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MARKETING BEZPOŚREDNI 



Miejsce promocji w  marketingu mix

Produkt Cena

Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Public relations

Publicity

Marketing

bezpośredni

Promocja Dystrybucja

Rynek docelowy

interakcyjny system marketingu nastawiony na 
wywołanie odpowiedzi z rynku 



1. Ewolucja i mity na temat marketingu bezpośredniego   

2. Cechy charakterystyczne i modele zastosowania marketingu 

bezpośredniego 

3. Narzędzia marketingu bezpośredniego  

4. Media interaktywne 

5. Wnioski/Wady i zalety poszczególnych instrumentów  
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 W literaturze przedmiotu marketing 
bezpośredni jest określany jako sposób 
komunikacji tworzący bezpośrednią relację 
między firmą a jej aktualnymi i potencjalnymi 
klientami, stanowiący specyficzne połączenie 
reklamy oraz sprzedaży, wykorzystujący 
zróżnicowany zestaw środków działania 
takich jak: poczta tradycyjna, telefon, katalog 
czy media elektroniczne.  
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 Marketing bezpośredni opiera się na 
wzajemnym oddziaływaniu przedsiębiorstwa 
oraz jego klienta, dając możliwość reakcji 
klientowi. Kontakt w postaci odpowiedzi ze strony 
klienta bądź wyrażenia przez niego chęci zawarcia 
transakcji może być dokonany w każdym miejscu, 
co oznacza, że kupujący nie musi udawać się do 
punktu obsługi klienta.  
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 Pojęcie marketingu bezpośredniego nie ma 
jednej, ostatecznie zaakceptowanej definicji. 
Zarówno w teorii, jak i praktyce marketingu nie ma 
zgodności, co do treści znaczeniowej marketingu 
bezpośredniego, a na przestrzeni ostatnich kilku 
dekad ulegał on wyraźnym przeobrażeniom.  



 czas 

 czas 

Lata 70-te 
XX w. 

Lata 80-te 
XX w. 

Lata 90-te 
XX w. 

Rys. Ewolucja znaczeniowa marketingu 
bezpośredniego 

 

 
Marketing bezpośredni to kanał dystrybucji 
  Marketing bezpośredni to kanał promocji 
    Marketing bezpośredni to nowa  

     koncepcja marketingu  
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 W nowym ujęciu marketing bezpośredni 
wykracza poza wąskie, instrumentalne znaczenie. 
Jego idea może być podstawą koncepcyjną 
działania przedsiębiorstwa, integrującą 
wszystkie narzędzia marketingu w celu 
zaspokojenia potrzeb nabywców 
traktowanych indywidualnie.   
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 Ujęcie współczesne marketingu 
bezpośredniego (wg C.L. Bauera i J. Miglautscha) 
wskazuje, iż powinien być on traktowany szerzej 
niż tylko jako kanał dystrybucji lub jako 
zespół instrumentów promocji 
umożliwiających bezpośredni, interaktywny i 
mierzalny kontakt w klientem.  
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 MARKETING BEZPOŚREDNI to proces 
(wymagający używania BAZY DANYCH) 
polegający na identyfikowaniu pojedynczych 
nabywców, określaniu ich potrzeb i 
preferencji, motywowaniu do zakupu i 
podtrzymywaniu z nimi relacji przez 
zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb.              
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Najczęściej pojawiające się mylne poglądy (mity) 
na temat marketingu bezpośredniego: 

 
1. Marketing bezpośredni a marketing BTL.  

2.  Marketing bezpośredni a reklama pocztowa.  
3.  Marketing bezpośredni a sprzedaż 

wysyłkowa.  
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1. Marketing bezpośredni a marketing BTL.  
 

 
ATL (above the line) 

 
------------------------------ (line;-) 

 
BTL (below the line) 
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ATL (above the line)  
to np.: reklama telewizyjna, radiowa, prasowa, 

zewnętrzna czy kinowa. 

------------------------------  
BTL (below the line)  

to np.: marketing bezpośredni (direct mail, mailing, 

telemarketing, sprzedaż katalogowa, akcje w miejscu 
sprzedaży (degustacje, animacje, rozdawanie próbek).  
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1. Marketing bezpośredni a marketing BTL.  
 

Obecnie podział na ATL i BTL jest umowny, bowiem 
niektóre działania marketingu bezpośredniego mogą 
pochłaniać tak duże budżety jak reklama masowa i nie 
mogą być rejestrowane łącznie z innymi wydatkami. 
Ponadto w reklamie masowej nierzadko wprowadza się 
kanał komunikacji zwrotnej, aby nabywcy 
bezpośrednio komunikowali się przedsiębiorstwem, co 
ma na celu uruchomienie działań bezpośrednich. 

 
 



 2. Marketing bezpośredni a reklama 
pocztowa.  
 
 Choć reklama pocztowa (przesyłka bezpośrednia 
tzw. direct mail) jest narzędziem wykorzystywanym w 
marketingu bezpośrednim, jednak nie wyczerpuje 
pojęcia marketingu bezpośredniego.  
 A z drugiej strony reklama pocztowa rozsyłana 
masowo do wielu klientów tzw. junk mail, czyli  poczta 
śmieciowa stanowi zaprzeczenie nowocześnie 
rozumianego marketingu bezpośredniego.  
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 3. Marketing bezpośredni a sprzedaż 
wysyłkowa.  
  
 Sprzedaż wysyłkowa zrodziła się w Stanach 
Zjednoczonych w 1888 roku kiedy to firma Sears 
Reobuck Company jako pierwsza wydała 
kieszonkowy katalog z ofertą dla farmerów 
zamieszkujących daleko od miejsc tradycyjnego 
handlu. 
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 Katalog Searsa, 
Roebucka i S-ki, zwany Biblią 
konsumentów lub Księgą 
życzeń całego narodu z 1897 
roku (posiadał kieszonkową 
wielkość i 786 stron oferujących 
zegarki, biżuterię, maszyny do 
szycia, rowery, ubrania, lampy, 
instrumenty muzyczne czy wózki 
dla dzieci). 
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Wraz z rozwojem 
społeczeństwa i zmianami 
mody wprowadzano: 
 - druk barwny,  
 - stroje sportowe, 
- obuwie (damskie, męskie, 
robocze, luksusowe, do 
biegania) 
- scyzoryki, kasy pancerne,  
- pasma włosów do peruk we 
wszystkich odcieniach, 

sztuczne brody i wąsy;-)   

http://www.flickr.com/photos/goldstarsfortulip/2049110465/


- automobile, pralki, nagrobki, telewizory i zmywarki (w 
1949!), 
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- a nawet cały katalog 
domów (do składania we 
własnym zakresie, 
sprzedawanych w 
specjalnych zestawach),  



 Obecnie sprzedaż wysyłkowa obejmuje oprócz 
katalogu także inne formy dotarcia do nabywcy z 
ofertą. Prezentacja oferty może nastąpić za 
pośrednictwem: 
- telefonu,  
- wysłanego listu poczty tradycyjnej czy 
elektronicznej,  
- programu telewizyjnego, 
- komunikatu zachęcającego do wejścia na 
stronę www.  
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 Zaś nabywca decydujący się na zakup może 
złożyć zamówienie na różne sposoby – listownie, 
telefonicznie, mailowo, faksem.  
 Marketing bezpośredni to nie tylko sprzedaż 
wysyłkowa, ponieważ jego funkcje wykraczają 
poza sprzedaż obejmując np. informowanie 
klientów, dostarczanie wartości dodatkowych 
czy budowanie relacji. Coraz częściej też sprzedaż 
wysyłkowa staje się zindywidualizowana na 
podstawie informacji na temat klienta gromadzonych 
w bazie danych.      
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 Jednym z podstawowych zadań 
marketingu bezpośredniego jest personalizacja, 
zidentyfikowanie klienta najprecyzyjniej, jak 
to jest możliwe. 
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 Głównym celem działań z zakresu 
marketingu bezpośredniego jest:  
  polepszenie wizerunku marki,  
  wzrost sprzedaży,  
  informowanie o zmianach dotyczących 
firmy, firmowej strony internetowej, 
aktualnych akcji promocyjnych, etc.   
  stworzenie poczucia więzi z odbiorcami 
dystrybuowanych informacji. 
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  Wśród najważniejszych cech 
marketingu bezpośredniego wymienić 
należy: 
  

 ukierunkowanie (osoby do których marketing 
bezpośredni jest skierowany, są starannie wybrane, 
co ogranicza straty i pozwala na stworzenie oferty 
najlepiej odpowiadającej oczekiwaniom 
potencjalnych klientów), 
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 osobisty charakter (może on uzyskać 
charakter osobisty nie tylko poprzez zwracanie się 
po nazwisku, ale również poprzez przekazanie 
wiedzy o potencjalnym kliencie jako o osobie, np. 
„Jako cenionemu klientowi, który już trzy razy 
dokonał u nas rezerwacji i zakupu, proponujemy 
Pani (Panu) specjalną ofertę...”, ponieważ 
większość ludzi jest do pewnego stopnia 
egocentryczna, takie sformułowanie może mieć 
dużą siłę przekonywania), 
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 zorientowanie na odpowiedź (chodzi o 
przesłanie kuponów, kart zwrotnych, zaproszenie 
na portal www czy do skorzystania z aplikacji 
mobilnych), 
 

 szczegółowość (słowo pisane i szata 
graficzna pozwalają na przedstawienie dużej 
liczby szczegółów, które są niezbędne, aby klienci 
zostali przekonani do zakupu), 
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 krótkoplanowość (marketing bezpośredni jest 
raczej krótkoterminowy i taktyczny niż 
długookresowy; gdyby firma chciała powtórzyć 
kilkakrotnie akcję rozsyłania przesyłek pocztowych 
skierowanych do potencjalnego klienta, byłoby to 
bardzo kosztowne w porównaniu na przykład do 
reklamy prasowej), 
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 mierzalność (marketing bezpośredni przynosi 
efekty, które mogą być dokładnie zmierzone), 
 

 dyskrecja (reklama telewizyjna czy prasowa są 
natychmiast zauważone przez konkurencję, 
natomiast kampania marketingu bezpośredniego  
może zostać albo zauważona przez konkurentów 
później lub w ogóle może ona ujść ich uwadze). 



MODELE ZASTOSOWANIA 
MARKETINGU 

BEZPOŚREDNIEGO W PRAKTYCE 
RYNKOWEJ 

model strategiczny pełnozakresowy (model A). 
model strategiczny niepełnozakresowy (model B). 

model taktyczny selektywny (model C). 
model taktyczny masowy (model D). 



 
Wyszczególnienie 

Model A 
Strategiczny 

pełnozakresowy 

Model B 
Strategiczny 

niepełnozakresowy 

Model C 
Taktyczny 

selektywny 

Model D 
Taktyczny 
masowy 

  

 
Cele marketingu 
bezpośredniego 

 
Sprzedaż, 

komunikacja, relacje 

 
Sprzedaż, 

komunikacja, relacje 

 
Sprzedaż, 

komunikacja 

 
Sprzedaż,  

komunikacja 
 

 
 

Znaczenie 
marketingu 

bezpośredniego w 
działaniach 
rynkowych 

 

 
Zasadnicze 

 
Duże lub średnie 

 
Średnie lub małe 

 
Małe lub bardzo 

małe 

 

 
Znaczenie baz 

danych 

 
Zasadnicze – baza 

danych jest 
podstawowym 

elementem całego 
biznesu, 

komunikacji z 
otoczeniem, 

obejmuje szeroki 
zakres informacji o 

klientach 

 
Duże, ale tylko w 

wybranych obszarach 
– baza danych jest 
wykorzystywana 

głównie do 
rejestrowania 
kontaktów z 
wybranymi 

największymi 
klientami, tylko o tych 

klientach jest 
zapisanych w bazie 

wiele informacji 
 

 

 
Małe – baza danych 
obejmuje niewiele 

informacji o 
klientach, są to 
głównie dane 

imienno-adresowe, 
czasem uzupełnione 
o inne informacje 

 
Marginalne – baza 

obejmuje wyłącznie 
dane imienno-

adresowe, 
najczęściej usuwane 
po zorganizowaniu 

doraźnej akcji 



 
Wyszczególnienie 

 
Model A 

Strategiczny 
pełnozakresowy 

 
Model B 

Strategiczny 
niepełnozakresowy 

 
Model C 

Taktyczny 
selektywny 

 
Model D 

Taktyczny 
masowy 

 
  

 
 

Analizy prowadzone 
przy wykorzystaniu 

baz danych 

 
 

Zaawansowane 
analizy zachowań, 

preferencji 
nabywców, stale 

prowadzone, 
rozbudowane 

modele predykcyjne 

 

 

 

 
 

Zaawansowane analizy 
zachowań, preferencji 
kluczowych klientów 

firmy 

 
 

Proste analizy 
służące 

podstawowej 
selekcji adresów do 

danej kampanii 

 
 
 

Brak jakichkolwiek 
analiz 

 
 

Dostosowanie 
narzędzi 

marketingu-mix 
(kastomizacja) 

 
 

Możliwie pełne 
dostosowanie 

produktu, usług 
dodatkowych i 
innych narzędzi 
zwłaszcza do 
najbardziej 

atrakcyjnych 
klientów 

 

 

 

 
 

Możliwie pełne 
dostosowanie 

produktu, usług 
dodatkowych i innych 

narzędzi do najbardziej 
atrakcyjnych klientów 

 
 

Indywidualizacja 
dystrybucji i/lub 

komunikacji, 
czasem 

dostosowanie usług 
dodatkowych 

 
 

Brak indywidualizacji 
produktu, minimalne 

dostosowanie 
komunikacji – dane 
imienno-adresowe 

klienta 
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  Wszystkie narzędzia stosowane w marketingu 
bezpośrednim muszą spełniać 3 podstawowe 
warunki: 

 stwarzanie możliwości nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z klientem; 

 podanie nabywcy za ich pośrednictwem 
wszystkich istotnych dla niego informacji 
potrzebnych do podjęcia decyzji; 

 wskazanie kanałów zwrotnej odpowiedzi i 
nadanie komunikacji firmy z nabywcą 
interaktywnego charakteru.  
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   Generalnie narzędzia marketingu bezpośredniego 
można podzielić na: 

 
I. narzędzia inicjujące (aktywizujące)  

 
II. narzędzia zindywidualizowane 
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  I. NARZĘDZIA INICJUJĄCE 
(AKTYWIZUJĄCE) służą przede wszystkim 
identyfikowaniu potencjalnych klientów i 
pozyskiwaniu ich danych osobowych. 
Pośredniczą w wymianie informacji z szerokim 
audytorium i charakteryzują się brakiem personalizacji 
przekazu.  
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 II. NARZĘDZIA ZINDYWIDUALIZOWANE 
wykorzystują dane osobowe klientów zdobyte za 
pośrednictwem narzędzi inicjujących lub zakupione 
od firm zewnętrznych i są adresowane do 
konkretnych wyselekcjonowanych 
odbiorców.  
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NARZĘDZIA INICJUJĄCE 

(AKTYWIZUJĄCE) 

NARZĘDZIA 

ZINDYWIDUALIZOWANE 

 Reklama zwrotnego odzewu 

w środkach masowego 

przekazu: telewizja, prasa, 

radio, outdoor 

  Internet (www, reklama 

internetowa, programy 

afiliacyjne) 

  Reklama pocztowa 

bezadresowa zwrotnego 

odzewu  

  Reklama zwrotnego odzewu 

na innych nośnikach  np. na 

ulotkach, opakowaniach  

  Adresowana przesyłka 

pocztowa 
 

  Wysyłka katalogu  
 

  Telemarketing 
 

  SMS, MMS 
 

  Media zindywidualizowanego 

kontaktu w Internecie: e-mail, 

spersonalizowane strony www 
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  Jedną ze strategicznych decyzji 
podejmowanych przy planowaniu marketingu 
bezpośredniego jest wybór odpowiednich 
narzędzi komunikacji.  
  Każde z narzędzi na swój sposób oddziałuje 
na odbiorcę, kreuje inny wskaźnik odpowiedzi 
zwrotnych i inny koszt.  
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  W celu dokonania oceny poszczególnych 
narzędzi marketingu bezpośredniego należy 
przeanalizować następujące kryteria: 

 selektywność audytorium; 
 siłę wpływu na adresatów; 
 strukturę komunikatu; 
 łatwość generowania odpowiedzi zwrotnych;  
 efektywność. 
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SELEKTYWNOŚĆ AUDYTORIUM – możliwość 
względnie precyzyjnego określenia adresatów, do 
których przedsiębiorstwo chce dotrzeć z przekazem. 
Audytorium może myć zdefiniowane wąsko lub 
szeroko w zależności od rodzaju produktu i potrzeb 
kampanii.  
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  Wąsko zdefiniowane audytorium może być 
adresatem precyzyjnych narzędzi jak e-mail, SMS, 
telemarketing czy adresowana przesyłka 
bezpośrednia; 
 
  W przypadku szeroko zdefiniowanego 
audytorium zastosowanie znajdują raczej narzędzia 
aktywizujące (reklama w magazynach, 
przesyłka bezadresowa, inserty, reklama w 
serwisach www, telewizji czy prasie).     



Kryterium Media aktywizujące Media zindywidualizowane 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względnie 
niska 
ocena 

Względnie 
wysoka ocena 

Względnie 
niska 
ocena 

Selektywność 
audytorium 

+ reklama w 
czasopismach 

 
+ reklama 
pocztowa 

bezadresowa 

- reklama 
zewnętrzna 

 
- reklama 
radiowa 

  

+ SMS 
 

+ 
Telemarketing 

 
+ E-mail 

 
+ Adresowana 

wysyłka 
pocztowa 
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  SIŁA WPŁYWU NA ADRESATÓW – można 

wyróżnić dwa warianty wpływu jaki wywierają 
na odbiorcę komunikatu bezpośredniego:  

 

1. zdolność wyróżniania się poszczególnych 
narzędzi z przekazem ze ścisku 
komunikacyjnego jaki panuje na rynku, 

2. zdolność przyciągnięcia uwagi 
potencjalnych odbiorców. 

 
 



Kryterium Media aktywizujące  Media 
zindywidualizowane 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względn
ie niska 
ocena 

Względnie 
wysoka ocena 

Względni
e niska 
ocena 

Zdolność do 
wyróżnienia się i 

przyciągnięcia 
uwagi odbiorcy 

+ reklama w 
czasopismach  

+ inserty 

- reklama 
radiowa 

+ SMS 
+ 

telemarketing 

- E-mail 
(spam) 
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Wydźwięk informacji 

racjonalny emocjonalny 
 

 
Ilość 

informacji 

krótkie 
wiadomości 

SMS, e-mail, 
telemarketing 

RTV, reklama radiowa, 
telemarketing 

długie 
wiadomości 

Inserty, katalog, 
przesyłka 

bezpośrednia 

Przesyłka 
bezpośrednia, 

reklama prasowa 

STRUKTURA KOMUNIKATU (ilość przekazanych 
informacji i wydźwięk informacji) 



Kryterium Media aktywizujące Media 
zindywidualizowane 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względni
e niska 
ocena 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względni
e niska 
ocena 

Ilość informacji 
jakie można 
zawrzeć w 
przekazie 

+ reklama 
WWW 

+ reklama w 
czasopismach

+ reklama 
telewizyjna, 
TV shopping  

- reklama 
radiowa 

- reklama 
zewnętrzna 

+ 
adresowane 

przesyłki 
pocztowe  

- SMS 
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 ŁATWOŚĆ GENEROWANIA ODPOWIEDZI 
ZWROTNYCH – wysiłek jaki odbiorca musi włożyć, 
aby udzielić odpowiedzi zwrotnej.  
   Praktycy mawiają: Time kills response [„Czas 
zabija odpowiedź”], co oznacza im dłuższy czas 
mija od odbioru komunikatu bezpośredniego do 
momentu podjęcia decyzji o wygenerowaniu 
odpowiedzi zwrotnej tym wskaźnik odpowiedzi 
jest mniejszy. Najlepszym narzędziem jest 
instrument umożliwiający wygenerowanie przez 
odbiorcę odpowiedzi zwrotnej najszybciej i najłatwiej 
jak to tylko możliwe. W tym wymiarze można 
pozytywnie wyróżnić: SMS, telemarketing i e-mail. 



Kryterium Media aktywizujące  Media zindywidualizowane 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względnie 
niska 
ocena 

Względnie 
wysoka ocena 

Względni
e niska 
ocena 

Łatwość 
generowania 
odpowiedzi 

zwrotnej   

+ reklama 
WWW  

+ 
Telemarketing 

+ SMS 
+ E-mail 
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 EFEKTYWNOŚĆ – relacja uzyskanych 
rezultatów do wielkości ponoszonych 
nakładów, np. koszt dotarcia do 1000 odbiorców 
przekazu, koszt zdobycia adresów 1000 klientów, 
koszt pozyskania zamówienia od pojedynczego 
klienta, etc.  
 Najbardziej pożądany jest oczywiście 
najwyższy wskaźnik odpowiedzi zwrotnych 
przy jak najniższym koszcie. Bardzo trudno 
jest wskazać najbardziej efektywne narzędzia 
akwizycyjne i zindywidualizowane. Zależy to 
bowiem od specyfiki rynku, nabywców i produktu.     



Kryterium Media aktywizujące  Media 
zindywidualizowane 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względni
e niska 
ocena 

Względnie 
wysoka 
ocena 

Względnie 
niska ocena 

Efektywność + reklama 
WWW 

 
+ reklama w 
czasopismach 

 
+ reklama na 

ulotkach 

- reklama 
radiowa 

+ SMS 
 

+ E-mail 

- adresowane 
przesyłki 
pocztowe 
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  Największą rolę w marketingu bezpośrednim 
odgrywają tzw. MEDIA INTERAKTYWNE (direct 
mail - bezpośrednie przesyłki pocztowe, 
Internet, telefon), które pozwalają 
bezpośrednio komunikować się z klientem, 
czynić to na bieżąco i sukcesywnie, stanowią zatem 
ważną metodę kreowania relacji z klientem.  
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MEDIA INTERAKTYWNE: 
  

A. BEZPOŚREDNIE PRZESYŁKI POCZTOWE 
(direct mail) 

 
B. TELEMARKETING 

 
C. INTERNETOWE KOMUNIKATY HANDLOWE 

(mailing, newsletter) 
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AD.A. BEZPOŚREDNIE PRZESYŁKI 
POCZTOWE 

   
  Zastosowanie bezpośrednich przesyłek 
pocztowych polega na dystrybucji materiału 
promocyjnego za pomocą tradycyjnej poczty 
bezpośrednio do potencjalnego, przyszłego 
klienta.  
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  Standardowy zestaw przesyłki pocztowej 
(direct package) zawierać powinien: 
 

 kopertę zewnętrzną; 
 
 list przewodni;  
 
 broszurę; 
 
 określony sposób (środek) odpowiedzi 

(response device). 
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 W tej technice listy mogą mieć charakter 
osobisty, a klienci mogą zostać bardzo 
precyzyjnie określeni, można więc oczekiwać, że 
będą oni właściwie zainteresowani przesłaną im 
ofertą. Znacznym ułatwieniem w stosowaniu tej 
techniki jest prowadzenie przez firmy 
marketingowych baz danych. 
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Główne zadania direct mail : 
 

 zachęta do dokonania zakupu;  
 

 dbałość o klienta, której celem jest 
wzmocnienie wizerunku marki, lojalności 
klienta, np. klient po powrocie z urlopu otrzymuje 
list z podziękowaniem za skorzystanie z oferty 
danego biura podróży oraz krótki formularz 
kwestionariusza ankietowego za pomocą którego, 
firma bada poziom jego zadowolenia. 
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   Bezpośrednim przesyłkom pocztowym 
przypisać można kilka unikalnych cech: 

 wysoką selektywność dzięki wcześniejszej 
możliwości wyboru pożądanych klientów, 

 nielimitowany wybór formatu, kolorystyki, 
projektu, 

 wysoką personalizację,  
 brak bezpośredniej konkurencji w 

odniesieniu do skupienia uwagi klienta, 
 podatność na kontrolę – przedsiębiorstwo może 

dokładnie kontrolować: datę wysyłki, jej zawartość, 
osobę odbiorcy, itd. 



Rys. Bezpośrednie przesyłki pocztowe Yves Rocher  



https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioutDYgqjRAhXBtxQKHbsPAGsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.julioblog.pl%2F%3Fp%3D2214&bvm=bv.142059868,d.d24&psig=AFQjCNGRVYs3D3YYqJyJwC6T0vhA9dLzgw&ust=1483603176800148
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AD. B. TELEMARKETING 
 

 W ramach marketingu bezpośredniego firma 
może wykorzystać również telemarketing, 
polegający na nawiązaniu kontaktu z nabywcą 
za pośrednictwem telefonu.  

 Realizacja działań z zakresu telemarketingu 
możliwa jest głównie dzięki zaprojektowaniu Call / 
Contact Center, realizującego szereg funkcji, od 
prowadzenia rozmów handlowych z 
klientami, poprzez umożliwienie klientom 
składania zamówień, do prezentowania im 
szczegółowych informacji na temat 
oferowanych produktów.  
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  Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać dwie 
formy telemarketingu: 
 

 AKTYWNY (skierowany za zewnątrz); 
 
 BIERNY (skierowany do wewnątrz).  
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 TELEMARKETING AKTYWNY (skierowany 
na zewnątrz) wykorzystuje się w sposób 
proaktywny, wówczas, gdy sprzedawca telefonuje 
do potencjalnych klientów, aby: 
 

 zachęcić ich do dokonania zakupu,  
 ocenić zainteresowanie ofertą poprzez 

oferowanie katalogów, folderów lub innych 
materiałów reklamowych,  

 przeprowadzić badanie rynku  tworzyć  

oraz uzupełniać bazy danych, 
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 utorować drogę osobistemu kontaktowi 
dotyczącemu sprzedaży bądź dokonać 
uzgodnień, będących następstwem 
uprzednich kontaktów, 
 

 jako element programów lojalnościowych i 
specjalnej obsługi klienta.  
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 TELEMARKETING BIERNY (reaktywny) 
polega na przyjmowaniu zamówień od 
klientów drogą telefoniczną.  
 Klienci korzystają z tego sposobu zazwyczaj 
w odpowiedzi na przekazy reklamowe 
ukazujące się w tradycyjnych mediach masowych 
lub doręczone im pocztą katalogi, foldery lub 
broszury promocyjne. 
 Telemarketing skierowany do 
wewnątrz może również wykorzystywać 
telefon w sposób reaktywny, 
odpowiadając na pytania oraz skargi i 
reklamacje klientów. 
 
  



Rodzaje telemarketingu:  

 

- telemarketing wewnętrzny ( in-house) 

 

- telemarketing zewnętrzny - dokonywany w 
wyspecjalizowanych centrach telemarketingu, 
sprzedających swoje usługi firmom, które same nie 
chcą się tym zajmować 
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 Należy również zwrócić uwagę na potrzebę 
precyzyjnego określenia struktury rozmowy 
telemarketingowej. Przedsiębiorstwo powinno 
przygotować dokument zawierający zasadniczy 
układ rozmowy - tzw. SKRYPT 
TELEMARKETINGOWY, czyli algorytm 
zawierający wszelkie przewidywalne i 
prawdopodobne wzory przebiegów rozmów, 
wyznaczone przez cele akcji i zakres danych, 
które chcemy uzyskać.  
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 Oprócz różnych scenariuszy rozmów, skrypt 
powinien zawierać informacje o oferowanym 
produkcie, wariantach oferty oraz 
odpowiedzi na ewentualne obiekcje klientów 
związane z produktem bądź samą firmą. 



  

Ewolucja i mity na 

temat marketingu 

bezpośredniego 

Cechy 

charakterystyczne 

i modele 

Narzędzia  
Media 

interaktywne 

Wady i 

zalety 

 Skrypt telemarketingowy powinien 
zawierać kilka stałych elementów (rys.), takich jak:  
 
1. Przedstawienie się,  
2. Potwierdzenie danych,  
3. Dotarcie do osoby docelowej,  
4. Prezentację, 
5. Zakończenie. 
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 Podstawowe umiejętności wymagane w 
pracy z klientem w Call/ Contact Center to: 
 

 umiejętność słuchania  potrzeba 

sprzężenia zwrotnego!;  
 umiejętność analizowania i wyciągania 

wniosków;  
 umiejętność prezentacji własnej oferty!;  
 umiejętność argumentacji i przekonywania;  
 umiejętność zadawania pytań. 
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10 ZASAD EFEKTYWNEGO SŁUCHANIA 

1. Gdy klient mówi – milcz. 

 

2. Pozwól być przekonanym klientowi, że jesteś 
nim całkowicie zainteresowany. 

 

3. Pytaj. Zdobądź jak najwięcej informacji zanim 
zaczniesz prezentować to, co masz do 
zaoferowania. Dopytuj, miej pewność, że 
rozumiesz. 
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4. Wskazuj na zrozumienie. 

 

5. Zwracaj uwagę na rozmaite sygnały nadawane 
przez klienta. Koncentruj się na znaczeniu tego, co 
klient mówi, a nie na sposobie w jaki to mówi. 

 

6. Staraj się myśleć jak klient. Postaw się w jego 
sytuacji. Wczuj się w to co on myśli. 
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7. Nie angażuj się emocjonalnie. Bądź asertywny. 

 

8. Nie sądź, że wiesz, co rozmówca powie, zanim 
tego nie powie. 

 

9. Notuj. 

 

10. Wyeliminuj źródła zakłóceń zewnętrznych 
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Lista najdziwniejszych reklamacji, którą 
złożyli klienci biur podróży: 

 
„Na pustyni było zbyt dużo piasku i kurzu” 

 
„Nikt nam nie powiedział, że w morzu są ryby. 
Dzieci były zaskoczone” 
 
„Opalanie topless powinno być zabronione. Moje 
wakacje nie udały się, bo mąż całymi dniami oglądał 
się za innymi, półnagimi kobietami” 

 
„Kurki do przełączania wody chodziły bardzo ciężko, 
co sprawiało mi wiele problemów w czasie urlopu” 
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Lista najdziwniejszych reklamacji, którą 
złożyli klienci biur podróży cd.: 

 
„Na śniadanie musiałem zjeść krzywo pokrojone 

pomidory” 
 

„Piasek na plaży nie nadaje się do robienia babek” 
 

„Przeziębiłam się w trakcie lotu do Maroka, bo inna 
pasażerka "złośliwie otworzyła okno w samolocie", 
żądam odszkodowania!” 
 
„Moja córka zaszła w ciążę, bo w basenie pływały 
żywe plemniki” 

 
„W basenie w Tunezji pływają Arabowie.” 
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  Wiadomości SMS 

 

 Popularność SMS’ów w marketingu znacznie 
wzrosła w ostatnich latach. Wykorzystanie SMS’ów 
jest określane jako bardzo atrakcyjne kosztowo 
i skuteczne, pod warunkiem właściwego 
sprofilowania odbiorcy. 
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 SMS jest metodą tanią i mającą szeroki 
zasięg, o wysokiej skuteczności, ponieważ 
komunikat odebrany we własnym telefonie jest 
kojarzony z informacją bardziej osobistą, 
przeznaczoną wyłącznie dla adresata. Emocje w 
przypadku SMS są większe, niż w przypadku innych 
komunikatów, stąd wysoka skuteczność tego 
przekazu.  
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 Minusem SMS jest ograniczona ilość miejsca 
(160 znaków) i brak możliwości bezpośredniej 
odpowiedzi, ponieważ SMSy wysyłane są na ogół 
sieciowo, a nie z konkretnego numeru. Z tego 
powodu SMS jest narzędziem skutecznym w 
przypadku krótkich informacji, np. o promocjach, 
przypomnień czy konkursów.  
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihsp3vhajRAhXCVxQKHYMKB5MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.i-systems.pl%2Fkomunikacja-marketing-sms%2F&psig=AFQjCNFlTkM7DP28m7KSkjsfFa3dr1OoGg&ust=1483603434410970
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AD. C. INTERNETOWE KOMUNIKATY 
HANDLOWE 

 

  Główne narzędzia umożliwiające firmom 
indywidualną komunikację z wykorzystaniem Internetu 
to: 

 poczta elektroniczna (direct e-mail, mailing), 
 newsletters (elektroniczny biuletyn), 



 IAB Polska1 szacuje, że miesięcznie 
przez portale, wortale oraz operatorów 
platform e-mail marketingu wysyłanych 
jest ponad 200 milionów zamówionych, 
komercyjnych wiadomości (malingów oraz 
newsletterów).  

 
 

[1] Interactive Advertising Bureau to związek pracodawców branży 
internetowej działający na polskim rynku interaktywnym, technologicznym 
i reklamowym od 2000 roku. Wśród członków stowarzyszenia znajdują się 
portale i wortale internetowe, sieci reklamowe, agencje interaktywne.  
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  DIRECT E-MAIL (MAILINGIEM), 
obejmuje teksty promocyjne rozsyłane przy pomocy 
poczty elektronicznej. Ten model przekazu 
reklamowego jest internetowym odpowiednikiem 
direct mail, który od bezpośrednich przesyłek 
pocztowych różni się przede wszystkim brakiem 
konieczności ponoszenia przez 
przedsiębiorstwo opłat pocztowych oraz 
możliwością natychmiastowej interakcji ze 
strony klienta. Przesyłana w ten sposób 
informacja jest aktualna, gdyż list dochodzi do 
adresata w ciągu kilku minut. 
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  Poprawnie skonstruowana marketingowa baza 
adresów mail’owych pozwala firmom na wysłanie 
wybranym klientom: 
 elektronicznych katalogów, folderów oraz broszur,  
 życzeń,  
 informowanie ich o ważnych dla firmy 
wydarzeniach,  
 przesyłanie zaproszeń oraz informacji o trwających 
promocjach lub konkursach (głównie tych 
krótkoterminowych, trwających 2 - 3 dni). 
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  Dzięki poczcie elektronicznej możliwe staje 
się otrzymanie informacji zwrotnej od 
klienta. Sam klient może w łatwiejszy niż 
dotychczas sposób zwrócić się także z 
problemem lub zapytaniem ofertowym do 
firmy (sprzężenie zwrotne). Informacje od klienta 
mogą dotyczyć zarówno oferty, wyglądu oraz 
zawartości stron WWW, jak i obsługi z jaką 
spotykają się klienci w tradycyjnych punktach 
obsługi.  

 
 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów 
 

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od hotelu Gołębiewski  
 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów 
 

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Ecco Holiday  

 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów 
 

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Ecco Holiday  

 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów 
 

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Neckermann Polska  

 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów 
 



Mailing z życzeniami świątecznymi rozsyłany do 
klientów przez internetowe biuro podróży 
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  Do komunikatów wysyłanych drogą 
internetową możliwe jest załączenie zdjęć, 
filmów czy prezentacji multimedialnych, które 
to nadają odpowiednią estetykę wysyłanej 
informacji. 
  Docelowym modelem jest 
spersonalizowany mailing html’owy o wysokim 
poziomie grafiki i interaktywności, wzbogacony 
nawet o elementy muzyczne, w którym 
personalizacja oznacza nie tylko powitanie 
użytkownika z imienia czy nazwiska, ale przede 
wszystkim dostarczanie mu informacji 
dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.  

 
 



Dobre praktyki 
kampanii e-mailingowej 

 

na przykładzie kampanii 
„Dzień kobiet w TRIADZIE” 
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 Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi 
przez Direct Marketing Association:  
 
 

   
1 złotówka zainwestowana w direct e-

mail marketing potrafi zamienić się średnio w 

46 zł w sprzedaży.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 

Case study – dobre praktyki kampanii e-
mailingowej 

 
 
 

Jak zamienić 1 zł w 3796 zł sprzedaży? 
 
 
 
 
 

 Takie zwielokrotnienie wyniku udało się 
osiągnąć w kampanii „Dzień kobiet w 

Triadzie”  
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 „Dzień kobiet w Triadzie” 
 
 Big idea - pomysł był prosty – 
wykorzystanie e-mail marketingu i posiadanej 
bazy danych biura podróży Triada, aby 
skierować uwagę potencjalnych nabywców 
na konkretne oferty. Dodano też 
„marchewkę”, czyli prezent w przypadku 

zakupu.  
 

 





Ewolucja i mity na 

temat marketingu 

bezpośredniego 

Cechy 

charakterystyczne 

i modele 

Narzędzia  
Media 

interaktywne 

Wady i 

zalety 

 
  W wybranych 
biurach Triady w niedzielę 
7 marca przy zakupie 
wybranych wycieczek 
kobiety otrzymywały 
kosze z prezentami.  

  
 



Imienny kupon promocyjny 
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 Jeżeli dana osoba zgłosiła się do biura z 
wydrukowanym kuponem promocyjnym 
(przesłanym e-mailem), dostawała dodatkowo 
pendrive z logotypem touroperatora.  
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  Rezultatem tej kampanii było: 
 

 otwarcie ponad 70% wysłanych e-maili; 
 
 15% wskaźnik kliknięć (CTR) (dwa i pół 

raza lepszy niż średnia dla tego typu akcji w 
Polsce (Raport Internet IAB Polska); 

 
 każda zainwestowana 1 złotówka 

zaowocowała rzeczywistą sprzedażą w 

wysokości 3796 zł. 
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NEWSLETTER jest ELEKTRONICZNYM 
BIULETYNEM informacyjny rozsyłanym do 
grupy  zarejestrowanych subskrybentów. 

 

 Odwiedzający serwis internetowy 
przedsiębiorstwa klient, wypełniając specjalny 
interaktywny formularz umieszczony na jednej ze 
stron, podaje (oprócz szeregu innych danych 
przydatnych w działaniach marketingowych) swój 
adres e-mail, na który co pewien, określony czas 
(tydzień, miesiąc), będzie mu przesyłany biuletyn.  
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Newsletter powinien być rozsyłany na 
zasadzie opt - in, czyli wymagającej zgody 
odbiorcy lub nawet double opt - in, w przypadku 
której użytkownik musi nie tylko się zarejestrować, 
ale później po otrzymaniu pierwszego numeru 
newsletter  musi potwierdzić chęć jego subskrypcji.  
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Rys. Przykładowy newsletter rozsyłany na 
zasadzie opt-in 
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  Przedsiębiorstwo może wykorzystać 
newsletter w celu: 
 

 utrzymania regularnych stosunków z 
klientami, 

 personalizowania komunikacji z klientami, 
 generowania większej liczby odwiedzin 

strony www, 
 zwiększenia poziomu sprzedaży 

realizowanej on-line, 
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 kreowania wizerunku firmy jako 
eksperta w danej dziedzinie, 

 informowania o zmianach na firmowej 
stronie internetowej, 

 dostarczania odbiorcom treści reklamowych 
łatwych do dalszego przekazania (np. 
znajomym). 
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 Wśród czynników mających wpływ na 
skuteczność w e-mail marketingu można wymienić:  
- tytuł, jaki posiada mail, i taki jego dobór, ażeby już 
na wstępie zainteresować potencjalnego odbiorcę,  
- nadawca – od kogo jest wysyłany; 
- atrakcyjność produktu lub usługi; 
- kreacja – odpowiedni dobór formy przekazu 
dopasowanego do odbiorcy; 
- treść – podobnie jak kreacja, treść musi być 
dopasowana do grupy docelowej, warto też 
wykorzystywać odniesienia do strony www.  



 
 
 

ARTYKUŁ  
DO DOCZYTANIA 

JAK INTERNAUTA 
PATRZY NA E-MAIL 

REKLAMOWY? 



„JAK INTERNAUTA PATRZY NA E-
MAIL REKLAMOWY?”  

 

 

BADANIA EYETRACKINGOWE 
polegające na śledzeniu ruchu gałek 
ocznych odbiorców e-maili 
umożliwiają sprawdzenie, które 
elementy wiadomości reklamowych 
najbardziej przyciągają uwagę 
oglądających je osób.  

 



Twarze i postacie 

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154453_twarze_large.jpg


 
Potęga liczb 

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154640_liczby_large.jpg


Magia obłości 

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154602_przycisk_large.jpg


No logo 

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154339_Nokia_large.jpg


 Konstruując mailing, warto zastosować 
następujące zabiegi: 
- umieścić słowo kluczowe w pierwszym 
zdaniu, 
- wprowadzać duże i wyraźne liczby, 
- stosować zdjęcia twarzy, aby odpowiednio 
kierować uwagę użytkowników, 
- przyciski powinny być duże i zaokrąglone, 
- logo powinno znajdować się w lewym 
górnym rogu strony. 



ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU 
MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO  

 
 Znacznie lepsze skutki oraz możliwość 
osiągnięcia efektu synergii przynieść może 
zintegrowanie działań z zakresu marketingu 
bezpośredniego i wykorzystanie licznych nośników 
przekazu oraz wieloetapowych kampanii w celu 
zwiększenia skali reakcji odbiorców.  
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 Przykładem może być wieloetapowa kampania 
zawierająca:  
1. płatną reklamę skierowaną do docelowych 

klientów, która zawiera wskazanie na sposób 
skontaktowania się z firmą,  

2. bezpośrednią przesyłkę pocztową, którą 
firma wysyła do klientów, którzy w 
odpowiedzi na przekaz reklamowy złożyli 
zapytania, 

3. akcję telemarketingu aktywnego, który po 
kilku dniach od wysłania przesyłki bezpośredniej 
nakłania konsumenta do dokonania zakupu. 



    Marketing bezpośredni wpasowuje się w nową 
rzeczywistość, oferując zindywidualizowane oferty 
i nawiązując bezpośredni dialog z klientem. 
  Nowe technologie, komputeryzacja, 
dynamiczny rozwój Internetu sprawiają, że cel 
marketingu bezpośredniego, jakim jest budowanie 
relacji z klientem i szybka reakcja na jego potrzeby, są 
dziś w zasięgu ręki.  
 Można prognozować, iż marketing bezpośredni 
będzie wzmacniał swoją pozycję i zwiększał 
znaczenie dla gospodarki.  
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Wady i zalety 
poszczególnych 

instrumentów marketingu 
bezpośredniego  
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  Właściwie zintegrowany system komunikacji 
marketingowej stara się robić użytek z 
poszczególnych narzędzi marketingu 
bezpośredniego, wykorzystując ich zalety i 
unikając wad.  
  



 Dziękuję za uwagę 
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Przesyłka bezpośrednia (zalety): 
 

+ posiada walor personalizacji przekazu - dociera 
imiennie do klientów,  
 

+ odbiorcy zazwyczaj poświęcają komunikacji 
osobowej więcej czasu i uwagi aniżeli komunikacji 
masowej, 
 

+ może zmieścić dużą liczbę informacji  użyteczne 

narzędzie w późniejszych fazach procesu zakupu, 
kiedy klient przejawia zainteresowanie zakupem i 
przystępuje do porównywania różnych ofert.  
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 Przesyłka bezpośrednia (zalety): 
 
+ mimo niepochlebnej etykiety „śmieci pocztowych” 
przesyłki bezpośrednie są często traktowane przez 
klientów jako wartościowe źródło informacji.  
 
+ dobrze zaplanowana, docierająca pod trafnie 
wybrane adresy przesyłka bezpośrednia jest silnym 
narzędziem komunikacji z klientami. 
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Przesyłka bezpośrednia (wady): 
 

- niska jakość list adresowych, stanowiących podstawę 
rozsyłki korespondencji do klientów; 
 

- w związku z indywidualizacją korespondencji, 
rozbieżności między zawartością przekazu a jej 
odbiorcami są zwykle gorzej postrzegane aniżeli 
podobne rozbieżności występujące w reklamie; 
 
- jednokierunkowość komunikacji. 
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   Telefon (zalety): 
 

+ jedno z bardziej elastycznych mediów, które 
może być stosowane jako samodzielny środek 
nawiązywania kontaktu z klientami lub jako 
wsparcie kampanii prowadzonych w innych 
mediach; 
 

+ może stanowić zarówno wygodną drogę 
porozumiewania się klientów z firmą (telemarketing 
przychodzący), jak i narzędzie aktywnego 
wpływania na ich decyzje zakupowe (telemarketing 
aktywny);  
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   Telefon (zalety): 
 
+ środek przekazu o dużej sile oddziaływania; 
 
+ bardziej akceptowany przez istniejących klientów 
firmy, którzy często traktują kontakt telefoniczny z 
jej strony jako przejaw troski; 
  
+ bardzo dobre narzędzie wymuszania uwagi i 
zaangażowania klienta, pokonywania jego obiekcji, 
udzielania odpowiedzi na pytania itp.,  
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   Telefon (zalety/wady): 
 

+ bardzo elastyczny, tzn. w trakcie rozmów 
telefonicznych można zidentyfikować różne potrzeby 
klienta i natychmiast zaproponować mu adekwatne 
oferty.  
+ możliwy wysoki koszt jednostkowy rozmowy 
telefonicznej jest zwykle rekompensowany stopniem 
jej efektywności i liczbą uzyskanych informacji.  
+ może stanowić rozwiązanie alternatywne wobec 
osobistych wizyt sprzedawców, co oznacza znaczne 
oszczędności finansowe.    
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  Internet/poczta elektroniczna (zalety): 
 

+ efektywne medium komunikacyjne, jak i 
kanał dystrybucji;  
 
+ możliwość personalizacji przekazu i  
dostosowania do oczekiwań odbiorców,  
 
+ powszechność poczty elektronicznej,  
 
+ możliwość przekazu multimedialnego,  
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Internet/poczta elektroniczna (zalety): 
 

+ szybkość komunikacji,  
 
+ prostą obsługę, którą umożliwia współczesne 
oprogramowanie dysponujące takimi funkcjami jak 
wysyłanie i odbieranie poczty, definiowanie listy 
adresatów, porządkowanie poczty, itp., 
natychmiastowe i proste sprzężenie zwrotne,  
 
+ niski koszt przesyłki,  
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Internet/poczta elektroniczna (zalety): 
 

+ możliwość uzyskania potwierdzeń 
otrzymania danej przesyłki przez adresata,  
 
+ łatwość prowadzenia korespondencji 
seryjnej i automatycznej, 
 
+ skuteczność przekazu marketingowego (pod 
warunkiem, że nie jest to poczta niechciana, a klienci 
wyrazili wcześniej zgodę na jej otrzymywanie (tzw. 
permission based e-mail)). 



 Dziękuję za uwagę 

Ewolucja i mity na 

temat marketingu 

bezpośredniego 

Cechy 

charakterystyczne 

i modele 

Narzędzia  
Media 

interaktywne 

Wady i 

zalety 


