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 USŁUGA JAKO PRZEDMIOT TRANSAKCJI 

KUPNA-SPRZEDAŻY 



Usługa - każda czynność zawierająca  
w sobie element niematerialności, która  
polega na oddziaływaniu na klienta lub  
przedmioty bądź nieruchomości znajdujące  
się w jego posiadaniu, a która nie  

powoduje przeniesienia prawa 
własności.  Przeniesienie prawa własności 
może jednak nastąpić, a świadczenie usługi 
może być lub też nie być ściśle związane z 
dobrem  materialnym. 

DEFINICJA USŁUG 
 



Usługa - 
tworzy lub 

działalność, 
modyfikuje 

która nie 
fizycznych 

produktów, a jej wynikiem są produkty  
niematerialne, których nie można  
zmagazynować czy transportować. 

DEFINICJA USŁUG 
 



Usługa - użyteczny produkt 
niematerialny, który jest wytwarzany w 
wyniku pracy ludzkiej 
procesie produkcji, przez 

(czynności) w 
oddziaływanie 

na strukturę określonego 
(człowieka traktowanego jako 

obiektu 
osoba 

fizyczna, intelekt czy cząstka określonej 
albo 
w

 cel
u 

przedmiotu 
zaspokojenia 

społeczności  
materialnego),  
potrzeb ludzkich. 

DEFINICJA USŁUG 
 



działań z użyciem Usługa - zestaw 
odpowiednich środków umożliwiających jej 

klientowi dających wykonanie,  
domniemanie 

natomiast 
należytej 

wykonania a przez to 
staranności  jej  

zaspokojenie jego 
potrzeb, dzięki czemu korzystając z usługi 

jej materialny i emocjonalny klient kupuje  
skutek. 

DEFINICJA USŁUG 
 



Z powyższych definicji wynika zatem, że: 
 usługa jest niematerialnym produktem,  

którego użyteczność konkretyzuje się u  
usługobiorcy lub w rzeczy, którą on posiada; 

 usługi  będące  przedmiotem  

gospodarowania wytwarza się w procesie 
produkcji; 

 usługa jest szczególnym rodzajem 

wartości  użytkowej, która jest wytwarzana 
w wyniku pracy ludzkiej (czynności); 

USŁUGA TO… 
 



 w procesie produkcji usług bierze udział  

czynnik zewnętrzny zwany obiektem; 
 
 czynności usługowe o znaczeniu 

gospodarczym tworzą nową wartość bądź 
powiększają wartość przedmiotu 
materianego już istnijącego. 

USŁUGA TO… 
 



Ph. Kotler rozróżnia cztery typy ofert -  
od klasycznego dobra materialnego (czystego  
produktu) do klasycznej usługi: 

klasyczne dobro materialne - sok,
 piwo,  krem nawilżający; 

dobro materialne wraz z
 towarzyszącą mu usługą podkreślającą  
   troskę o klienta - komputer; 

usługa jako element podstawowy w pakiecie  
z drugorzędnymi, towarzyszącymi jej dobrami i  
usługami o mniejszym znaczeniu, np. przelot  
samolotem w pierwszej klasie; 
 klasyczna usługa, np. psychoterapia,  opieka 

  nad dzieckiem  



Elementy  

niematerialne 

 

 

 

 

 
Elementy 

materialne 

KONTINUUM 

MATERIALNOŚCI 

• Opieka nad dziećmi  

• Edukacja  

• Doradztwo prawne  

• Podróże samolotem  

• Bary szybkiej obsługi 

• Komputer 

• Napoje bezalkoholowe 

• Odzież 

• Cukier 



Do samodzielnego przeczytania 

 

Czubała Anna, Jonas Agata, 

Smoleń Tomasz, Wiktor Jan: 

 

„Marketing usług” 
 

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska - 

Oficyna Ekonomiczna, 2006 

 

str. 16-23. 

KLASYFIKACJA USŁUG 



  KLASYFIKACJA USŁUG 

  

 I Podział usług według kryterium 
przeznaczenia danej usługi - ściśle 
związane z potrzebą, którą ona zaspokaja: 

 

 1. produkcyjne 

 2. konsumpcyjne 

 3. ogólnospołeczne 



  Ad. 1. usługi produkcyjne - użyteczne 

produkty niematerialne, będące 

współdziałaniem w procesie produkcji dóbr 

materialnych, ale nie tworzące bezpośrednio 

nowych dóbr, np.: 

 - roboty instalacyjne i montażowe 

 - współdziałanie w procesie produkcji 

wyrobów, na zlecenie producenta 

 - dystrybucji energii elektrycznej itp.  



  Ad. 2. usługi konsumpcyjne - użyteczne 

produkty niematerialne związane z procesem 

konsumpcji indywidualnej i zbiorowej, powstają 

one w wyniku: 

 a. pracy skierowanej na obiekty użytkowane w 

procesie konsumpcji, polegającej na naprawach, 

remontach i konserwacjach; 

 b. pracy, polegającej na udostępnianiu 

konsumentom urządzeń i pomieszczeń w celu 

ich eksploatacji, np. usługi w zakresie transportu 

i łączności; 

  



 c. wytwarzania użytecznych produktów 
niematerialnych zaspakajających 
bezpośrednio potrzeby ludzi w zakresie 
konsumpcji osobistej i społecznej, jak:  

 
 - usługi mieszkaniowe, nauki, oświaty, 

kultury, ochrony zdrowia, turystyki  
 
    oraz  
 
 - tzw. usługi osobiste (fotograficzne, 

fryzjerskie, kosmetyczne).  



 Ad. 3. usługi ogólnospołeczne - czynności 

zaspakajające potrzeby porządkowo-

organizacyjne społeczeństwa, świadczone 

przez: 

 - aparat władzy, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego: administracja państwowa i 

publiczna o charakterze pozagospodarczym, 

obrona narodowa, siły bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, organizacje 

polityczne; 

 - instytucje usług pozagospodarczych: 

instytucje wymiaru sprawiedliwości, 

organizacje i zrzeszenia społeczne i 

wyznaniowe. 



  II podział ze względu na kryterium 
rodzaj wyniku pracy: 

 

  usługi renowacyjne - czyli naprawcze, 
których celem jest zachowanie, przywracanie 
bądź ochrona wartości zasobów rzeczowych, 
które są potrzebne jednostce lub grupie 
ludzkiej; 

 

  usługi informacyjne - polegające na 
przechowywaniu i przetwarzaniu informacji; 

 

  usługi dystrybucyjne - mające za zadanie 
odnawianie lub zwiększanie poprzez 
wymianę wartości zasobów rzeczowych, 
które są potrzebne jednostce lub grupie 
ludzkiej;  



  

 usługi rekreacyjne - polegające na działaniu na 

właściwości fizjologiczne człowieka, czyli takie usługi, 

w których podmiot działa bezpośrednio na człowieka 

(lecznicze, higieniczno-estetyczne) oraz takie, w których 

przygotowywane są jedynie warunki do samodzielnej 

rekreacji człowieka (turystyczne, sportowe); 

 

 usługi oświatowo - kulturalne - polegające na 

przekazywaniu wiedzy bądź doznań artystycznych danej 

osobie lub grupie osób, a należą tutaj usługi kulturalne, 

oświatowe i wychowawcze; 

 

 usługi organizacyjne - polegające na  podjęciu i 

przekazaniu decyzji określonym osobom lub grupom 

społecznym. 



 III Podział według bazowania na sprzęcie 

bądź ludziach: 

1.  usługi bazujące na sprzęcie: 

 zautomatyzowane – automaty do sprzedaży, 

automatyczne myjnie samochodowe; 

 monitorowane przez relatywnie 

niewykwalifikowanych operatorów – kina, 

pralnie, taksówki; 

 prowadzone przez wykwalifikowanych 

operatorów – ciężkie prace budowlane, linie 

lotnicze. 



2. usługi bazujące na ludziach: 
 

 niewykwalifikowana siła robocza – 

koszenie trawy, dozór budynków; 

wykwalifikowana siła robocza – naprawy 

AGD, naprawy hydrauliczne, gastronomia; 

 profesjonaliści – prawnicy, księgowi, 

konsultanci ds. zarządzania. 

 



 IV podział - Peter Mudie i Angela Cottam 

pakiet usług różnicują na: 

 a. usługi podstawowe pakietu – 

podstawowe korzyści płynące z zakupu 

usługi. 

 b. usługi peryferyjne (marginalne), które 

obejmują: 

  usługi wspomagające - są one 

konieczne, ponieważ umożliwiają klientowi 

skorzystanie z usługi 

  usługi dodatkowe – nie są bezwzględnie 

wymaga, ale mogą odróżniać daną usługę od 

konkurencyjnych.  

 



Jedna z klasyfikacji  (P.  Mudie i A. 
Cottam) pakiet usług różnicuje na: 

a. usługi podstawowe pakietu  
podstawowe korzyści płynące z zakupu 
usługi. 

b. usługi peryferyjne (marginalne), 

które  obejmują: 

 usługi wspomagające - są one konieczne,  
ponieważ umożliwiają klientowi skorzystanie z  
usługi; 

 usługi dodatkowe – nie są bezwzględnie  
wymaga, ale mogą odróżniać daną usługę od  
konkurencyjnych. 



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

4N USŁUG 

* Ekonomika jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, 

dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz 

prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach. 



4N USŁUG 

Usługi charakteryzują się czterema istotnymi  
cechami, które odróżniają je od klasycznych dóbr  
materialnych oraz implikują określone działania w 
zakresie zarządzania przedsiębiorstwami 
usługowym.  Elementy  te  noszą  nazwę 
„czterech N” usług, a są to: 
niematerialność; 
niespójność; 
niepodzielność; 
nieskładowalność. 



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

 
 Niemożność nabycia prawa 

własności usługi 

 Komplementarność i 
substytucyjność usług i dóbr 
materialnych. 



  Wymienione cechy charakterystyczne usług 

implikują określone działania firm usługowych, a 

także stwarzają pewne ograniczenia dla kadry 

zarządzającej tymi firmami.  

 Cechy usługi Ograniczenia Sposoby działania firmy 

Brak 

efektu 

materialnego 

1. Trudno jest poddać 

próbie i wstępnej 

ocenie pomysł 

produktu - usługi 

2. Brakuje możliwości 

opatentowania 

3. Trudno jest określić 

pożądany poziom 

jakości usług 

4. Promocja jest 

najbardziej 

przydatnym 

narzędziem 

marketingu 

1. Uwaga zwrócona na 

korzyści jakich 

dostarcza usługa 

2. Personalizowanie 

czynności usługowych 

3. Stosowanie marki 

handlowej usługi 

4. Rozwijanie wizerunku 

firmy 



Cechy 

usługi 

Ograniczenia Sposoby działania firmy 

Nierozdziel

ność usługi 

z osobą 

wykonawcy 

 

1. Wymagana jest 

obecność wykonawcy 

2. Dominuje forma 

sprzedaży bezpośredniej 

3. Ograniczona jest skala 

działania 

 

1. Zwrócenie uwagi na 

szybkość pracy 

usługodawców 

2. Szkolenie mniej 

doświadczonych i 

wykwalifikowanych 

pracowników 

 

Nietrwałość 

usług 

1. Brakuje możliwości 

magazynowania 

2. Występują problemy 

fluktuacji popytu na 

usługi 

1. Działania zmierzające do 

wzajemnego 

dopasowania podaży i 

popytu (np. zmiany cen) 



Cechy usługi Ograniczenia Sposoby działania firmy 

Niemożność 

nabycia 

prawa 

własności 

usługi 

1. Konsument ma dostęp 

do świadczeń w postaci 

usługi lub związanych z 

nią udogodnień, ale nie 

może ich nabyć na 

własność 

1. Podkreślanie, że z braku 

transferu własności 

mogą wynikać określone 

korzyści 

Trudność 

standaryzowa

nia usługi 

1. Standard wykonania 

usługi zależy od tego, 

kto i kiedy ją świadczy 

2. Trudno jest zapewnić 

określony poziom 

jakości świadczenia 

usług 

1.   Uważny dobór 

personelu usługowego i 

jego szkolenie 

2.   Kontrola 

wykonywanych usług 

3.   Zwracanie uwagi na 

indywidualne 

wymagania nabywców 

usług 



„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) 



  

 1. Kontakt na odległość (klient styka się z 

usługą za pośrednictwem poczty (np. usługi 

finansowe) bądź automatu (np. bankomaty czy 

vending).  

 Prospekty, broszurki i formularze 

przesyłane pocztą muszą być zaprojektowane z 

myślą o kliencie. Automaty muszą działać i być 

łatwe w obsłudze.  

RODZAJE KONTAKTÓW USŁUGOWYCH: 



  2. Pośredni kontakt osobisty - klient 

styka się z usługą za pośrednictwem telefonu.  

   

  3. Bezpośredni kontakt osobisty -  klient 

spotyka się z usługodawcą twarzą w twarz. 

Klienci mają wtedy okazję zobaczyć osoby 

świadczące usługi, a pogląd na jakość usług mogą 

sobie wyrobić na podstawie wyglądu i/lub 

zachowania się usługodawcy.  

RODZAJE KONTAKTÓW 

USŁUGOWYCH: 



„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 



  Inne punkty kontaktowe, które mogą wpływać na 
wyrobienie sobie przez klienta poglądu na daną usługę, 
na przykład: 

 frontowe wejście do organizacji, 

 parking, 

 pojazdy organizacji, 

 wnętrze budynku — rodzaj umeblowania, roślinność 
(prawdziwa czy sztuczna), 

 oznakowanie, 

 materiały informacyjne: broszury, katalogi, 
prospekty. 

 W organizacjach usługowych istnieje wiele 

punktów kontaktowych (nie tylko ludzkich), w których to 

kształtują się wrażenia przekształcające się następnie w 

odczucia, przekonania, i być może, trwałe wyobrażenia. 

RODZAJE KONTAKTÓW 

USŁUGOWYCH: 



 Moment 

użytkowania 

Dowody materialne Rzecz posiadana 

Przed skorzystaniem z 

usługi 

Przedstawiciel zakładu 

ubezpieczeń, fotografie 

fryzur lub ich obraz w 

komputerze 

Prospekty urlopowe 

lub uczelniane 

W trakcie korzystania z 

usługi 

Pies wartowniczy w 

agencji ochrony, 

wystrój wnętrza 

restauracyjnego, inni 

klienci 

Książka z biblioteki, 

samochód z 

wypożyczalni 

  

Po skorzystaniu z 

usługi  

Reklamowanie się 

organizacji 

Dyplom uczelni lub   

sprawozdanie zakładu 

naprawy pojazdów 

MATERIALIZOWANIE USŁUG 



Faza Dowody materialne  

na przykładzie kancelarii adwokackiej 

Przedsprzedażna Lokalizacja kancelarii, wygląd zewnętrzny 

siedziby, inni klienci. 

Negocjacje Wystrój wnętrz kancelarii, papier firmowy, 

wizytówki, dyplomy, meble, wygląd pracowników, 

rekwizyty wpływające na wrażenie klienta. 

Wykonanie 

usługi 

Papier firmowy, wygląd faktur, raportów, analiz. 

Posprzedażna Pisemne podziękowanie za skorzystanie z usługi, 

życzenia urodzinowe lub świąteczne, zaproszenie 

do klubu stałych klientów, program lojalnościowy. 

   

   

Klientowi należy dostarczyć  

„materiału dowodowego”!!! 
   



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, oświetlenie, czy zapach 

 można wywoływać  u klienta (pracownika)  
określone 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! 



- 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 pewne informacje! 



WPŁYW KOLORÓW NA 

WRAŻENIA 

Oddziaływanie kolorem na zachowania klienta  
może odbywać się równolegle na wielu płaszczyznach  
tj.: 

produkt, 
opakowanie, 
wystrój wnętrza, 
materiały promocyjne, 
reklama, 
wygląd pracowników, 
logo firmy. 

Celem zasadniczym manipulacji symboliką  
koloru w przekazie marketingowym jest wywołanie  
emocji, mających swoje ujście w określonym  
zachowaniu klienta. 



W systemie komunikacji marketingowej 

stosowanie koloru podlega pewnym regułom: 

Kolor Wrażenie 

Czerwony   Kolor życia i uczuć. Potęguje odwagę. Symbolizuje energię,  

temperament, witalność. Wzmaga apetyt, jest kolorem  ostrzegawczym, 

alarmującym, „przybliża” produkt leżący na  półce, lubiany przez kobiety, 

stąd często wykorzystywany na  opakowaniach oraz reklamie produktów 

skierowanych do  kobiet, 

Niebieski     Kojarzony z autorytetem, rozsądkiem i zaufaniem. Symbolizuje  

przestrzeń, pokój, bezpieczeństwo, przyjaźń, higienę,  kreatywność. 

Sprawdza się w przypadku reklam kredytów czy 

Zielony 

zakupów na raty. Jest postrzegany jako kolor świeżości i  

orzeźwienia. Niebieski jest lubiany przez mężczyzn, stąd często  

wykorzystywany na opakowaniach produktów skierowanych do  

nich. Kolor ten „oddala” produkt leżący na półce. Ma silne  

właściwości uspokajające. 

Kojarzony ze spokojem, odprężeniem, relaksem, często  

wykorzystywany w reklamach kierowanych do biznesmenów,  

ogrodników, hodowców zwierząt. Wykorzystywany w przypadku 

opakowań produktów zdrowych, naturalnych, świeżych. 



Pomarańczo  

wy 

gniewu i agresji, symbol Poprawa nastroju, zmniejszenie  

energii, ambicji, przygody. 

Żółty Kolor koncentracji, ułatwia porozumiewanie się, symbol  

bogactwa,  powiększa  optycznie  produkt  leżący  na  półce.   W 

Fioletowy 

reklamie wyzwala chęć spróbowania produktu. 

 
Kolor dostojeństwa, władzy, szacunku, cierpliwości, 

odpowiedzialności. Posiada właściwości erotyczne. Trudny do  

imitacji, wyraźnie wyróżnia dany produkt (np. Milka,  

Whiskas). Stosowany w reklamie luksusowej odzieży,  

kosmetyków i perfum. 

Różowy wrażliwość, naiwność, słodycz, symbolizuje 

beztroskie dzieciństwo, a z drugiej strony – 

Delikatność,  

szczęśliwe,  

kiczowatość 

Brązowy Kojarzy się z rozsądkiem, stabilizacją, spokojem,  

zdecydowaniem, praktycznością, pracowitością, sumiennością.  

Opakowanie w tym kolorze wskazuje, że produkt jest godny  

zaufania 



Szary 

Biały 

Brak pewności, brak zaangażowania, depresja, neutralność. To  

kolor wyciszenia, harmonii, uporządkowania, równowagi.  

Uznawany za kolor „niekolorowy”. 

 
Czystość, niewinność, pokój, perfekcja, zaufanie. Symbol  

dumy. Kolor światła. Łagodzi emocje. Stosowany często aby  

podkreślić ekskluzywność czy wyjątkową elegancję,  

wykorzystywany na opakowaniach kosmetyków. W reklamie  

stosowany by oddać wrażenie chłodu – guma do żucia,  lekkości 

– serki, lody, nowoczesności – banki, instytucje, sprzęt AGD. 

Czarny Niepokój, strach, powaga, tajemniczość, brak nadziei. Symbol  

żałoby i śmierci. Symbolizuje nietolerancję. W XX w stał się  

kolorem   luksusu,   elegancji,   wyrafinowania   i   szyku.    Jest 

jednocześnie kolorem nowoczesności. Kojarzony z sukcesem,  

prestiżem, spotykany w przypadku reklam markowych  

wiecznych piór, zegarków, samochodów, drogich alkoholi,  

raczej nie wykorzystywany w reklamie żywności, opakowanie  

w kolorze czarnym najczęściej stosuje się w przypadku  

wyrobów jubilerskich, męskich kosmetyków, luksusowych  

wyrobów czekoladowych. 



WPŁYW ZAPACHÓW NA 

WRAŻENIA 

Aromamarketing to nowy sposób promocji  
sugestywnej, dzięki której klient nie będzie 
rozróżniał  danego miejsca po wyglądzie, a po 
zapachu. Aromaty mają działanie relaksujące, 
wprowadzają w odpowiedni nastrój, poprawiają 
samopoczucie, ale również zwiększają wydajność 
pracowników, a także pomagają:  

kliencie 

 stworzyć atmosferę swobody i zaufania 

 wywrzeć niezapomniane wrażenie na 
zaznaczając istnienie firmy w jego świadomości 

skłonić klientów do dłuższego pobytu 

wpłynąć na wzrost chęci zakupu 

 zwiększyć  obroty 



             Komunikacja zapachowa znajduje 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie ma miejsce 
sprzedaż bądź obsługa klienta. 
 
  

Do najbardziej popularnych miejsc 
praktycznego zastosowania aromamarketingu 
zaliczać można: hotele, 
Wellness, biura 

ośrodka SPA &  
podróży,  centra 

konferencyjne, usługi gastronomiczne 
kawiarnie, itp.), kliniki, (restauracje, puby, 

gabinety lekarskie i stomatologiczne, 
poczekalnie, baseny.   
  

WPŁYW ZAPACHÓW NA 

WRAŻENIA 



W poczekalni Business Class British  
Airways na londyńskim lotnisku Heathrow  
rozprowadzany jest specjalnie skomponowany  
zapach, który odświeża i odpręża  
podróżnych czekających na lot. 

W biurach podróży wysyłających
 swoich 

śródziemnomorskich, 

klientów  do 

aromatów  
kompozycji  
zapachów 

kojarzących 
tropikalnych 

się z morzem, 
 kokosowego 

gorących krajów używa się tzw. 
czyli  lub  czy 

ananasowego. 

WPŁYW ZAPACHÓW NA 

WRAŻENIA 



W hotelarstwie doznania zapachowe klientów 
są równie ważne jak  te    wzrokowe, ponieważ 

na  emocje klienta, jego bezpośrednio wpływają 
samopoczucie, a także na wspomnienia związane z 
danym miejscem. 

W ogólnie 
jak holl czy 

dostępnych 
recepcja 

obszarach hotelowych 
powinny unosić się 

zapraszające do środka przyjemne i delikatne  
aromaty, np. cytrusowe, bądź kwiatowe. 
W restauracji hotelowej odpowiednie  zapachy 
(korzenne, winne lub o delikatnej nucie  
owocowej)  mogą wesprzeć jej działania  powodując 
zwiększone uczucie łaknienia i 
ponadto nieprzyjemne 
kuchenne, dym tytoniowy, 

zapachy 
zapachy 

zabijając  
(wyziewy  

chemikaliów 
  kuchennych).  



Klient, który odwiedza hotelową kawiarnię 
lub drink bar powinien być zachęcony nie tylko do 
wypicia kawy, herbaty lub soku, ale również do 
zjedzenia jakiegoś deseru, na co wpływa 
aromat świeżo parzonej kawy i pieczonych  
rogalików. Obydwa zapachy pobudzają łaknienie, ale  
tylko w kierunku słodkiego. 
W pokojach hotelowych powinno
 stosować się aromaty zawierające absorber (czyli środek 

nieprzyjemne zapachy), a pochłaniający wszelkie 
kompozycje powinny powodować odprężenie i 

  uczucie spokoju.  
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5% 10% 

Odsetek wskazań 

Skuteczność oddziaływania profesjonalnie  
zastosowanego marketingu zapachowego na  

efekty sprzedaży 



Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych  
aromamarketing wykorzystuje ok. 60%  
przedsiębiorstw, w Europie od 30 do 40% firm,  
natomiast w Polsce czyni to zaledwie 5-10%  
przedsiębiorstw. 



FLOWCHART – GRAFICZNY 

PROJEKT USŁUGI  

FLOWCHART – graficzny projekt usługi, 
w którym pokazuje się każdą czynność z 
podziałem na elementy usługi: 
oglądane przez klienta (front stage);  
niewidzialne dla klienta (back stage).  



 
 

Procedura budowy graficznego projektu usług: 

zidentyfikowanie każdej interakcji z klientem 

przedstawienie relacji liniowo 

gdzie jest OTSU (opportunity to screen up) – 
czyli  możliwość zepsucia: 

- momenty, w których istnieje prawdopodobieństwo  
wystąpienia błędów i uchybień  tzw. „Punkty  
krytyczne” [!] - miejsca, w których następuje 
interakcja z   klientem; 

- tzw. „Chwile prawdy”, które decydują 
o postrzeganiu i ocenie usługi przez klientów 

(np. rozmowa telefoniczna, przybycie do firmy, 
  rozmowa z pracownikami) [*]  

FLOWCHART – GRAFICZNY 

PROJEKT USŁUGI  



Przykład schematu flowchart  

dla wydania opinii prawnej 



Szczegółowy flowchart 

czynności „zapłata  rachunku” 



MODEL JAKOŚCI 

USŁUG 

Model jakości usług opracowany został po to,  
aby podnieść wiedzę na temat jakości usług i  
zachęcić do badania jej głównych zagadnień. 

 
Podstawowe cechy tego modelu to: 

1.  Określenie najważniejszych atrybutów  
jakości usług, tak z perspektywy 
kierownictwa, jak i konsumenta; 

2.  Zaznaczenie luk między konsumentami i  
usługodawcami; 

3. Zrozumienie   implikacji,   jakie   ma  dla 
zarządzania usługami usunięcie tych luk. 



Model wskazuje pięć sytuacji, w których  
między dwiema ocenami jakości powstają  
luki: 

l) luka między oczekiwaniami klienta a  
oceną tych oczekiwań przez kierownictwo  
firmy, 

2)  luka   między   oceną   kierownictwa 
a normatywną jakością usługi, 

3) luka między technicznymi normami 
jakości usługi a faktycznie wykonaną 
usługą, 

4) luka między świadczeniem usługi a 
treścią komunikacji z konsumentami, 

oczekiwaną a otrzymaną 5) luka między 
usługą. 



powstaje w wyniku różnicy między 
oczekiwaniami konsumentów a 
postrzeganiem tych oczekiwań przez 
kierownictwo firmy.  
 
 
 
 
 



jest wynikiem różnicy między tym, jak 
kierownictwo postrzega oczekiwania 
konsumentów, a normatywną jakością 
usługi. Menedżerowie ustalają standard 
jakości usługi na podstawie 
subiektywnej oceny potrzeb klientów, 
która nie zawsze jest prawidłowa.  

 
 
 
 



wskazuje na różnice między jakością 
usługi zgodną z normami technicznymi 
a faktycznie wykonaną usługą. 
Szczególnie istotne w branżach, w 
których ludzie są decydującym 
czynnikiem w procesie fizycznego 
świadczenia usług.  



jej przyczyną jest różnica między 
wykonaniem usługi a informacją na jej 
temat przekazaną klientom. Na 
podstawie tej informacji klienci 
formułują pewne oczekiwania, które 
nie zawsze się spełniają w praktyce.  
 



wynika z różnicy między usługą 
otrzymaną a oczekiwaną przez klienta. 
Subiektywna opinia na temat jakości 
usługi kształtuje się pod wpływem 
wielu czynników, a każdy z nich może 
spowodować zmianę oceny. 
 
 
 



http://www.techeblog.com 





 usługi są specyficznym przedmiotem obrotu, ponieważ 
wytwórca i konsument muszą wejść w bezpośredni 
kontakt, 
 

 usługi są najczęściej konsumowane w momencie ich 
świadczenia. Nie można gromadzić ich zapasu ani 
magazynować, istnieje więc bezpośrednia zależność 
pomiędzy liczbą usług a wielkością popytu, 
 

 produkcja usług i ich konsumpcja muszą odbywać się w 
tym samym miejscu  koncentracja usług jest 
ograniczona, a ich podaż musi być rozproszona w 
przestrzeni, 
 

 usługi cechuje wysoka elastyczność popytu względem 
dochodów. Wzrost dochodów w gospodarstwach 
domowych powoduje znaczny wzrost popytu na usługi, 

PODSUMOWANIE  

 CECHY RYNKU USŁUG: 

 



 zakup określonych rodzajów usług jest nieodłącznie 
związany z nabyciem pewnych towarów (np. usługi 
naprawcze, remontowe, konserwacyjne, doradcze, 
edukacyjne). Jednocześnie usługi mogą zastąpić zakup 
towarów (np. dzięki przywróceniu zdolności użytkowej 
dobra materialnego przez naprawę lub remont), 

 

 ceny usług są relatywnie wyższe od cen dóbr 
materialnych, ponieważ w produkcji usług jest większe 
zaangażowanie pracy żywej, mniejsze zaś pracy 
uprzedmiotowionej. Natomiast postęp techniczny w 
produkcji na wielką skalę wywołuje w dłuższych 
okresach obniżkę kosztów i cen tych wytworów. 

PODSUMOWANIE  

 CECHY RYNKU USŁUG: 

 



 

Case study: 

UDANY URLOP 



Dziękuję za uwagę 


