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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.  



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  



5 sposobów selekcji rynku docelowego 
 





Pozycjonowanie 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 stworzenia w 
świadomości potencjalnych konsumentów 
takiego obrazu produktu i firmy, który 
pozwoliłby je odróżnić od rywali i sprzyjał 
zarazem uformowaniu się stałej klienteli. 



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  



- 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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Implementacja reguły STP  
na przykładzie  

 

AQUARIUS HOTEL*****  
SPA & WELLNESS 

w Kołobrzegu 
  



Dziękuję za uwagę 
  



Dziękuję za uwagę 

 i  

zapraszam na następny wykład    

z Marketingu w Turystyce;-) 


