy 
komercyjny lot w kosmos.  
  
Kosmiczni turyści szkoleni są w Centrum 
Przygotowań Kosmonautów im. Jurija Gagarina, 
a następnie wykonują 7-15 dniowe loty 
kosmiczne na pokład Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej jako uczestnicy lotu kosmicznego. 
Cena tej imprezy kalkulowana jest 
indywidualnie dla każdego przypadku. 



Przesłanki implementacji reguły STP:  

nie wszyscy nabywcy są tacy sami, 
 
 na rynku nie występuje „przeciętny konsument" 

mogący być punktem odniesienia przy formułowaniu 
działań marketingowych przedsiębiorstwa, 
 
 z grupy nabywców określonego produktu można 

wyodrębnić podgrupy o podobnych zachowaniach, 
cechach, systemach wartości itp., 



Przesłanki implementacji reguły STP cd.:  

 podgrupy są liczebnie mniejsze i bardziej 

homogeniczne niż grupa jako całość, a co za tym 
idzie łatwiejsza jest komunikacja z nimi, 
 
 dostosowanie działań marketingowych w zakresie 

elementów marketingu - mix do potrzeb określonej 
grupy nabywców jest skuteczniejsze niż kierowanie 
ich do ogółu nabywców na rynku - uniwersalizm jest 
niebezpieczny. 



poprawę efektywności wykorzystania zasobów, 
 
 ograniczenie ryzyka towarzyszącego podejmowaniu 

decyzji rynkowych dzięki lepszej znajomości rynku, 
 
 poprawę pozycji konkurencyjnej firmy poprzez 

bardziej dokładne i trafne dopasowanie produktu do 
potrzeb nabywców, 
 
 lepsze możliwości wykorzystania szans rynkowych. 

Najważniejsze korzyści wynikające z  
zastosowania strategii marketingu typy STP  



Marketing typu STP (segmenting - segmentacja, 
targeting - celowanie, positioning - pozycjonowanie) 
wymaga podjęcia trzech podstawowych kroków: 
 

Marketing typu STP  



 Pierwszym krokiem, jak jest segmentacja 
rynku, czyli podział rynku na oddzielne grupy 
nabywców, którzy mogą wymagać osobnego 
marketingu-mix.  

 Drugim krokiem jest celowanie, czyli 
zdefiniowanie rynku docelowego, 
polegającego na określeniu kryteriów atrakcyjności 
poszczególnych segmentów i wyborze jednego lub 
kilku z nich jako obszaru działania.  

 Trzeci krok to pozycjonowanie oferty 
rynkowej tzn. ustalenie pozycji firmy wobec 
konkurencji, a także oferty dla każdego rynku 
docelowego. 

3 kroki marketingu typu STP: 
 



I Zdefiniowanie produktu i rynku. 

II Określenie potrzeb i oczekiwań 
potencjalnych nabywców produktu. 

III Przegląd i wstępna selekcja kryteriów 
podziału nabywców na segmenty. 

IV Wybór kryteriów segmentacji rynku. 

V Zbadanie i ocena potencjalnych segmentów 
rynku.                    

VI Wybór segmentu/-ów docelowego/-ych oraz 
zaplanowanie działań marketingowych. 

 

Procedura segmentacji rynku 



 Jeśli punktem wyjścia segmentacji jest 
konsument, to segmenty rynku wyodrębnia się 
grupując konsumentów o wspólnych 
cechach. 

 Jeśli zaś punktem wyjścia segmentacji jest 
produkt, to segmentację przeprowadza się  
grupując konsumentów ze względu na ich 
reakcje wobec danego produktu, cechy 
charakterystyczne tego produktu bądź 
sytuację, w której jest dokonywany zakup.  



Kryteria segmentacji rynku odnoszące się 
do konsumenta i do produktu 



Targeting 
 

 Celowanie jest wyborem 
segmentu/ów, do którego przedsiębiorstwo 
będzie kierowało swoją ofertę.  

 Jest to swoista  selekcja, bowiem nie 
wszystkie zidentyfikowane grupy potencjalnych 
nabywców mogą być klientami danego 
przedsiębiorstwa.  

  



 Przydatność poszczególnych 
segmentów ocenia się biorąc pod uwagę tzw. 
kryteria efektywności segmentacji rynku:  

 wymierność segmentu – oznacza, iż istnieje 
możliwość pomiaru wielkości, siły nabywczej i 
profilu segmentu;  

 znaczący rozmiar – czyli wielkość segmentu, 
jest na tyle duża, aby był on wystarczająco 
zyskowny; 

 dostępność – możliwość  skutecznego dotarcia 
do segmentu i obsłużenia go; 

 



 

 stabilność w czasie; 

 możliwość działania - możliwe jest 
sformułowanie skutecznego programu 
marketingowego dla obsługi segmentu; 

 rozróżnialność - segmenty w odmienny sposób 
reagują na poszczególne elementy marketingu – 
mix. 



1. Marketing skoncentrowany oznacza wybór tylko 
jednego segmentu rynku oraz dostosowanie 
produktu firmy i całej strategii marketingowej 
do cech segmentu i jego zapotrzebowania.  
 

 Przedsiębiorstwo może wziąć pod uwagę kilka 
sposobów wyboru rynku docelowego: 



2. Marketing zróżnicowany polega na 
jednoczesnych prowadzeniu działań 
marketingowych w kilku wybranych 
segmentach rynku, dla każdego z nich jest 
przeznaczony inny produkt i związany z nim 
marketing - mix.  



Przykładowe grupy docelowe ośrodka SPA 





Przykładowe grupy docelowe ośrodka SPA: 
 

 Kobiety w wieku 36-50, z średnim lub wyższym  

wykształceniem, czynnie uprawiające sport  
(amatorsko lub profesjonalnie), średniozamożne i  
zamożne, spełnione zawodowo, na wysokich  
stanowiskach, lubią czuć się wyjątkowo, lubią  
innowacyjne usługi, SPA to dla nich miejsce spotkań  
ze znajomymi, miejsce odpoczynku, lubią wchodzić  
w relacje z obsługą i innymi klientkami. 



Przykładowe grupy docelowe ośrodka SPA: 
 

 Kobiety w wieku 26-35, z średnim lub 

wyższym wykształceniem, aktywne zawodowo, 

profesjonalnie, średniozamożne, marzą 
czynnie uprawiające sport amatorsko lub 

o 
osiągnięciu kariery zawodowej, model 
2+1, dziecko po ukończeniu 30 roku 

rodziny 
życia, 

nastawienie na „korzystanie z życia”, mobilne,  
lubiące nowości, a także doświadczać nowych  
doznań, wizyta w SPA ma być odpoczynkiem i  
odprężeniem. 



3. Marketing niezróżnicowany, kiedy to firma 
ignoruje odmienność segmentów rynku i 
występuje na cały rynek z jednolitą ofertą, 
koncentrując się na powszechnych potrzebach 
nabywców, a nie tym co odmienne.  





Siatka rynek – produkt – użyteczne narzędzie, 
służące do graficznego przedstawienia, które produkty 
można skierować do jakich segmentów rynkowych. 
 Prezentuje ona różne segmenty rynkowe 
składające się z użytkowników danego produktu jako 
kolejnych kolumn macierzy, podczas gdy wiersze 
zawierają  poszczególne produkty firmy.  
 Każda komórka w siatce produkt – rynek 
wskazuje szacowaną wielkość rynku w odniesieniu do 
danego produktu, oferowanego w określonym 
segmencie rynkowym. 
  

Siatka rynek – produkt  





Przykład siatki produkt – rynek  

dla Uniwersytetu Ekonomicznego WGRiT w Jeleniej Górze 

(do 2009 roku) 

 

  Rynek 

(grupy klientów) 

Jelenia  Góra Bolesławiec  Wałbrzych 

Produkt 

(potrzeby 

klientów) 

Studia 

dzienne 

3 - - 

Studia 

zaoczne 

3 2 1 

USM 2 - - 

- Rynek docelowy przedsiębiorstwa 

Skala oszacowanej wielkości rynku: 
3 = duży rynek 
2 = średni rynek 
1 = mały rynek 
0 = brak rynku 

  



5 sposobów selekcji rynku docelowego 
 





Pozycjonowanie (plasowanie) 
oferty na rynku 

 

 Problem pozycjonowania (plasowania)  
produktu dotyczy wyboru miejsca, jakie ma on 
zająć w świadomości konsumenta z punktu 
widzenia istotnych cech lub atrybutów 
produktów konkurencyjnych.  

 Istotą tego etapu jest wyróżnienie oferty 
przedsiębiorstwa na tle produktów 
konkurentów w danym segmencie, czyli 
nadanie mu, w odbiorze klientów, pewnych 
specyficznych atutów, wyróżniających 
produkt względem konkurentów i innych 
segmentów.  



 POSITIONING dąży: 

 do takiego zaprojektowania i promowania 

produktu, aby rynek docelowy z łatwością 
dostrzegł jego atrakcyjność i 
niepowtarzalność  

oraz 

 do stworzenia w świadomości 

potencjalnych konsumentów takiego obrazu 
produktu i firmy, który pozwoliłby je 
odróżnić od konkurentów i sprzyjał 
posiadaniu stałych klienteów. 



Proces pozycjonowania (plasowania) 
produktu na rynku: 

I. Identyfikacja konkurentów; 

II. Określenie cech, przez pryzmat których 
konsumenci postrzegają produkty na danym 
rynku; 

III. Określenie pozycji rynkowej produktów 
konkurentów (mapy percepcji); 

IV. Analiza postępowania konsumentów 
(segmentacja i oczekiwane korzyści); 

V. Wybór pozycji rynkowej dla własnego 
produktu; 

VI. Monitorowanie wybranej pozycji. 



 W procesie pozycjonowania można 
wykorzystać różnorodne kryteria służące 
wyróżnieniu produktu: 

 Charakterystyka produktu - cechy, parametry 
użytkowe, składniki, trwałość, jakość, 
niezawodność, dostępność, opakowanie, 
użyteczność zastosowania, etc.; 

 Charakterystyka producenta; 

 Charakterystyka użytkowników - marka nr 1, 
użytkownikami są znane osobistości, produkt dla 
wybrańców; 



 

 Charakterystyka cenowa: cena niższa od 
konkurentów, obniżona cena, wyższa cena 
(ekskluzywność); 

 

 Wizerunek: wysoka jakość, dziedzictwo marki, 
trwałość w użytkowaniu, egzotyka, nowoczesność, 
innowacyjność. 



 Na podstawie wymienionych kryteriów 
pozycjonowania przedsiębiorstwo możne stworzyć 
tzw. mapę percepcyjną, która jest podstawowym 
instrumentem badania i analizy sposobów 
postrzegania przez nabywców rynku docelowego.  

 Jest to technika pozwalająca na prezentację 
oraz dwuwymiarową interpretację graficzną miejsca 
marek produktu według postrzegania 
konsumentów w relacji do produktów 
konkurencyjnych.  

 

  

Mapy percepcji  



Mapa percepcji samochodów 



 W efekcie analizy z wykorzystaniem map 
percepcji można podjąć odpowiednie działania 
zmierzające nie tylko dla potrzeb projektowania 
nowych produktów, lecz także do doskonalenia, 
zmiany obecnej oferty rynkowej oraz jej 
obrazu w świadomości konsumentów.  

Mapy percepcji  



MAPA PERCEPCJI SAMOCHODÓW 

Porsche Macan  
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 Zadanie 
 
 
 

Proszę uplasować marki 
samochodów na poniższej 

mapie percepcji 
 



Ćwiczenie 

Proszę uplasować następujące marki samochodów 
na poniższej mapie percepcji: 

 

 

Toyota Avensis, BMW X5, Cooper Mini,  
Nissan X-Trail, Citroen C4 Picasso, Tata Nano 
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Mapa percepcji samochodów 



Mapa percepcji samochodów 

Porsche Macan  



- Strategia plasowania dla jednego segmentu 
rynku - rozwój produktu i przygotowanie programu 
marketingu-mix dostosowanego do preferencji rynku 
docelowego, obejmującego wyłącznie jeden segment. 
- Strategia jednoczesnego plasowania dla wielu 
segmentów rynku - przedsiębiorstwo stara się 
pozyskać konsumentów z różnych segmentów rynku. 
- Strategia pozycjonowania imitacyjnego („me 
too”) - wprowadzanie nowej marki produktu na rynek 
i plasowanie jej w taki sposób, aby zajęła podobną 
pozycję do innej marki, cieszącej się uznaniem 
konsumentów. 

Strategie pozycjonowania (plasowania)  



- Strategia pozycjonowania antycypacyjnego - 
przedsiębiorstwo plasuje nowy produkt z myślą o 
rozwijaniu i zmianie potrzeb rynku docelowego, nie 
odwołując  się do dotychczasowych potrzeb i nie 
przewidując natychmiastowej akceptacji nowego 
produktu. 
- Strategia pozycjonowania adaptacyjnego - 
stosowana, gdy w następstwie ewolucji potrzeb rynku 
docelowego dokonuje się zmiany pozycji na rynku, 
czyli powtórnego uplasowania produktu. 
- Strategia pozycjonowania defensywnego - 
wprowadzanie na rynek nowej marki produktu, 
podobnej do własnej marki, która osiągnęła sukces, i 
kreowaniu dla niej równie mocnej pozycji. 
  

Strategie pozycjonowania (plasowania)  



 Stosowanie reguły STP jest uwarunkowane: 
umiejętnościami implementacji wiedzy 

teoretycznej na grunt praktyki,  
dostępem do rzetelnych badań 

marketingowych, 
przekonaniem, iż przyniesie to znaczne 

korzyści, tak konsumentom jak i 
przedsiębiorstwom. 

 Jej zastosowanie pozwala opracować 
kompozycje marketingu-mix tak, aby poszczególne 
elementy strategii odpowiadały potrzebom i 
charakterowi rynku docelowego, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu pozycji, jaką ma zająć produkt w 
świadomości klientów.  

Podsumowanie  



STUDIUM PRZYPADKU 

BIZNES SPOD TĘCZOWEGO 
SZTANDARU 

Segment LGBT (Lesbijki, Geje, Biseksualiści, 
Transseksualiści)  RÓŻOWY MARKETING 



 W kategoriach marketingowych społeczność 
LGBT definiują: wielkość przychodu i 
wskaźniki psychograficzne, a nie 
seksualność.   

 Głównym wyróżnikiem tej grupy pozostaje 
brak potomstwa  tzw. DINK (Dual Income, 

No Kids – podwójny dochód, brak dzieci). 
Segment LGBT, ze względu na zajmowane 
stanowiska, zarabia średnio o 40% więcej niż 
pozostali członkowie społeczeństwa.  

DINK 
DUAL INCOME, NO KIDS 



 Zakres konsumpcyjnych zainteresowań 
reprezentantów segmentu LGBT jest bardzo szeroki. 
Większość swoich dochodów wydają oni na szeroko 
rozumianą rozrywkę, podróże, ubrania, 
kosmetyki, elektronikę itd.  

 Warto zauważyć, że przeciętny reprezentant 
segmentu LGBT nie tylko dysponuje większymi 
środkami, ale przede wszystkim rozporządza nimi 
z fantazją !!!  

 Sytuacja życiowa niejednokrotnie pozwala mu 
na nabywanie dóbr luksusowych i korzystanie z 
usług, jakie inni konsumenci (ze względu na 
ograniczenia oraz zobowiązania finansowe) uznają za 
zbędne. 

 



 W związku ze zjawiskiem coraz 
powszechniejszego pokonywania oporów przed 
identyfikowaniem się z mniejszościami seksualnymi i 
coraz częstszych tzw. coming outów (dobrowolnego 
ujawniania swojej orientacji seksualnej na forum 
publicznym) przewiduje się, że liczebność tej grupy 
wzrośnie.  

 Z badań wynika, że przeciętny polski 
przedstawiciel LGBT wydaje dwa razy więcej 
niż pozostali obywatele.  

 

 
 

 

Rynek LGBT w Polsce 



 78% reprezentantów segmentu LGBT 
woli kupować produkty firm, które 
bezpośrednio zwracają się do tej grupy.  

 Oznacza to, że dotarcie do potencjalnego 
klienta z tej społeczności wymaga 
niestandardowych środków i wkroczenia w 
jego rzeczywistość – niezależnie od tego, czy 
celem jest zmiana dotychczasowego wizerunku 
produktu, czy wprowadzenie oferty skierowanej 
wyłącznie do tej niszy.  

Zwyczaje zakupowe 
segmentu LGBT  „różowe 

oferty” 



 Istnieją dyskretne, specyficzne sygnały, 
które reklamodawca może wysyłać do 
homosumenta.  

 Skuteczność zależy od opanowania 
symboliki, którą posługuje się społeczność 
homoseksualna. Tęczowa flaga lub różowy 
trójkąt na wystawowej szybie bądź na stronie 
internetowej wysyła przekaz zrozumiały dla 
każdego członka tej grupy.  

Zwyczaje zakupowe 
segmentu LGBT  „różowe 

oferty” 



Symbole LGBT  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Black_triangle.svg&filetimestamp=20060224052206
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Purple_hand.svg&filetimestamp=20060806204211
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Lambda-letter-lowercase-symbol.svg&filetimestamp=20070126082744
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pink_triangle.svg&filetimestamp=20060224052037
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Gay_flag.svg&filetimestamp=20080427205053


 W 1994 roku Ikea stworzyła pierwszą 
reklamę skierowaną do gejów (para gejów 
wybierała w niej i kupowała stół do jadalni). 
Wówczas, aby nie wywołać protestów, spot 
reklamowy pokazywano tylko w nocy. Jego emisję 
szybko jednak zawieszono z powodu gróźb o 
podłożeniu bomby w sklepie firmy.  

pierwsza reklama skierowana do gejów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1994
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ikea
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://donthavekids.files.wordpress.com/2009/07/ikea.jpg&imgrefurl=http://donthavekids.wordpress.com/2009/07/&usg=__0M5CINs2dxC3sENXwOTAvfDnLG4=&h=768&w=1024&sz=327&hl=pl&start=3&tbnid=UGd2xKBccXf2iM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dikea%26gbv%3D2%26hl%3Dpl


„Różowe” produkty 
 Motoryzacja  

 Od kilku lat na szczycie w tej kategorii plasuje 
się marka Subaru.  
 

 Kampania SUBARU: „Samochód dla 
wszystkich – niezależnie od obranej drogi” 

 

 Kampania Toyoty: „Toyota Corolla – mocny 
argument w przekonywaniu ojca do wybranki” 

 

 Kampania VW: „Volkswagen to coś więcej 
niż samochód dla rodzin” 
 

 Koncern Mercedes Benz był głównym sponsorem 
Gay Parade w Bolonii. 



Różowe produkty Bankowość, 

finanse, ubezpieczenia  

 Pozycjonowanie w kierunku LGBT proponują 
już m.in. Deutsche Banku, CitiBanku, VW 
Banku czy American Express. 

 Na amerykański rynek weszła karta 
kredytowa dla lesbijek Olivia WorldPoints 
Platinum Plus Visa Credit Card. Dokonując 
transakcji taką kartą, klientka zbiera punkty, które 
możne zamienić na wycieczki firmy Olivia (biuro 
podróży celujące w segment lesbijek).  



„Nie wszystko jest 
takie, jak się wydaje” 
 
VW Bank akcentuje 
przejrzystość oferty 
bankowej, posługując się 
wizerunkiem drag queen  

Różowe produkty  



Różowe produkty  Odzież, 

kosmetyki  

 Atrakcyjny wygląd i bycie au courant z 
najnowszymi trendami dotyczącymi pielęgnacji 
urody stanowi jedną z wizytówek społeczności 
LGBT, dla której seksualność pozostaje sprawą 
zasadniczą.  

 

 Zauważają to firmy kosmetyczne i 
odzieżowe. Przedstawiciele firmy Nivea rozdawali 
próbki kosmetyków w trakcie parad równości.  

 



Kolejna prowokacja czy ukłon w stronę klienta LGBT? 
Oliviero Toscani dla firmy odzieżowej Ra-re 





Różowe produkty  Produkty 

dziecięce 

 W USA pojawiła się linia odzieży dla 
niemowląt obejmująca koszulki, śliniaczki i inne 
produkty opatrzone logo 

"I love my dads" (Kocham moich tatusiów)  

lub  

"I love my moms" (Kocham moje mamusie).  



Różowe produkty  Czas wolny  

 LGBT to społeczność wyjątkowo aktywna 
w czasie wolnym od pracy. Często grupę tę 
kojarzy się z niezmordowanym clubbingiem, dlatego 
wiele marek alkoholi prowadzi aktywną 
promocję, nawiązując bezpośrednio do obrazów ze 
świata LGBT.  

Kampania: Johnnie Walker rewolucjonista  
(spot 2 panny młode w drodze do ołtarza) „Every 
revolution starts with a splash of red”  





Apple  
postrzegany jest jako najbardziej LGBT-

friendly w branży komputerowej  



W lutym 2018 r. Apple opublikował 
nowy spot iPhone’a X zatytułowany 

„First Dance”.  
Reklama zawiera materiał filmowy 
nakręcony iPhone’em X w trakcie  

różnych imprez weselnych. 
 

Barnett 



Różowe oferty  Turystyka 

 Jedną z najprężniej rozwijających się branż 
w obszarze LGBT są usługi turystyczne. 
Przedstawiciele mniejszości seksualnych są 
wyjątkowo mobilni i należą do osób chętnie 
podróżujących, a przy tym cenią sobie 
dyskrecję.  

 Rejsy morskie na statkach tylko dla 
gejów, urlopy w hotelach dla 
homoseksualistów, wypady na parady 
równości cieszą się sporą popularnością. Takie 
usługi oferują biura podróży w Stanach 
Zjednoczonych, Europie, Australii i Kanadzie 
(Orbitz, Travelocity).  



Przydrożna reklama 
krakowskiego hotelu  
gay-friendly 

Przedsięwzięcia na mniejszą 
skalę – hotele czy gospodarstwa 
agroturystyczne zapewniające 
spokojny i dyskretny zarazem 
odpoczynek 



Miasta LGBT-fiendly  
 

 W oficjalnym miejskim przewodniku What's 
on Oslo promującym stolicę Norwegii, informuje się: 

„Oslo is a very gay-friendly city to visit and the 
large gay, lesbian, and bisexual community ensures 
that Oslo has it all – from highbrow art shows to the 
outdoor parties through all seasons”.  

 Opłacalność takiej promocji zauważyły 
również Maspalomas (Grand Canaria), Berlin, 
Barcelona, San Francisco, Seattle, Boston i 
Portland (USA).  
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 Reprezentanci segmentu LGBT stanowią 
rynkową niszę, która oprócz wspominanej już mocy 
nabywczej, posiada cenną z marketingowego 
punktu widzenia cechę – POTENCJAŁ 
DYKTOWANIA TRENDÓW!!!  

  

POTENCJAŁ LGBT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie fakultatywne   

 Na podstawie charakterystyki 
przedstawionego rynku proszę 
zaproponować dowolną ofertę (produkt 
materialny bądź usługa), której 
potencjalnym odbiorcą byliby reprezentanci 
segmentu LGBT. Swoją propozycję 
uargumentować.  
 

Termin: do 16.11.  



Dziękuję za uwagę  
i  

zapraszam na następny 
wykład 
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Strategia produktu 

 

 

 



 STRATEGIA PRODUKTU jest procesem 
dostosowania produktu nowego lub istniejącego 
do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań 
nabywców. Elementami w tej strategii są: 

 koncepcja produktu,  

 marka, 

opakowanie. 

 

STRATEGIA PRODUKTU  



 W koncepcji marketingowej produktem 
może być idea, usługa, towar lub kombinacja 
tych elementów. Produktem w ujęciu 
marketingowym możemy nazwać wszystko, co 
jesteśmy w stanie zaoferować na rynku, w 
celu zaspokojenia potrzeb lub pragnień 
nabywców.  

KONCEPCJA MARKETINGOWA 
PRODUKTU 



KONCEPCJA PRODUKTU 
ROZBUDOWANEGO 

 Produkt jest kategorią dynamiczną, a w jego 
strukturze można wyodrębnić 3 poziomy 
(warstwy, atrybuty):  

 rdzeń (istotę) produktu,  

 postrzeganie produktu (produkt 
rzeczywisty), 

 korzyści dodatkowe (produkt poszerzony).  



RDZEŃ 

PRODUKT 

PODSTAWOWY 

PRODUKT 

POSZERZONY 





Przykład 3 poziomów  
dla konkretnego produktu 



Istota produktu (rdzeń) – zapobieganie 
szybkiemu psuciu żywności, chłodzenie, 
przechowywanie produktów żywnościowych, etc.; 
Produkt rzeczywisty – marka, model, cena, 
wymiary, ciężar, trwałość, jakość, wydajność 
użytkowania, energooszczędność, kolor, design, 
warunki zakupu, gwarancja, instrukcja, etc.; 
Produkt poszerzony – wizerunek, poszerzona 
gwarancja, dostawa, instalacja;), łatwość naprawy, 
kredyt, serwis, dodatkowe funkcje, program 
lojalnościowy, etc. 

Przykład obraz trzech poziomów 
konkretnego produktu – lodówki: 



CYKL ŻYCIA PRODUKTU 

 Pod  pojęciem cyklu życia produktu na rynku 
rozumie się czas jego obecności na rynku od 
momentu rozpoczęcia jego sprzedaży do 
momentu jej zakończenia.  

 Okres ten dzieli się na cztery fazy:  

 wprowadzania,  

 wzrostu,  

 dojrzałości, 

 spadku-schyłku.  

  





 W fazie I, będącej następstwem 
opracowania i rozwoju technicznego produktu, są 
ponoszone relatywnie wysokie koszty, 
natomiast wielkość sprzedaży jest 
stosunkowo mała, a tempo przyrostu 
sprzedaży wolne. W tej fazie przedsiębiorstwo 
może mieć straty lub osiągać minimalny zysk.  

 Np. drukarki 3D 

  



Pięć kategorii konsumentów 

według tempa akceptacji nowych produktów 



 Produkt wprowadzony na rynek przechodzi 
do fazy II, która odznacza się szybkim tempem 
wzrostu wielkości sprzedaży, co wpływa 
korzystnie na kształtowanie się zysków 
związanych ze sprzedażą produktu.  

 Np. smartwatch    
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 Po okresie dynamicznego wzrostu sprzedaży 
produkt przechodzi do fazy III, w której wielkość 
sprzedaży osiąga punkt kulminacyjny, po 
którym następuje spadek tempa przyrostu 
sprzedaży produktu. Równocześnie maleje tempo 
przyrostu zysku związanego ze sprzedażą 
produktu. 

 Np. pamięć USB 
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 Zakończeniem cyklu życia produktu na rynku 
jest faza IV, której charakterystyczną cechą jest 
spadek wielkości sprzedaży. Konsekwencją 
tego zjawiska jest wzrost jednostkowych 
kosztów wytwarzania produktu oraz spadek 
zysku, a nawet pojawienie się straty. Skłania to 
przedsiębiorstwo do stopniowego wycofywania 
produktu z rynku. 

 Np. płyty DVD, dyskietki 3,5’’ 
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Zadanie 
 
 

Proszę określić fazę cyklu życia produktu dla: 
 płyty winylowej 
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 Uświadomienie sobie pozycji, jaką na krzywej 
cyklu życia zajmuje dany produkt jest niezmiernie 
istotne z punktu widzenia skuteczności i 
efektywności funkcjonowania każdego 
przedsiębiorstwa.  

 Fazy wprowadzania i wzrostu charakteryzują 
się bowiem niskimi, ale rosnącymi, zyskami, 
natomiast faza spadku wyróżnia się wyższymi, 
jednakże malejącymi, zyskami.  



Czynniki wpływające na cykl życia 
produktu: 

 rodzaj produktu;  

 możliwości jego różnicowania i nadawania mu 
odmiennej charakterystyki;  

 podatność na zmiany koniunkturalne (moda);  

 rodzaj zaspokojonych potrzeb konsumentów i 
tempo ich zmian; 

 postęp techniczny i technologiczny.  

 



Nietradycyjne krzywe cyklu życia produktu 
 



 Najkorzystniejszą sytuacją dla 
przedsiębiorstwa jest jak najdłuższe 
utrzymywanie produktu w stadium 
dojrzałości, a to z kolei wymaga podejmowania 
określonych działań marketingowych, jak:  
I. modyfikacja produktu; 
II. modyfikacja rynku; 
III. modyfikacja elementów marketingu – 
mix. 



I. Modyfikacja produktu: 
 

- poprawa jakości 

- poprawa cech produktu 

- modyfikacja funkcji produktu 

- zmiany rozmiarów produktu 

- zmiany wyglądu produktu 

- zmiany w opakowaniu 



II. Modyfikacja rynku: 

wielkość sprzedaży = liczba nabywców x 
wskaźnik zużycia na osobę 

 

1. Zwiększanie liczby nabywców: 

- zdobycie nabywców nie korzystających do tej pory 

- nowe rynki geograficzne 

- nowe segmenty 

- przejęcie klientów konkurencji 



2. Zwiększanie wskaźnika zużycia na osobę: 
 

- zwiększanie częstotliwości używania produktu,   

- pozycjonowanie produktu jako nadającego się do 
częstego stosowania,  

- redukcja niepożądanych konsekwencji częstego 
stosowania produktu,  

- umożliwienie nabywcom śledzenia poziomu zużycia 
produktu, 

- zwiększenie jednorazowo zużywanej ilości, 

- znajdowanie nowych zastosowań dla produktu. 



III. Modyfikacja marketingu – mix: 
 

 Cena – zalecany stabilny poziom; ewentualne 
obniżki w celu pozyskania nowych użytkowników; 

 Dystrybucja – zapewnienie lepszej ekspozycji, nowe 
punkty sprzedaży, wykorzystanie nowych kanałów 
dystrybucji; 

 Promocja – przypominanie o istnieniu produktu, 
wykorzystanie instrumentów promocyjnych 
stymulujących zwiększone zakupy; 

 Usługi towarzyszące – szybsze dostawy, pomoc 
techniczna, kredytowanie zakupów, itp. 



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE USŁUG 
 

Marketing usług, jako autonomiczna 
dyscyplina ekonomiczna, w ogóle by nie 
powstał, gdyby nie odrębność i swoistość 
usługowego produktu.  



4N USŁUG 

 Usługi charakteryzują się czterema 
istotnymi  cechami, które odróżniają je od 
klasycznych dóbr  materialnych oraz implikują 
określone działania w  zakresie  marketingu.  
To tzw. 4N USŁUG, a mianowicie: 
     niematerialność; 
         niespójność; 
       niepodzielność; 
                             nieskładowalność. 



Do zestawu cech usług mających wpływ 
na możliwości stosowania  działań 
marketingowych zaliczyć należy również: 

 
 Niemożność nabycia prawa 

własności usługi 

 Komplementarność i 
substytucyjność usług i dóbr 
materialnych. 



„Hotele są podobne do 
kobiet (…)  

 

są hotele, które się 
pamięta przez całe 
życie, choćby nas 
łączyła z nimi tylko 
jedna noc, ale są i 
takie, które mimo 
usilnie roztaczanych 
wdzięków giną z 
pamięci natychmiast po 
oddaniu klucza do 
recepcji.” 

 

     Górnicki (1979) 

 

 



„Można też dodać, że niektóre hotele – podobnie 
jak niektóre kobiety – mają duszę, wdzięk i 
tożsamość, podczas gdy inne stanowią mniej lub 
bardziej udaną obudową nicości. Najgorsze, że 
nigdy nie można tego stwierdzić zawczasu i 
trzeba się o tym przekonywać z własnego 
doświadczenia”     

     Górnicki (1979) 

 

 



ATMOSFERYKA 

Tworzenie wrażeń klienta Philip Kotler 
nazwał „atmosferyką”  i uznał za  
narzędzie marketingu. 

ważne 

Jak wpływać na wrażenia klienta? 

 

Jak budować atmosferę? 
 

Jak za pomocą środków takich jak  
tło  muzyczne, wystrój wnętrz, zapach czy 
oświetlenie   

można wywoływać u klienta  
(czy pracownika)  konkretne zachowania??? 



Czy firma usługowa to teatr??? 

gra z podziałem na role 
scena 

scenografia 

scenariusze 
rekwizyty 
 

aktorzy widzowie 

Co jest najważniejsze w teatrze? 
 

 Najważniejsze są wrażenia widza! 



Scena i scenografia 

- wystrój pomieszczeń, ich styl i kolorystyka, 

- meble - zbliżają albo dzielą ludzi, mogą wywołać  
wrażenie gościnności, przytulności bądź surowości,  
świadczą o statusie właściciela. 

- „rekwizyty” - obrazy, dzieła sztuki, dyplomy, 
zdjęcia, urządzenia techniczne, ubiór (np. krój i  
kolorystyka garnituru), markowe wieczne pióro bądź  
długopis, skórzana teczka. 

 

Wszystkie te elementy przekazują w stronę 
rynku docelowego pewne informacje! 



KOMPOZYCJA MARKETINGOWA  
W  USŁUGACH  5P 

Ze względu na specyfikę działalności 

usługowej oraz cechy odróżniające usługi od 

dóbr materialnych tradycyjna kompozycja 

marketingu 4P okazała się niewystarczająca. 

Ewolucja poglądów na temat kompozycji 

elementów  

rozbudowy 

marketingu-mix idzie w kierunku  

tradycyjnego  4-elementowego 

element - ludzi 

marketingu-mix w dziedzinie usług i 

- powiększenia o dodatkowy 

personel firmy (people). 



Produkt -  
usługa 

Cena usług Dystrybucja 
usług 

Promocja  
usług 

Personel  
firmy  
usługowej 

Podstawowa  
oferta  
usługowa 

Usługi  
dodatkowe 

Materialne  
środki  
korzystania  
z usług 

Usługi  
posprzedażo  
we 

Marka 

Formuła  
ustalania cen  
usług 

Różnicowani  
e poziomu  
cen 

Cena jako  
zachęta do  
zakupu  
usługi 

Kanały  
dystrybucji 

Placówki  
usługowe 

Sieć 
usługowa 

Nowe formy  
sprzedaży 

Sprzedaż  
osobista 

Reklama 

Public 
relations 

Promocja  
dodatkowa 

Inne  
instrumenty  
promocji 

Personel  
bezpośrednio  
obsługujący  
nabywców 

Obsługa  
zaplecza  
(techniczna,  
organizacyjna) 

Wzajemne  
kontakty  
personel –  
konsument 

System  
doboru,  
motywacji,  
szkolenia i  
oceny 



„Świadomy klient wie, że hotele całego 
świata, bez względu na lokalizację, kraj,  
kategorię i wygląd zewnętrzny, dzielą się na  
dwie grupy: 

 na takie,   gdzie     klientowi sprzedaje się 
SPOKOJNY SEN I DOBRE SAMOPOCZUCIE; 

zajęciem 
czynności 

 na takie,  
personelu  
służbowych 

gdzie podstawowym 
jest spełnianie 

 w zakładzie do  spraw 
noclegowania osób przyjezdnych” 
                                                               Górnicki, 1979 



5P  7P 

działalnością usługową Kolejne badania nad 
doprowadziły do opracowania koncepcji 7P 
marketingu-mix, obejmującej obok 5P także: 

świadectwo materialne 
evidence), 
usługi oraz   

związane z miejscem  
materialnymi 

(physical  
świadczenia  
elementami 

towarzyszącymi jej świadczeniu; 
(process) - proces świadczenia 

problemy związane 
usługi 

ze sprawnym 
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, np. 
stosowane technologie, przepływ 

poziom 
informacji, 
wydajności system zamówień usług,  

pracy. 



Siła marki… 





TOP 30 



Siła polskiej marki… 



Premium Brand 

 PremiumBrand jest badaniem, które 
eksploruje problematykę reputacji marki. Ranking jest 
budowany w oparciu o badania konsumenckie, a 
reputacja marki oceniana jest w kategoriach:  

Zaufanie (To marka, na której można polegać); 

Referencja (To marka, którą można polecić 
znajomym); 

Atmosfera medialna (O tej  marce mówi się źle w 
mediach);  

CSR (Ta marka w swoich działaniach bierze pod 
uwagę dobro społeczeństwa); 

Marka jako pracodawca (Ta marka kojarzy mi 
się z dobrymi warunkami pracy).  

 

 



Premium Brand 

WSKAŹNIK REPUTACJI MARKI – Na podstawie 
uzyskanych wyników dla każdej marki został obliczony 
wskaźnik reputacji, który przyjmuje wartości w 
zakresie od 1 do 100 punktów.   

» Tytuł marki wysokiej reputacji Premium 
Brand – tytuł ten jest nadawany wyłącznie wtedy, 
gdy wartość wskaźnika reputacji wynosi minimum 
60 punktów.  

 Spośród nich wybierana jest Marka 
Najwyższej Reputacji w Polsce.  



XII edycja badania reputacji marki 
PremiumBrand 2017 



Ogólnopolski Panel Badawczy  
Próba badawcza liczącej niemal 10 000 respondentów  
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TOP 10 
Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2017 

Podstawowym kryterium doboru marek jest ich polskość, rozumiana jako miejsce narodzin znaku towarowego.  
W rankingu można zatem znaleźć zarówno marki należące dziś do polskiego kapitału, ale również mające zagranicznych 
właścicieli, np. Biedronka (Jeronimo Martins), Wedel (Lotte) czy Winiary (Nestle). 



 MARKA  to nazwa, termin, znak, symbol, 
rysunek  lub inna cecha, które wyróżniają wyroby 
danej firmy na rynku.  

 Marka składa się z: 

- części werbalnej tzw. nazwy marki, są to 
litery, słowa, liczby np. MTV, E.Wedel, Opel. 

- części niewerbalnej tzn. nie opartej na 
słowach - znak firmowy, może być to symbol, 
znak graficzny, logo, forma plastyczna bądź kolory 
np. Swoosh Nike czy „kółko” Mercedesa. 

MARKA 
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 Często marka lub cześć marki jest 
zastrzeżona prawnie i jest wyłączną własnością 
jednego sprzedawcy, wtedy używa się określenia 
znak handlowy lub znak towarowy.  

 

!!! WSZYSTKIE ZNAKI HANDLOWE SĄ 
MARKAMI, ALE NIE WSZYSTKIE MARKI SĄ 
ZNAKAMI HANDLOWYMI !!! 



Konsument Przedsiębiorstwo  

 łatwiejszy wybór i szybsze 

zakupy, dzięki ładunkowi 

informacji jaki niesie marka 

 poczucie większego 

bezpieczeństwa trafnego  

wyboru 

 podkreślenie własnego statusu 

społecznego (dodatkowy składnik 

satysfakcji klienta) 

 łatwiejszy dostęp do produktu 

 wyższa jakość produktu niż 

przypadku produktów 

niemarkowych 

 większa satysfakcja związana z 

konsumpcją produktu 

 możliwość wyróżnienie oferty 

spośród innych 

 wyższy stopień lojalności klientów 

 wyższy popyt na produkty markowe 

 łatwiejszy dostęp do kanałów 

dystrybucji produktu 

 możliwość ustalanie ceny produktu na 

wyższym poziomie 

 przewaga konkurencyjna na rynku 

 wyższa skuteczność i efektywność 

działań marketingowych  

 łatwiejsze pozycjonowanie produktu 

w określonym segmencie 

(segmentach) rynku 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA MARKI  
(dla konsumenta i przedsiębiorstwa) 



FUNKCJE MARKI: 
 

 identyfikacyjna - polegająca na odróżnianiu 
danego produktu, któremu nadano „imię”, od dóbr i 
usług konkurencyjnych, co powoduje tzw. 
psychologiczne zróżnicowanie produktu i 
oznacza, że nawet gdy produkty wykazują niewielkie 
różnice funkcjonalne i jakościowe, marka 
indywidualizuje produkt, ułatwia jego 
identyfikację, jak również przyspiesza proces 
zapamiętywania wyrobu;  



 gwarancyjna - oznaczająca, że właściciel znaku 
zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na 
określonym poziomie;  

FUNKCJE MARKI: 
 



 

 promocyjna - marka jako narzędzie promocji 
powinna przyciągać uwagę i zachęcać do zakupów; 
istotną właściwością marki jest także możliwość 
wykorzystania jej w różnych formach promocji a 
zwłaszcza w różnych nośnikach reklamy. 

FUNKCJE MARKI: 
 



STRATEGIE MARKI: 

- marka indywidualna - każdy produkt firmy 
ma oddzielną marką, nie związaną z nazwą 
firmy. Indywidualne marki są bardzo drogie do 
wylansowania na rynku i wymagają olbrzymich 
nakładów na promocję. Stosuje się je przy dużym 
potencjale rynku, gdy produkt został 
opracowany dla rożnych segmentów rynku i rożni 
się ceną, jakością i zastosowaniem.  

 Przykład: Firma Procter & Gamble 
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- marka dla rodziny produktów - występuje w 
przypadku niewielkich różnic w produkcie, przy 
małej sprzedaży, gdy firma produkuje 
komplementarne produkty, przy małym potencjale 
rynku. Celem jest wykreowanie ogólnego 
wizerunku firmy i poleganie na nim przy 
wprowadzaniu nowych produktów.  

 Przykład: Whirpool, PZU 

STRATEGIE MARKI: 
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- marka dla linii produktów - firma stosuje 
rodzinne marki tylko w przypadku produktów 
jednej linii produktów. 

 Przykład: firma Colgate-Palmolive w 
ramach jednej linii pod marką Ajax oferuje 
płyn do podłóg, płyn do szyb, płyn do naczyń, etc.  

 

  

STRATEGIE MARKI: 



- rozciągnięcie (rozszerzanie) marki - 
występuje w sytuacji, gdy firma wprowadza na 
rynek dodatkowe produkty pod tą samą 
nazwą, często są to wyroby zaliczane do tej samej 
kategorii, np. nowe smaki, kolory, dodatkowe 
składniki. 

        Przykład: firma Master Foods  

STRATEGIE MARKI: 
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CECHY DOBREJ NAZWY MARKI: 
 

 krótka i prosta; 

 łatwa do odczytania i wymówienia; 

 łatwa do rozpoznania i zapamiętania; 

 przyjemna w brzmieniu i łatwa do zapisania; 

 możliwa do wymówienia i zapisania w wielu 
językach; 

 łatwa do wykorzystania na opakowaniu oraz 
etykiecie; 

 prawnie dozwolona do użytkowania – nie 
zastrzeżona przez innego producenta…; 

 



CECHY DOBREJ NAZWY MARKI: 
 

 sugerująca w miarę możliwości korzyści związane 
z produktem; 

 łatwa do zastosowania we wszystkich nośnikach 
promocji; 

 nie powinna być podobna do nazwy marki 
używanej przez konkurencję; 

 nie powinna być obraźliwa, o nieprzyzwoitym 
bądź negatywnym brzmieniu lub skojarzeniach.  



W praktyce ustalając nazwę marki 
najczęściej wykorzystuje się: 

 

 nazwisko; 

 nazwę miejsca;  

 terminy antyczne; 

 terminy obcojęzyczne; 

 skróty; 

 sztucznie utworzone słowa; 

 opis produktu. 
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Podróbki 

 Marka, która odnosi sukces jest nie tylko 
atrakcyjna dla konsumentów, ale i nieuczciwych 
producentów, którzy naśladując ją, czerpią korzyści 
z renomy marki przy minimalnym nakładzie 
własnych kosztów i ryzyka.  



podrabianie produktów i znaków 
towarowych (np. podróbki spodni Levi's czy 
butów Adidas lub Nike); 

wykorzystywanie powszechnie znanych 
marek i nazw do oznaczania produktów z 
innych grup towarowych (np. napój 
energetyzujący Viagra czy prezerwatywy Visa); 

produkty podobne naśladujące 
opakowania i znaki towarowe znanych 
produktów i marek. 

 

3 podstawowe sposoby wykorzystywania 
renomy znanych marek: 



 Wśród najczęściej podrabianych towarów prym 
wiodą produkty codziennego użytku:  

 papierosy,  

 ubrania i dodatki,  

 oprogramowanie i gry komputerowe, 

 sprzęt elektroniczny i komputerowy, 

 leki,  

 zabawki,  

 perfumy i kosmetyki,  

 żywność i alkohole,  

 zegarki i biżuteria. 











„Opakowanie chroni to co 
sprzedaje i sprzedaje to co chroni” 



Funkcje opakowania: 

1. Funkcja ochronna - jest to jego funkcja 
podstawowa, rozróżniamy tu: 

- opakowanie główne np. butelka,  

- opakowanie wtórne, które chroni opakowanie 
główne, spełniając rolę ochronną i promocyjną np. 
kartonik do butelki.  

- opakowanie wysyłkowe, w które pakujemy 
produkty. 
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Funkcje opakowania 

 

2. Funkcja wyróżniająca - wzbudzenie 
zaufania do producenta i przywiązanie 
nabywcy do produktów firmy z danym znakiem 
handlowym. Funkcja ta ma za zadanie 
poinformowanie klienta kto dany towar 
wyprodukował. 



Funkcje opakowania 

 

3. Funkcja informacyjna - na opakowaniu 
powinny zostać umieszczone informacje o 
zawartości produktu, musi być podana 
charakterystyka danego wyrobu. 
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 nazwę towaru; 

 znak towarowy i markę produktu; 

 wielkość jednostki opakowaniowej; 

 cenę detaliczną; 

 gatunek; 

 zwięzłą charakterystykę produktu (składniki, 
okres gwarancji, datę produkcji, okres 
użyteczności lub datę przydatności do spożycia, 
alergeny, wartość odżywczą, kraj/miejsce 
pochodzenia); 

 instrukcję użytkowania produktu; 

Informacja na opakowaniu powinna zawierać: 
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Funkcje opakowania 

4. Funkcja reklamowa - opakowanie musi 
zainteresować klienta, musi zwrócić jego uwagę, 
funkcja ta ma na celu trafienie oferty do 
właściwego użytkownika.  
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NOWE PRODUKTY 
 

  Nowe produkty utrzymują przedsiębiorstwo na 
rynku i umożliwiają jego rozwój. Jednak jak 
zdefiniować nowy produkt?  

   

  Czy przypadkiem wielokrotnie określenie nowy 
(innowacyjny, nowość) w stosunku do produktów 

jest zdecydowanie nadużywane??? 



Czy rzeczywiście ta farba 
koloryzująca z olejkiem z awokado 
jest prawdziwą innowacją?   

 

 

„Garnier Prawdziwa Innowacja 
100% kolor to nowa generacja 
trwałych farb do włosów z 
barwnikami w czystej postaci”.  



Czy innowacją jest fakt, iż Lipton umieścił liście 
herbaciane w torebce w kształcie piramidki??? 



Nowość z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa: 

 modyfikacja poprzedniej wersji – dietetyczna 

coca-cola, biżuteryjny pendrive;  

 

 znaczny skok/przełom innowacyjny czy 

technologiczny – walkman Sony, drukarka 3D; 

 

 

 

 prawdziwa innowacja – pierwszy komputer 

Apple I ’76, telefon   komórkowy, samochód 
elektryczny; 
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Apple I 

 1 kwietnia 1976 roku powstało Apple 
Computers które miało za zadanie sprzedawać 
komputer Apple I.  

 Komputerami zajmowali się wtedy tylko 
zapaleni hobbyści elektroniki, a Apple I (za 666,66$) 
był niczym innym jak płytą główną z obsadzonym 
procesorem, pamięcią (8 KB RAM) oraz  
podstawowymi układami zajmującymi się 
wyświetlaniem obrazu. Co i tak było przełomowe, 
bo inne tego typu komputery były wtedy 
sprzedawane jako zestawy do samodzielnego 
zlutowania;-)  



Apple I 



Nowość z punktu widzenia klienta: 

 Podział produktów według sposobu ich 
oddziaływania na konsumpcję:  

ciągła innowacja,  

dynamicznie ciągła innowacja,  

innowacja nieciągła. 
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Udany zabieg wstawienia implantu zęba wykonał już 
robot w Chinach. Sieci supermarketów są w trakcie 
testów dostarczania przesyłek dronami. W San 
Francisco trwają testy autonomicznych autobusów. 
Bot-terapeutka też już istnieje i była bardzo chwalona 
przez "pacjentów", a roboty kręcące rolki sushi pracują 
w ponad 200 restauracjach sieci Kura. A jeśli wolicie 
burgery? Firma Momentum Machines stworzyła robota, 
który zajmie się wszystkim: zrobi kotleta ze 
zmielonego mięsa (nie korzysta z mrożonki), grilluje, 
kroi warzywa, opieka bułkę. Jest w stanie przygotować 
ok. 360 burgerów w godzinę.  
                      Rewolucja już trwa… 

Czy to opis odległej przyszłości?  
NIEKONIECZNIE!!!  
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A w marketingu???  



Prawdopodobieństwo automatyzacji pracy 
menedżerów sprzedaży wynosi zaledwie 1,3%  
zaś menedżerów marketingu 1,4%. 



Dziękuję za uwagę  

i  

zapraszam na następny wykład 


