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"Wiemy, że prawdziwym celem marketingu 
jest wpojenie przesłania naszej 
świadomości, wbicie go łopatą do głowy 
tak, że nawet tego nie zauważymy. Wielu z 
nas żyje, dzierżąc łopaty we własnych 
rękach. W życiu prywatnym bronimy się 
przed zapędami przesłań marketingowych, 
a robimy to tym usilniej, im więcej czasu 
spędzamy w biurze, starając się wbić łopatę 
w głowy naszych klientów." 

     Doc Searls 



 Konsument kupuje przede wszystkim te 
oferty, które zaistniały w jego świadomości, a więc 
są mu znane. Oferta przedsiębiorstwa nie sprzeda 
się sama, a wymaga przyciągnięcia uwagi 
potencjalnych jego odbiorców.  
 W tym celu podejmowane są działania 
promocyjne, których zdaniem jest informowanie 
potencjalnych klientów o istnieniu 
produktów/usług, a przede wszystkim o 
korzyściach wynikających z ich konsumpcji.  



 Promocję można zdefiniować jako zespół 
taktycznych i strategicznych środków 
komunikacji stosowanych do kreowania 
wiedzy, zainteresowania i pozytywnego 
wyobrażenia dotyczącego przedsiębiorstwa i 
jego produktów w celu przyciągania do nich 
nabywców oraz motywowania ich do zakupu.  
  
 

PROMOCJA  



 Z definicji wynika, iż - obok funkcji 
informacyjnej – promocja wspomaga i wspiera 
sprzedaż ofert, dzięki przekonywaniu, 
nakłanianiu, pobudzaniu zainteresowania i 
motywowaniu do zakupu (funkcja 
intensyfikująca sprzedaż, pobudzająca popyt). 
  
   

PROMOCJA  



 W literaturze przedmiotu promocję traktuje 
się jako formę komunikowania się 
przedsiębiorstwa z otoczeniem. 

 Jest to swoisty dialog oferującego 
produkt tzw. nadawcy komunikatów 
promocyjnych z ich odbiorcami.  

 Za odbiorców należy uważać nie tylko 
potencjalnych nabywców ofert, lecz również 
podmioty z mikro- i makrootoczenia 

przedsiębiorstwa.  
 

PROMOCJA  



  Komunikaty promocyjne są 
zakodowane, czyli przyjmują postać symboli, 
znaków graficznych, obrazów, rysunków, fotografii, 
kolorów czy też dźwięków.  

 

 Celem kodowania jest podanie 
informacji w sposób z jednej strony 
ATRAKCYJNY, z drugiej strony SKRÓTOWY i 
EKONOMICZNY.  

    

KODOWANIE  
KOMUNIKATÓW PROMOCYJNYCH  



 Zakodowany przekaz 
informacyjny trafia do 
odbiorców za pomocą kanału 
komunikacyjnego – struktury 
złożonej z różnych mediów 
(środków) pośredniczących w 
przesyłaniu informacji.  

 Kanał komunikacyjny 
tworzą m.in.: prasa, telewizja, 
radio, wydawnictwa, środki 
transportu, personel, Internet, 
gadżety (długopisy, koszulki czy 
bluzy z logo:-)). 

   

KODOWANIE  
KOMUNIKATÓW PROMOCYJNYCH  
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 Komunikacja rynkowa ma przepływ 
dwukierunkowy:  
1. przedsiębiorstwo wysyła do określonego 
segmentu rynku przekaz informacyjno-nakłaniający,  
2. otrzymuje odpowiedź zwrotną, w postaci 
akceptacji, bądź negacji jego oferty marketingowej.  

KODOWANIE  
KOMUNIKATÓW PROMOCYJNYCH  



 

  AIDA – przekazy promocyjne powinny 

wywołać u odbiorcy: 

 ATTENTION - zwrócenie uwagi (poprzez 
cenę, znane osoby, etc) 

 INTEREST - zainteresowanie (poprzez cechy 
oraz korzyści jakie oferuje produkt, możliwość 
zaspokojenia potrzeby) 

 DESIRE - chęć zakupu, pragnienie, 
pożądania (poprzez cechy, korzyści);  

 ACTION - działanie, akcja, zdecydowanie 
się na nabycie produktu, zaspakajanie 
potrzeb, reakcję w postaci zakupu (poprzez 
promocje, ograniczenia czasowe, np. „Last Minute”)  

MODELE ODDZIAŁYWANIA  
KAMPANII PROMOCYJNYCH - AIDA 



  AIDA + SR – uzupełnienie modelu klasycznego o 

dwie reakcje:  
 

 SATISFACTION - satysfakcja (poprzez 
zapewnienie o jakości produktu, utrzymywanie 
kontaktu z klientami)  

    oraz 

 

 RETURN – powtórzenia, powrotu do produktu; 

 

MODELE ODDZIAŁYWANIA  
KAMPANII PROMOCYJNYCH – AIDA +SR 



 Proces komunikowania się z rynkiem odbywa 
się przy wykorzystaniu zestawu instrumentów, który 
nazywa się promotion-mix. 

 

 
Miejsce promocji w  marketingu mix

Produkt Cena

Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Public relations

Publicity

Marketing

bezpośredni

Promocja Dystrybucja

Rynek docelowy

PROMOTION-MIX 



  

 reklama, czyli wszelka płatna forma 
przedstawiania i popierania idei, dóbr lub usług przez 
określonego nadawcę przeważnie przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu, 

 

 promocja uzupełniająca (promocja 
sprzedaży), czyli podejmowanie krótkookresowych 
działań i stosowanie środków o charakterze 
ekonomicznym, zachęcających konsumentów do 
natychmiastowego zakupu, poprzez oferowanie im 
dodatkowych korzyści zwiększających okresowo 
wartość sprzedawanych produktów i usług, 

PROMOTION-MIX 



 

 sprzedaż osobista, czyli osobista i bezpośrednia 
prezentacja oferty przez sprzedawcę potencjalnemu 
nabywcy, 

 

 public relations i publicity, czyli wszelkie 
działania mające na celu promowanie i/lub ochronę 
wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi, 

 

 marketing bezpośredni, interakcyjny system 
marketingu nastawiony na wywołanie odpowiedzi z 
rynku. 

 

PROMOTION-MIX 



Reklama Promocja 

sprzedaży 

Public 

relations 

Sprzedaż 

osobista 

Marketing 

bezpośredni 

Ogłoszenia w 

środkach 

masowego 

przekazu 

Filmy, 

czasopisma 

reklamowe 

Broszury i 

biuletyny 

Plakaty i ulotki 

Informatory 

Tablice 

ogłoszeniowe 

Szyldy 

Wystawy w 

miejscu 

sprzedaży 

Materiały 

audiowizualne 

Symbole i logo 

Konkursy, gry, 

loterie 

Premie i 

prezenty 

Targi i pokazy 

handlowe 

Wystawy 

Demonstracje 

Kupony 

Rabaty 

Różne formy 

rozrywki 

Sprzedaż 

wiązana 

Informacje dla 

prasy 

Seminaria 

Konferencje 

Przemówienia 

Coroczne 

raporty 

Sponsoring 

Publikacje 

Relacje ze 

społecznościam

i lokalnymi 

Środki 

identyfikacji 

Czasopismo 

firmowe 

Imprezy 

Prezentacja 

oferty 

Spotkania 

handlowe 

Programy 

mające na celu 

pobudzenie 

sprzedaży 

Targi i pokazy 

handlowe 

Katalogi 

Listy 

Telemarketing 

Połączenia 

elektroniczne 

Marketing 

telewizyjny 

bezpośredniej 

reakcji 



Artykuł do doczytania  

Od Baby Boomers do Pokolenia Z  
– co o reklamie sądzą poszczególne 

generacje konsumentów  

https://nowymarketing.pl/a/20343,od-baby-boomers-do-pokolenia-z-co-o-
reklamie-sadza-poszczegolne-generacje-konsumentow 



 Zadaniem przedsiębiorstwa jest dobór 
odpowiedniej mieszanki promocyjnej, 
umożliwiającej realizację jego celów 
strategicznych i operacyjnych.  

 Decyzja ta podlega wpływom wielu 
czynników, np.:  

  cech i skuteczności  poszczególnych 
instrumentów promocyjnych, 

  cech nabywców produktu (wiek, zawód, 
wykształcenie, dotychczasowe doświadczenia, 
zainteresowania, faza cyklu życia rodziny, itp.), 

 rodzaju i cech produktu (marka, wizerunek, 
cena, jakość, faza cyklu życia), 

 

PROMOTION-MIX 



  cech przedsiębiorstwa i jego strategii 
marketingowej (pozycja rynkowa firmy, 
misja i cele przedsiębiorstwa, wielkość budżetu 
marketingowego, kwalifikacje personelu, itp.), 

 

  cech otoczenia rynkowego firmy (strategii 
konkurentów, możliwości współpracy z innymi 
podmiotami w zakresie promocji, dostępności 
specjalistycznych agencji reklamowych itp.). 

 

PROMOTION-MIX 



 Dobór kompozycji promotion-mix nie 
należy do łatwych. Sposobów komunikowania się z 
rynkiem i potencjalnymi nabywcami jest wiele. 
Każdy z nich niesie określone korzyści, które 
w wyniku wspólnego oddziaływania mogą 
zostać spotęgowane, pod jednym warunkiem, 
że mieszanka promocyjna będzie 

charakteryzowała się SPÓJNOŚCIĄ I 
KOMPLEMENTARNOŚCIĄ.  

PROMOTION-MIX 



FORMUŁOWANIE PROGRAMU 
PROMOCYJNEGO 

I. Ustalenie roli i znaczenia promocji w 
działaniach marketingowych 
II. Ustalenie grup odbiorców, do których 
będziemy kierowali przekaz promocyjny 
III. Ustalenie celów kampanii promocyjnej 
IV. Ustalenie budżetu promocyjnego 
V. Ustalenie kanałów promocyjnych 
VI Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 
VII. Dobór instrumentów, narzędzi, metod 
promocji, czasu ich stosowania i częstotliwości 
VIII. Określenie skuteczności działań 
promocyjnych 





































Najczęściej pojawiającym 
się prefiksem [cząstką 
wyrazu znajdującą się 

przed jego rdzeniem] w 
języku polskim jest 

obecnie: „E-” 
Inauguracja roku akademickiego 
2017/2018 – 28 września 2017 r. 

Wykład Inauguracyjny prof. dr 
hab. Jan Miodek  

e-… 



"Stara reguła Internetu głosiła, że wygrywa 
ten, kto pierwszy się tam znajdzie. Dziś 

uważamy, że to kompletna bzdura. Nowa 
reguła brzmi: Pierwsza osoba, która zrobi to 
we właściwy sposób będzie miała lojalnych 

klientów." 
 

Karl Peterson 



 O spektakularnym sukcesie internetu 
decydują przede wszystkim takie jego cechy, 
jak: 
  

 globalny zasięg,  
 nieograniczona dostępność w czasie,  
 interaktywność, 
 możliwość indywidualizacji przekazu, 
 elastyczność, 
 taniość, 
 możliwość ulepszania obsługi, 
 szybkość.  

 E-MARKETING 



 Zarówno w literaturze jak i w źródłach 
internetowych natrafić można na następujące 
określenia związane ze zjawiskiem implementacji 
marketingu w Internecie: 

 web marketing,  

 marketing internetowy,  

 marketing sieciowy, 

 marketing on-line, 

 e-marketing.  

 E-MARKETING 



 W wąskim znaczeniu e-marketing to 
„sprzedaż produktów lub usług poprzez Internet”.  

  

 W ujęciu szerokim „marketing internetowy 
to wykorzystanie Internetu i związanych z nim 
technologii cyfrowych w celu osiągnięcia celów 
marketingowych”. 

 E-MARKETING 



 
 Główne zalety włączenia Internetu do 
działań marketingowych to przede 
wszystkim:  
 

 wzrost popytu, 
 

 dotarcie do zamożniejszych klientów, 
 

 możliwość stworzenia efektu synergii 
płynącego z jednoczesnego wykorzystania 
wielu narzędzi promocji i kanałów 
dystrybucji.  
  

 E-MARKETING 



  

 Ilość narzędzi i sposobów, które 
wykorzystywane są w Sieci do osiągnięcia celów 
marketingowych, rośnie wraz z postępem 
technologicznymi, przepływem i obiegiem informacji 
oraz zwiększoną aktywnością ludzi w sieci.  

 Część z tych narzędzi jest odpowiedzią na 
potrzeby informacyjne i marketingowe firm 
poszukujących nowych kanałów dotarcia do klienta, 
inne są wynikiem pewnych zjawisk społecznych, np. 
social media, blogi.  

NARZĘDZIA MARKETINGU W 
INTERNECIE  



 Domena i strona www 

 Optymalizacja i pozycjonowanie stron 

 Programy partnerskie i afiliacyjne 

 Mailing, newsletter 

 Bannery reklamowe, linki, artykuły 
sponsorowane,  

 Advergaming 

 Blogi, vlogi 

 Social media 

 Buzz marketing…. 

 

 

 

NARZĘDZIA PROMOCJI W INTERNECIE  

Główną zaletą tych narzędzi 
jest ich rozmaitość, 

interaktywność oraz 
możliwość bardzo 

dokładnego zweryfikowania 
i zmierzenia ich efektów.  



Wśród trendów, które zdaniem ekspertów  
wpływać będą na działania z zakresu e-marketingu w  
kolejnych latach wskazuje się: 

marketing mobilny, 
format wideo, 
personalizację narzędzi marketingowych     

dostosowanie ich do potrzeb 
indywidualnego  odbiorcy, 

gromadzenie danych w realiach 
nowych  mediów, 

automatyzację marketingu [Dyrcz, 2014, s. 6-
9]. 

TRENDY W E-MARKETINGU   



               ADAPTACJA NARZĘDZI  
MARKETINGOWYCH DO NOWYCH MEDIÓW 

współczesne 
może odczuwać 

podręczniki 
dysonans 

Analizując  
akademickie, czytelnik  

poznawczy;) 
 z jednej strony 

marketingowi internetowemu 

książki 

niemal 

poświęcone 

zupełnie nie 
koncepcji odwołują się do  

marketingowych; 
    z drugiej 

wcześniejszych 
 

strony klasyczne podręczniki 

poświęcają Internetowi niewiele marketingowe  
miejsca. 



W dzisiejszych czasach uwaga powinna być 
skupiona na możliwości adaptacji sprawdzonych 
koncepcji marketingowych do warunków panujących 
na rynkach  wirtualnych. 

co pozwoli zbudować POMOST ŁĄCZĄCY  
MARKETING STARYCH I NOWYCH MEDIÓW. 



Odnosząc się do klasycznych koncepcji  
marketingowych technologie internetowe stanowią: 

 

 wzbogacenie dwóch elementów 

marketingu-mix (promocji i dystrybucji) o nowe 
kanały dotarcia do potencjalnych nabywców; 

 
 możliwości narzędzi budowania 

relacji  (media społecznościowe, mailing czy mobile 
marketing). 



Współczesne firmy zrozumiały, że muszą 
dotrzeć do świadomych i wykorzystujących zdobycze 
technologiczne klientów. Ph. Kotler określa to 
ostateczne zerwanie z wcześniejszymi modelami 

biznesowymi przejściem do Marketingu 3.0. 
 

Marketing 3.0 holistyczne podejście do klienta 
jako  wielowymiarowego, wyznającego 

wartości  człowieka, który może  stać  się 
współpracującym z nami partnerem.  

 
 

MARKETING 3.0 



koncepcji marketingu 3.0 autorzy W 
zauważają, że marketing masowy (1.0) i 
zindywidualizowany (2.0) zaczynają ustępować  
koncepcji komunikowania się wszystkich ze  
wszystkimi (3.0). 

    Nigdy  dotąd świat nie dysponował 
możliwościami sprawiającymi, 

sprzedają firmom (B2B) i 
że nie tylko firmy 

firmy konsumentom 
(B2C), ale również konsumenci konsumentom  (C2C 
- Allegro) czy konsumenci firmom (C2B - product 

placement w znanych video blogach). 

MARKETING 3.0 



strategii  
się do 

W kontekście  tworzenia  
marketingowych 3.0 warto odwołać  
klasycznej teorii Harrego Igora Ansoff’a. 

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0. 





Oprócz 4 klasycznych strategii mamy do  
czynienia z 5 strategiami w warunkach wirtualizacji  
produktów i rynków. 

Strategia wirtualizacji rynku – dotarcie z  
ofertą do nowych grup klientów przez wykorzystanie  
wirtualnych kanałów dystrybucji (e-commerce). 

Strategia wirtualizacji produktu –  
zaoferowanie obecnym klientom dodatkowej  
wartości w postaci nowych wirtualnych produktów  
lub częściej usług np. dodatkowych funkcjonalności  
z      wykorzystaniem      stron      www    (wirtualne 
konfiguratory produktów) czy też e-mailingu   (alerty 
cenowe). 

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0. 



Strategia dywersyfikacji wirtualnej 
rynku – skierowanie nowej oferty (nowego  
asortymentu) także do nabywców  na rynkach 
wirtualnych. 
Strategia dywersyfikacji wirtualnej  produktu – 
sytuacja, gdy nowym klientom firma oferuje 
dodatkowe usługi lub produkty wirtualne  
(przewodniki po danej destynacji w postaci e-booków  
dla każdego nowego klienta biur podróży). 
Strategia dywersyfikacji contentu (treści) – 
najbardziej zaawansowana i złożona ze  strategii, w 
której firma decyduje się na dotarcie z  nowym 
produktem wirtualnym do zupełnie nowej  grupy 
klientów. 

STRATEGIE 
MARKETNGOWE 3.0. 



NOWA SEGMENTACJA 
KLIENTÓW 





materiały budowlane 
sprzęt RTV/AGD 

odzież, akcesoria, dodatki 
produkty farmaceutyczne 

obuwie 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72vzK6szXAhVIJewKHYFYB2QQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.egospodarka.pl%2Fart%2Fgaleria%2F143993%2CEfekt-ROPO%2C2%2C39%2C1.html&psig=AOvVaw2uiHTpVhVMoXLiOOjUdKoc&ust=1511256249120845


kosmetyki i perfumy 
sprzęt RTV/AGD 

obuwie 
odzież sportowa 

artykuły dziecięce i zabawki 
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Case studies  

Kampanie promocyjne: 
 

"Czego szukasz w Święta? |English 
for beginners” 

 
oraz 

 
„Klucz do innej rzeczywistości”  

 
 



"Czego szukasz w Święta? |English 
for beginners” 

Uniwersalna historia o rozdzielonej rodzinie oraz o wysiłku 
podjętym przez starszego pana. Dziadek uczy się języka 
angielskiego, żeby porozmawiać ze swoją wnuczką, która 

urodziła się w Londynie i tam mieszka.  



Agencja reklamowa Bardzo zaprojektowała 
wizerunkową kampanię promocyjną niosącą 
następujący komunikat:  

zakupy na Allegro, choć traktujemy je jako 
powszechne lecz przyziemne działania, mogą być 
pomocne w budowaniu dobrych relacji z ludźmi, 
czyli dawać szczęście, którego wszyscy szukamy. 
„Takie właśnie jest Allegro: od lat ułatwiamy 
życie milionów Polaków tworząc dla nich 
platformę handlową.”  





 Wideo pojawiło się w: 

 telewizji na kanałach TVP, TVN, Polsat, jak i w 
mniejszych; 

  kinach Helios, Multikino, Cinema-City i KinAds. 

  Internecie: na Facebooku, w YouTubie, a także 
portalach: Onet, WP, Interia oraz w serwisie 
player.pl. 

 W kampanii promocyjnej zostali także 
wykorzystani youtuberzy oraz instagramerzy.  

 Spot Allegro spotkał się z bardzo dobrym 
odbiorem, także wśród specjalistów z branży 
marketingowej oraz młodych influencerów. 

 

„ENGLISH FOR BEGINNERS” 



 
Najpopularniejsza polska reklama na YT w 2016  

Spot stał się viralem 
 











Spot został nagrodzony na konkursie reklamowym Cannes 
Lions 2017 brązowym Lwem w kategorii Entertainment  



https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_18TOgc3XAhUM2aQKHbY2DJkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbrandcom.ng%2F2017%2F01%2Fentries-open-cannes-lions-2017%2F&psig=AOvVaw3FNPm3d3aqhlQp7b2o2h4U&ust=1511262444730278


„Talizman” to tytuł świątecznej reklamy Allegro 2017, 
która opowiada o chłopcu z wyjątkowym amuletem. Myśl 

przewodnia etiudy brzmi  
„Podziel się tym, co masz cennego" 





Zadanie fakultatywne 

Powody sukcesu kampanii 
promocyjnej sieci sklepów Biedronka 

„Gang świeżaków”???  
 
 

*Mniej więcej 30% całości sprzedaży 
w Biedronkach generują promocje.  



Dziękuję za 
uwagę 


