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Jadwiga Kraś, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Wyzwania współczesnego rynku usług
i konsumpcji na tle rozważań marketingowych

The challenges of the modern market of services
and consumption on the basis of marketing deliberations

The modern word is a market, which orients towards finding 
buyers for manufactured goods and services. Therefore, the vast 
range of marketing efforts focus on meeting clients requirements 
in terms of choosing proper products of certain brand, which would 
suit those requirements best. The analysis of trading skills leads to 
obtaining the highest number of customers by selling them attrac-
tive deals, using advertising, promotions and other marketing tools 
to improve buyers lives on one hand, and achieving set sales goals. 
Marketing gives answers how to break the barriers of demand and 
competition in getting to the consumer, to learn his preferences and 
tastes. The image of consumption is shaped by hundreds of choices, 
therefore companies struggle to create the strong brand assiociation, 
which guarantees higher revenue and improves company’s compet-
itiveness on the market. In exchange, buyers get a product of higher 
quality, which in turn generates prestige improvement.

Keywords: marketing, market of goods and services, customer, 
brand, advertising.

Współczesny świat jest rynkiem nastawionym na pozyski-
wanie nabywców wytworzonych dóbr i usług. W związku z tym 
działania marketingowe zmierzają do sprostania wymogom klien-
tów w wyborze właściwych produktów o określonej marce, któ-
re spełnią ich oczekiwania. Analiza umiejętności sprzedażowych 
zmierza więc do zdobycia jak największej ilości nabywców poprzez 
atrakcyjne oferty przy pomocy reklamy, promocji i innych narzędzi 
marketingowych, by ulepszyć ich życie i osiągnąć zamierzone cele. 
Marketing odpowiada na pytania, jak przełamać bariery popytu 
i konkurencji w dotarciu do konsumenta, żeby poznać jego prefe-
rencje i gusta. Setki wyborów kształtują obraz konsumpcji, a firmy 
dążą do kreowania swojego wizerunku marki, która daje gwaran-
cję wyższego zysku i pozwala konkurować na rynku. W zamian za 
to konsumenci otrzymują produkt wysokiej jakości, co generuje 
podniesienie prestiżu.

Słowa kluczowe: marketing, rynek dóbr i usług, klient, marka, re-
klama.
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Współczesny rynek postrzegany jest jako obszar wielu możli-
wości ze względu na szeroki dostęp do usług i środków konsumpcji. 
Cały świat jest rynkiem nastawionym na pozyskiwanie potencjal-
nych nabywców w celu zaspokojenia ich potrzeb z jak największym 
zyskiem. W tym zakresie firmy muszą umiejętnie wykorzystywać 
zasoby do produkcji określonych dóbr i usług. Temu służy analiza 
rynku skoncentrowana na potrzeby odbiorców. W obliczu ciągłych 
zmian na rynku produktów najważniejszą rzeczą jest umiejętność 
sprostania wymogom klientów, oferując im najlepszej jakości usłu-
gi i dobra. W kontekście potrzeb rynkowych bada się zachowania 
konsumentów i odbiorców. Stanowi to wstęp do wyboru rynków 
docelowych, biorąc pod uwagę cechy demograficzne, preferencje 
klientów, trendy na rynku produktu oraz wpływ czynników społecz-
nych i osobistych na zakupy z podziałem na grupy, subkultury.

Celem artykułu jest ukazanie działania marketingu nakiero-
wanego na określenie możliwości sprzedaży wytworzonych dóbr 
z uwzględnieniem istniejących potrzeb nabywców. Ich grono jest 
potencjalnie nieokreślone ze względu na szeroki zakres oddziaływań 
marketingowych, co należy do pola badań rynku opierających się na 
analizie popytu w sferze usług określonego rodzaju, możliwości dys-
trybucji, planowania produkcji oraz wpływu reklamy w określonym 
okresie badawczym. Ukazanie, że marka, która stanowi o jakości 
produktów i usług, jest wyznacznikiem sukcesu firm i satysfakcji 
klientów.

Rozpatrując wymagania rynkowe jest on szerokim polem dzia-
łania, poczynając od zasięgu lokalnego, kończąc na globalnym. Za-
tem związany jest z nowoczesnymi wyzwaniami i koncepcjami dzia-
łania, jakie mają miejsce we współczesnym świecie. Rynek dóbr 
i usług jest powiązany mechanizmem funkcjonowania, opartym 
na równości popytu i podaży, za pomocą cen równowagi, za które 
nabywcy są gotowi kupować produkty, sprzedawcy – sprzedawać. 
Rynek dóbr i usług, jak wskazano w tabeli 1, dzieli się na: 

Tabela 1. Podział rynku dóbr i usług

Rynek dóbr i usług 
konsumpcyjnych

Rynek dóbr
 i usług produkcyjnych

Rynek dóbr nietrwałych Rynek surowców i materiałów

Rynek dóbr trwałego użytku Rynek dóbr inwestycyjnych

Rynek usług konsumpcyjnych:
indywidualnych, zbiorowych,

ogólnospołecznych
Rynek usług produkcyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nowacka, Nowacki 2004: 29.

Dobro jest materialne i służy zaspokojeniu potrzeb człowieka, 
jest trwałe, dostępne, rozdzielne, tzn. można oddzielić od wykonaw-
cy oraz nabyć z prawem własności, zaś usługa jest niematerialną, 
niewymierną, subiektywną korzyścią oferowaną do sprzedaży przez 
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wykonawcę, który jest z nią nie rozdzielany, nie można na nią posia-
dać tytułu własności, tylko dostęp do jej świadczenia.

Rynek tworzą ludzie-klienci, którzy konsumują wytworzone do-
bra i usługi i znajdują się w centrum uwagi działań marketingowych 
określonych w planie marketingowym. Skuteczność pozyskiwania 
dobrego klienta leży w kwestii działań marketingowych nastawio-
nych na markę, wiarygodność, korzystny wizerunek. Powodzeniem 
planu są powiązania, czyli relacje wewnętrzne i zewnętrzne. Budo-
wa tych relacji jest ważnym wyzwaniem w świecie zglobalizowanej 
konkurencji, w którym stawia się na zysk, a klient jest potęgą z moż-
liwościami wyboru. Definicja marketingu według American Marke-
ting Association brzmi: „Marketing to funkcja organizacji i zbiór 
procesów sprowadzających się do wytwarzania wartości dla klienta, 
informowania o niej i jej dostarczania oraz do zarządzania relacjami 
z klientem z korzyścią dla organizacji i interesariuszy” (Burk, Wood 
2007: 13). W celu podjęcia rozważań marketingowych ważnym 
aspektem jest zapoznanie się z pojęciem samego słowa marketing 
w kilku płaszczyznach badawczych. Słowo marketing sprowadza się 
do wszystkiego, co jest znakomite, użyteczne i zaspakaja potrzeby 
człowieka. Podłoże jego kształtowania jako zjawiska w biznesie 
z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań społecznych zwią-
zanych ze sferą usług i konsumpcji, staje się nowym wyzwaniem. 

Marketing – ujęcie teoretyczne i przedmiotowe

Marketing (ang. market – rynek) można zdefiniować stricte jako 
dziedzinę ściśle związaną z działalnością rynkową przedsiębiorstw, po-
wstałą na gruncie wielu problemów na rynku w związku z produkcją 
masową i trudnościami z jej zbytem. W ujęciu wielu teoretyków: „(…) 
Marketing to podejmowanie działań biznesowych odnoszących się do 
przepływu dóbr i usług od producenta do konsumenta i użytkownika. 
Marketing jest procesem planowania i wdrażania koncepcji idei, dóbr, 
usług, ich cen, promocji i dystrybucji, mającym na celu wywołanie wy-
miany, która umożliwi zrealizowanie celów indywidualnych i organiza-
cyjnych” (Garbarski 2011: 20; Hacley 2009: 32;  https://cytaty.mfiles.
pl/index.php/book/1316/0/Marketing; Kotler, Armstrong, Saunders, 
Wong 2002: 40). „Marketing to działania, zespół instytucji i procesów 
służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczaniu i wymianie pro-
duktów, które mają wartość dla klientów, partnerów i społeczeństwa” 
(AMA – American Marketing Association – Amerykańskie Stowarzy-
szenie Marketingu 2013; http://www.sales-man.pl/lexikon/marketing 
2016; www.ama.org 2016).

Po raz pierwszy znaczenia słowa marketing w ujęciu defini-
tywnym zaczęto używać dopiero około 1910 roku (Sznajder 1995). 
Z krótkiej jego historii można wysnuć wnioski co do kształtowania 
się jego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicz-
nego celem wyjścia naprzeciw wymogom konkurencyjnym na ryn-
kach zagranicznych. Konkurencja jako proces realizacji interesów 
wszystkich uczestników na jego arenie, kupujących i sprzedających, 
dotyczy ukształtowania takiej oferty cenowej, jakościowej, która po-
zwalałaby rywalizować między kupującymi o ograniczoną ilość dóbr 
znajdujących się na rynku. Inną kwestię stanowi walka sprzedają-
cych o pieniądze klientów, wydatkowane na dane dobra lub usługi 
o podobnych cechach jakościowych pod względem stylu, marki, 
serwisu. Współcześnie mamy bardzo duży wybór oferowanych pro-
duktów, dlatego konkurencja nabiera coraz większego znaczenia, 

a ważnym narzędziem jej kształtowania są różne środki promo-
cyjne i reklamowe. Doskonały rynek konkurencji określa ceny, zaś 
sprzedawcy, jak i nabywcy potrafią się do niego dostosować (Cyrson 
2000). Uczciwa konkurencja zawsze powinna iść w parze z zasadami 
etyki (Tomanek 1937). Skłania to do wywierania wpływu na etycz-
no-moralną świadomość uczestników obrotu handlowego poprzez 
normy etyczne kształtujące zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną 
kulturę firmy (Berent 2015: 29). Cały proces działań marketingo-
wych nastawiony jest na otoczenie rynkowe, które ma wpływ na 
postępowanie konsumenta. Analiza otoczenia zewnętrznego wy-
maga zatem badania czynników demograficzno-ekonomicznych, 
socjologiczno-kulturowych (rysunek 1). Pierwsze koncentrują się na 
życiu społecznym człowieka, drugie na: płci, wieku, wykształceniu, 
miejscu zamieszkania. Nie bez znaczenia będzie strategia marketin-
g-mix, nastawiona na produkt, cenę, dystrybucję, promocję (No-
wacka, Nowacki 2004). 

Rysunek 1. Czynniki kształtujące postawy konsumenta na rynku

 

Źródło: http://slideplayer.pl/slide/411865/ [10.11.2016].

Ważnym aspektem analizy środowiska zewnętrznego jest 
diagnoza szans i zagrożeń, które trzeba uwzględniać przy podej-
mowaniu decyzji marketingowych. W związku z tym wskazane jest 
opracowywanie strategii dla zmiennych potrzeb rynku poszczegól-
nych produktów i usług oraz swoistych oddziaływań na ten rynek 
w znaczeniu czynników go kształtujących. Temu służą odpowiednie 
instrumenty marketingowe pod nazwą „4P” (ang. product – pro-
dukt, price – cena, place – miejsce, promotion – promocja, które są 
wzajemnie ze sobą powiązane i stanowią tzw. marketing-mix (tabe-
la 2) oraz oddziałują na wyodrębniony segment rynku konkretnych 
produktów i usług.

Tabela 2. Strategia marketing-mix

Product Price Place Promotion

- marka
- opakowanie
- jakość
- cechy
- rozmiar
- zmienność
- gwarancja
- rękojmia

- cena   
  katalogowa
- upusty
- marża
- terminowość
- warunki 
  kredytowania

- kanały
  dystrybucji
- zasięg 
  terytorialny
- oferowany 
  asortyment
- zapasy
- transport

- promocja   
  sprzedaży
- reklama
- odpowiedzial-
ność personelu 
za sprzedaż
- public 
  relations
- marketing 
  bezpośredni

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://encyklopedia.pwn.
pl/haslo/public-relations;3964318.html [10.11.2016].
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Produkt (product) – to, co firma oferuje na rynek. Cena (price) 
– to wartość nadana produktowi, wyrażona w ekwiwalencie pienięż-
nym, kreuje wizerunek produktu w oczach nabywcy. Dystrybucja 
(place) – to dostępność produktu dla nabywców, to miejsce dostęp-
ności odpowiednich ilości, racjonalne magazynowanie, uzasadniony 
koszt transportu. Promocja (promotion) – informowanie o produk-
tach, proces komunikacji firmy z rynkiem docelowym, informowanie 
wzajemne w relacji kupna – sprzedaży.

Działania marketingu-mix można zobrazować w sposób poka-
zany na rysunku 2.

Rysunek 2. Działanie marketingu-mix

Źródło: https://6krokow.pl/zbadaj-rynek-konkurencje-oraz-okresl-ce-
ne-i-kanaly-dystrybucji/ [10.11.2016].

Instrumenty te uległy poszerzeniu o kolejne trzy o nazwie: pe-
ople – ludzie, physical evidence – świadectwo materialne, proces 
– proces, które ukształtowały nową koncepcję, w której czterem 
„P” oferenta odpowiadają 4C konsumenta o nazwie „4C”– custo-
mer value – wartość dla klienta, cost – koszt, convenience – wygoda 
nabycia, communication – komunikacja. Między instrumentami ist-
nieją ścisłe powiązania, wskazane w tabeli 3. 

Tabela 3. Marketing 4P i 4C – powiązania

PRODUCT
produkt

CUSTOMER VALUE
wartość dla nabywcy

PRICE
cena

COST
koszt

PLACE
dystrybucja

CONVENIENCE
wygoda nabycia

PROMOTION
promocja

COMMUNTCATION
komunikacja

Źródło: http://cyfroteka.pl/ebooki/Marketing-zagadnienia_podstawo-
we-ebook/p2483i4664 [10.11.2016].

Daje to obraz potrzeb i pragnień konsumenta (ang. consumer 
needs and wants), kosztu, który musi ponieść przy zakupie towarów 
i usług (ang. cost to the consumer), informacji wzajemnej (ang. com-
munication), wygody zakupu (ang. convenience) (Michalski 2004).

Rynek ogólnego i szczególnego produktu

Marketing uchodzi za proces społeczny, w którym jednostki 
i grupy otrzymują to, czego potrzebują, a jednocześnie kształtuje 
formy, w jakich przejawia się wyjście tym potrzebom naprzeciw 
poprzez wytworzenie, oferowanie, wymianę produktów i usług 
o określonej wartości. Według Ph. Kotlera definicja marketingu 
brzmi: „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk” (Kotler, Keller 2011: 5). 

Za innymi badaczami tego zjawiska można pójść nieco dalej i za naj-
lepsze narzędzie uznać dobrze przygotowaną strategię działań do-
stosowujących się do docelowych odbiorców, opartą na wiedzy, do-
świadczeniu ekspertów i badaniach prowadzonych w perspektywie 
współczesnego rynku usług i konsumpcji (Waniowski, Sobotkiewicz, 
Daszkiewicz 2014: 9). Badając ten rynek ocenie podlegają zweryfi-
kowane potrzeby człowieka jako odbiorcy rynkowego w aspekcie 
ich zaspokojenia oraz na podstawie tej oceny opracowanie produk-
tu i jego możliwości dystrybucyjnej przy założeniu korzystnej ceny, 
utrzymując ciągłą komunikację z rynkiem w postaci kształtowania 
realnych wizji na przyszłość (Kłeczek, Kowal, Waniowski, Woźnicz-
ka 1992: 31). Wyzwaniem współczesnego rynku konsumpcji i usług 
jest szeroko prowadzona orientacja na klienta, integracja działań 
marketingowych w celu osiągnięcia zysku. Taka strategia segmen-
tująca rynek nabywców określa rynek docelowy w postaci oferty 
marketingowej, w celu wyróżnienia tej uznawanej za korzystną pod 
względem wyszukanej cechy, która da przewagę wizerunkową na 
tle konkurencji. Polega to na kształtowaniu wizerunku produktu, 
marki, firmy, kreowaniu swoistego wyróżnika wśród nabywców na 
tle marek konkurencyjnych. Złotą zasadą będzie umiejętność zapre-
zentowania oferty, by była lepiej postrzegana od innych (Waniowski, 
Sobotkiewicz, Daszkiewicz 2014: 99, 318-320; Szyfter 2006: 116-
122). Z perspektywy strategii marketingowej nie można zapomnieć 
o celach, jakie musi osiągnąć przedsiębiorstwo przy odpowiednim 
zarządzaniu i wykorzystaniu umiejętności oraz zasobów na rynku 
(McDonald 2007: 56). M. McDonald zaproponował model strategii 
planowania marketingowego który przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Fazy strategii planowania strategicznego wg modelu McDonalda

Ustalenie 
celów

Przegląd 
sytuacji

Formułowanie 
strategii

Alokacja 
zasobów 

i monitoring

1. Misja
2. Cele firmy

1. Audyt
2. Przegląd 
     rynku
3. Analiza SWOT

1. Założenia
2. Cele strategii
3. Oszacowanie  
    rezultatów 
4. Alternatywne 
    plany

1. Budżet
2. Program 
    wdrożeniowy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie McDonald 2007: 49.

Rynek ogólny produktu tworzą nabywcy z podobnymi upodo-
baniami i potrzebami oraz sprzedawcy z różnymi metodami za-
spakajania tych potrzeb. Oddziałuje się na konsumenta za pomo-
cą strategii promocji ukazując produkt jako najlepszy ze względu 
na unikatowe cechy, niepowtarzalne, w atrakcyjnym opakowaniu, 
wzbudzający zainteresowanie. Elementy rynku docelowego są skła-
dowymi marketingu-mix (rysunek 3). 

Rysunek 3. Ogólny rynek docelowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie Michalski 2004: 80.

Producent Marke�ng mix

- Produkt
- Dystrybucja
- Promocja
- Ceny

Rynek docelowy
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Rynek szczególny tworzą nabywcy z podobnymi potrzebami 
oraz sprzedawcy z ofertą zbliżoną i zastosowalną w sposobie za-
spokajania tych potrzeb. Rynek segmentuje kategorie potrzeb za-
kupowych. Do czynników wpływających na wybór rynku docelowe-
go należą potrzeby i preferencje ostatecznych nabywców, rozmiar 
i struktura rynku, zasoby i zdolności wytwórcze producenta, konku-
rencja. Strategia marketingowa ma zatem na celu wzrost sprzedaży 
poprzez oddziaływania na rynek nabywców odpowiednią promocją 
z osiągnięciem akceptacji. Rozszerzenie ekspozycji produktu w sieci 
dystrybucji wymaga udoskonalania logistyki, jak i oferowania roz-
wiązań kredytowych na tym polu działania. Na bazie podejmowa-
nych przedsięwzięć związanych ze sprzedażą ważne jest dążenie do 
zwrotu kosztów projektowania i rozwoju produktu oraz obniżenia 
ceny. To sprawia ograniczenie i wyeliminowanie konkurencji, bo-
wiem wzrost zysków ze sprzedaży rodzi silną konkurencję, zaś niższe 
ceny ją spowalniają. Ważnym aspektem w polityce sprzedażowej 
jest podejście skierowane na doskonalenie jakości, nowe odmiany 
produktów, rozszerzenie sieci dystrybucji, promocję, obniżenie cen 
(Michalski 2004: 197).

We współczesnym świecie nastawionym na konsumpcjonizm 
wzrasta znaczenie dobrej marki, najlepszej jakości usług i środków 
konsumpcji. Temu służy segmentacja rynku na jednorodne grupy 
nabywców, z których każda charakteryzuje się odmiennymi potrze-
bami, cechami, zachowaniami oraz reakcją na stosowane przez 
firmę instrumenty marketingowe (Pindakiewicz 1997). Marketing 
domaga się spełnienia w tym aspekcie wieku kryteriów: geograficz-
nych, demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych 
(Nowacka, Nowacki 2004: 46).

Marka jako wzory konsumpcji
 – oczekiwania konsumentów

Marketing stawia wysokie wymagania handlowcom i producen-
tom. Wiąże się to przede wszystkim z marką, która daje gwarancję 
wyższego zysku i pozwala konkurować na rynku. W zamian za to 
konsumenci otrzymują produkt wysokiej jakości, co generuje pod-
niesienie prestiżu. Według AMA marka to „nazwa, termin, symbol, 
wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub 
usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konku-
rencji” (Kotler 1994: 410). To kombinacja samego produktu, jego 
nazwy, logo, opakowania oraz towarzyszących im działań marke-
tingowych. Daje to konsumentowi poczucie wyjątkowości danego 
produktu i odróżnienia wśród konkurujących przedsiębiorstw (Kall 
2001: 12). W oczach klienta marka będzie „etykietą, która odróżnia 
produkt jednego producenta od produktów konkurencyjnych. To 
złożony symbol reprezentujący różnorodne idee, wartości i atrybuty. 
Marka przemawia do nabywcy nie tylko poprzez brzmienie czy do-
słowne znaczenie swej nazwy, ale przede wszystkim poprzez zestaw 
skojarzeń zbudowanych wokół niej na przestrzeni czasu” (Gardner, 
Levy 1955:35).

Konsumenci oczekują jakości, dlatego firmy wybierają jedno-
rodny rynek konsumentów, do którego kierują produkty jakościowe. 
Odpowiednia promocja i przekaz reklamowy podnoszą wizerunek 
i rangę firmy, co procentuje w przyszłości. W zmieniających się 
realiach rynku pod względem zapotrzebowania na dany produkt 
przykłada się uwagę do kreowania wartości usługi czy produktu 

przy pomocy jego marki, która w ocenie otoczenia jest sprawdzo-
na. Czasami klient żyje w niewiedzy istotnych zmian, związanych 
z przekształceniem strukturalnym (np. Wedel był swego czasu w po-
siadaniu koncernów Pepsi-Cola, następnie Cadbury). Nie można 
nie zauważyć zmienności modeli „przemykających przez rynek”, co 
opcjonalnie doprowadza do podniesienia rangi marki korporacyjnej 
w zglobalizowanym świecie. Zarządzanie marką w handlu sprowa-
dza się do budowania lepszego wizerunku firmy poprzez kolejny 
ulepszony model produktu (Tkaczyk 2016). Według utartego sloga-
nu, że biedny może kupić droższy produkt, który zaspokoi potrzeby 
klienta na dłużej, marka nabiera szczególnego znaczenia przy de-
cyzji nabycia danego dobra. Unia Europejska wytworzyła strategię 
markowania pod nazwą eurobranding, która pozwala na tworzenie 
i eksponowanie marek dla europejskich konsumentów. Są to eu-
romarki, będące wynikiem odzwierciedlenia określonych wzorów 
konsumpcji, co przyczyniło się do sympatii i częstszej skłonności do 
zakupu określonych grup produktów wytwarzanych przez producen-
tów np. Nivea, Tuborg, Persil, Renault, a także sieci dystrybucji, jak 
E. Leclerc, Makro Cash &Carry. Na tym polu działania pozycjonują 
się także wielkie domy wysyłkowe, jak C&A, Lafayette, Quelle.

Marka jest ważną cechą produktu, a jako znak towarowy za-
pewnia ochronę przed nieuczciwymi praktykami jej podrabiania. 
Stanowi obiekt transakcji, dlatego spełnia wymagania marketingo-
we producentów nastawionych na zysk (Nowacka, Nowacki 2004). 
Posiadanie silnej marki daje możliwości utrzymania wyższej ceny, 
gdyż jakość, niezawodność i luksus wpisany jest do umysłu kon-
sumenta, którego w tym wypadku cena nie przestraszy. Najwięk-
szym liderem w świecie biznesu okazuje się Apple (według Forbesa 
najsilniejsza marka na świecie – 154,1 mld dolarów). Silna marka 
i potężny kapitał, przoduje w projektowaniu i produkcji elektroni-
ki użytkowej, oprogramowania systemów operacyjnych itp. (Apple 
2016). W rankingu 10 największych marek w 2016 roku znajdują 
się także Google – Alphabet (82,5 mld dolarów), Microsoft (75,2 
mld dolarów), Coca-Cola (58,5 mld dolarów), Facebook (52,6 mld 
dolarów), Toyota (42,1 mld dolarów), IBM –jeden z najstarszych 
koncernów informatycznych (41,4 mld dolarów), Disney (39,5 mld 
dolarów), McDonald (39,1 mld dolarów), GE (36,7 mld dolarów) 
(http://www.forbes.pl/najcenniejsze-marki-na-swiecie-ranking,ar-
tykuly,204700,1,1,11.html 2016). 

Na świecie w rankingu BrandZ Top 100 największych marek 
w 2016 roku znajduje się dwadzieścia branż (tabela 5). 

Według D. Rotha, prezesa The Store WPP, na region EMEA 
i Azji: „Marki takie dokonują rewolucji w innych kategoriach, ponie-
waż stosują innowacje wykraczające poza wprowadzanie nowych 
produktów czy technologii. Zmieniają sposób dostarczania usług, 
dając konsumentom coraz lepsze doznania lub zmieniając formaty. 
Dotychczasowa siła tych marek w połączeniu z dużym potencjałem 
wykorzystywanych przez nie platform pozwala im szybko i sprawnie 
przechodzić do coraz to nowych sektorów”. Siła marek tkwi w po-
tencjale firm, w wiedzy i kwalifikacjach wysoko wykształconej kadry 
ekspertów w dziedzinie technologii. W ciągu 11 lat istnienia rankin-
gu BrandZ Top 100 stale zwiększa się innowacyjność a zwiększenie 
wartości ma duże znaczenie sprzedażowe. Konsumenci oczekują, 
by im wyraźnie komunikować, co zachodzi w świecie branż i inno-
wacyjności, czemu służy brand experience, idea promocji marek. 
Polega na podkreśleniu unikalności sposobu działania produktu, 
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jego funkcjonalności, czyli walorów świadczących o jego wyjątkowo-
ści. Zwłaszcza przekaz reklamowy musi być nasycony emocjonalnie 
na zasadzie interakcji, by konsument poczuł wyjątkowość prezen-
towanej marki. W konkluzji, ludzie kierują się emocjami w wyborze 
tego, co chcą nabyć, a założenia Rich Brand Experience zmierzają 
do przekonania konsumenta o zaletach produktu przed zakupem. 
To kreacja doświadczeń związanych z marką w sposób świadomy, 
czerpanie inspiracji z wiedzy o marketingu w wydaniu tzw. neu-
romarketingu, psychologii reklamy, wspomagana przekazem mul-
timedialnym i technologicznym. Takie działania potrafią wpłynąć 
podświadomie na konsumenta, który racjonalnie rozważy potrzebę 
wydania pieniędzy na reklamowany zakup (http://blog.mediovski.
pl/2009/03/rich-brand-experience 2016). 

Świat usług a rynek usług

Świat usług jest bardzo zróżnicowany i obejmuje usługi kon-
sumpcyjne oraz produkcyjne i inwestycyjne. Te pierwsze świadczone 
są dla ludności, druga kategoria dotyczy instytucji i podmiotów go-
spodarczych. Jesteśmy zatem biorcami usług od sektora rządowego 
(sądy, szpitale, poczta, szkoły) oraz sektora prywatnego (muzea, 
kościoły, uczelnie, fundacje), a także sektora biznesowego (linie lot-
nicze, banki, hotele, itp.). Usługi świadczą również wydzieleni z sek-
tora produkcyjnego np. kierownicy budów, architekci, informatycy, 
prawnicy, księgowi. Do świata usług należą produkty przedsiębior-
stwa, na które składają się czyste dobra materialne w znaczeniu 
produktu – oferty, produktu z usługami towarzyszącymi (sprzedaż 
nieruchomości, salony wystaw, dostawa, program użytkowy), hybry-
dy – towar i usługa w jednym (restauracje, inwestorstwo zastępcze), 
usługi podstawowej i towarzyszącej (pasażerowie linii lotniczych), 

czy czystej usługi bez towarzyszenia (opiekunka, psychoterapia, 
masaż). Usługa jest w tym znaczeniu niematerialna, nierozłączna, 
różnorodna, konsumowana na miejscu, zaspakajająca potrzeby osób 
fizycznych, firm. 

Specyfika produktu usługowego determinuje charakter strategii 
marketingowych stosowanych w tym sektorze, bowiem wychodząc 
naprzeciw wymaganiom odbiorców w szerokim zakresie wyko-
rzystuje się segmentację rynku i planuje się lokalizację placówek 
usługowych jako miejsc wytwarzania i dystrybucji usług, a sprzedaż 
osobistą traktuje się jako główną formę promocji (Altkorn 2004: 31-
32; Kotler 2005: 445-452; Styś 2001: 22-32). Korzystając z koncep-
cji klasyfikacji dóbr, jaki zaproponowali P. Nelson, M.R. Darby oraz        
E. Karni, usługi zaliczyć można do produktów doświadczanych (ang. 
experience goods) i produktów na zaufanie (ang. credence goods) 
(Darby, Karni 1973: 69-88; Nelson 1970). Jakość tych pierwszych 
może być określona podczas zakupu i konsumpcji. Inaczej jest z pro-
duktami na zaufanie – nabywcy tych produktów nie mogą ocenić ich 
jakości nawet po zakupie. Ocena jakości w trakcie lub po nabyciu, 
która da się określić dotyczy usług: dystrybucyjnych, telekomuni-
kacyjnych, finansowych, turystycznych, budowlanych, hotelarskich, 
pocztowych, transportu. Trudność w ocenie jakości nawet po naby-
ciu usługi dotyczy usług: edukacyjnych, świadczonych przez lekarzy, 
prawniczych, doradztwa (Mongiało 2007).

Strategia świadczenia usługi musi pomagać zakładom usłu-
gowym w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Jakość usługi jest 
siłą sprawczą nabycia jej zgodnie z oczekiwaniami nabywcy. Ważne 
są społeczne rekomendacje w środowisku bliskim otoczenia usłu-
gowego. Jakość jest kluczowa, a składa się na nią atrakcyjna cena, 
postawa personelu, wystrój wnętrza, czystość i perfekcja wykona-
nia (Michalski 2004). W sferze skuteczności konkurowania cenami, 
obniżenie ceny może wpływać na uznanie usługi za gorszej jakości 
i doprowadzić do utraty pozycji na rynku (Mongiało 2000). Dlatego 
rywalizacja na rynku usług przybiera w zasadzie formę pozacenową 
polegającą na tym, że usługodawcy w celu uatrakcyjnienia swojego 
produktu ulepszają i udoskonalają jego pierwotną wersję dodając 
nowe elementy, które przynoszą dodatkowe korzyści konsumentom. 
Dodatkowe atuty, czasami gratisowe wkomponowanie pewnych 
dodatków będzie zachęcało do dalszego korzystania z usługi, któ-
ra w konkretny sposób zaspokoi potrzebę (np. oferta turystyczna). 
Z uwagi na specyficzny charakter usług, usługobiorca ma trudno-
ści przy próbie ich porównania, gdyż istnieją tylko w momencie ich 
świadczenia i konsumpcji (Mongiało 2007).

W sferze usług działania marketingowe wykorzystują tę samą 
strategię, jak w sferze nabywania dóbr i produktów. Jest to marke-
ting-mix usług, stworzony przez E. J. McCarthy’ego jako 4P oraz two-
rzące jako 8P instrumenty marketingowe: produkt (ang. product, 
elements) – usługa jako kreator wartości dla klienta; miejsce i czas 
(ang. place and time) – menedżerskie podejście (gdzie, jak); proces 
(ang. process) – organizacja, etapy świadczenia usługi; wydajność 
i jakość (ang. productivity and quality) – stopień i sprawność świad-
czenia, satysfakcja klienta, zaspokojenie jego potrzeb; ludzie (ang. 
people) – personel, klienci; promocja i edukacja (ang. promotion 
i education) – komunikacja i budowanie preferencji i postaw konsu-
mentów wobec usług i usługodawcy; świadectwa materialne (ang. 
physical evidence) – wyposażenie, wygląd wnętrza, meble, personel, 
dokumenty świadczące o jakości usługi; cena i inne koszty (ang. 

Tabela 5. Najpotężniejsze 20 marek na świecie w roku 2016 według 
BrandZ Top 100

Źródło: http://www.bimmertoday.de/2016/06/10/brandz-top-
-100-2016-markenwert-ranking-bmw-toyota-mercedes/brandz-top-
-100-2016-markenwert-ranking-03/; http://www.egospodarka.pl/art/gale-
ria/133143,Najcenniejsze-marki-swiata-2016,2,39,1.html [10.11.2016].
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Inną kwestię stanowi w dzisiejszych czasach marketing nasta-
wiony na zaspokojenie potrzeb ludzkich, a nie nastawiony na zysk. 
Z tej gamy świadczeń korzysta dużo nabywców nieodpłatnie. Świad-
czeniodawcami są w tym wypadku pojedyncze osoby, instytucje, 
organizacje i stowarzyszenia, organizacje charytatywne nastawione 
na służbę ubogim, niepełnosprawnym. Jedynie zasób wiedzy i od-
powiednie metody są siłą realizacji misji organizacji bez profitów. 
W badaniach marketingowych zorientowanych na usługobiorców 
określa się preferencje ludności w kategoriach oferowania usługi 
za opłatą lub bezpłatnie. Organizacja nie nastawiona na zysk nie 
może występować bez rejestracji, co poddane jest kontroli w imię 
przestrzegania prawa wbrew ekstrawagancji i rozrzutności. Mottem 
przewodnim takiej organizacji jest służenie bliźniemu, przedkłada-
jąc dobro społeczne nad koszty i dochody z jej działalności. Rodzi 
się pytanie, jaką zatem cenę ma „usługa służebna” w myśl zasady 
marketingu? Cenę mierzy się przez pryzmat wydatkowanego czasu 
i poświęcenia na poczet ofiarowanej pomocy w kłopotliwej oraz 
poważnej sytuacji graniczącej z unicestwieniem (Michalski 2004: 
537-540).

Klient – nasz pan

Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych swego czasu postaci 
biznesu wyraził stanowisko, że celem biznesu nie jest zarabianie pie-
niędzy, ale tworzenie i utrzymanie klientów (Drucker 1993). Jaka jest 
najlepsza metoda marketingu bezpośredniego nastawionego na na-
bywcę, widać w każdym działaniu reklamowym, które tworzy rela-
cję firma-potencjalny klient. Bogato ilustrowane ulotki zapraszające 
wręcz do barów, restauracji, klubów, czy informujące kartki wiesza-
ne na witrynach sklepowych o wyprzedażach wartościowych rzeczy, 
ogłoszenia i reklamy w prasie czy w Internecie. Skorzystać z nich 
może każdy zainteresowany klient, dla którego rynek stoi otwo-
rem z całym arsenałem produktów i usług (Bird 1982). Na przykład 
w branży finansowej niemal codziennie można natknąć się na ulotki 
o tematyce bankowej, odnośnie kart płatniczych, rozłożone w róż-
nych punktach usługowych, na których widnieje kontakt ułatwia-
jący załatwienie sprawy bez konieczności odwiedzin w banku. Jest 
to coraz powszechniejsza forma lansowania usług bankowych także 
w Polsce, czego doświadczają klienci dwadzieścia cztery godziny na 
dobę (dostęp internetowy jest uzupełnieniem działania placówek). 
Przekaz katalogowy jest formą lansowaną w świecie biur podróży, 
oferując wakacje jako last minute (np. firma Expedia, Priceline).

Marketing bezpośredni jest łowcą klientów w każdej sferze ży-
cia. Przez bezpośredni kontakt z klientem, zyska on lepszą jakość 
obsługi, w myśl zasady, że „klient nasz pan”. Zgodnie z zasadami 
etyki i kultury klient musi mieć zapewniony dostęp do usług warto-
ściowych, dobrej jakości, solidnie wykonanych i dających poczucie 
bezpieczeństwa w użytkowaniu i korzystaniu zgodnie ze standarda-
mi ogólnonarodowymi i międzynarodowymi. W dziedzinie konkuro-
wania na rynku usług uczciwa konkurencja nie może prowadzić do 
nieuczciwych praktyk handlowych (szpiegostwo, zatrudnianie kon-
kurencji, ujawniania informacji) (Berent 2004). Sprzedaż, promocja 
i dystrybucja to sfery działania marketingu, w których wyelimino-
wuje się nacisk, manipulację, podstępność, przymus, a stosuje się 
środki łagodnego „zdobywania, utrzymywania i rozwijania klienta 
poprzez tworzenie, dawanie i komunikowanie mu wartości, które 

price and other costs of service) – minimalizowanie wydatków. 
W świecie usług potrzeba innowacji nastawionej na usługi pionier-
skie, które jednak trudno opatentować ze względu na kopiowanie 
nowatorskich pomysłów, co doprowadza do krótkiego cyklu życia in-
nowacji przez konkurencyjność innych firm. Wiele możliwości w sfe-
rze usług daje poczucie komfortu w życiu codziennym. Innowacją 
w tej dziedzinie okazuje się postać materialna kart kredytowych czy 
bankomatowych, które w swej istocie obsługują klienta jako poten-
cjalnego klienta banku. W dzisiejszych czasach idea usług nabiera 
znaczenia w każdej dziedzinie, dlatego w kierunku ulepszania tej 
sfery zaspakajania potrzeb cele nakierowane są na różne kategorie 
innowacji (tabela 6) (Heany 1983).

Tabela 6. Kategorie innowacji usług

1. Kategoria innowacji 
    usług idea wprowadzenia innowacji

2. Innowacje główne nowości dla rynku jeszcze niezmierzonego, coś, 
co owocuje z przeszłości jako pierwsze

3. Nowy biznes

nowości dotyczące rynku obsługiwanego przez 
taki sam produkt, zaspakajający ten sam rodzaj 
potrzeb, np. promocja zdrowia przez powstanie 
biznesu związanego z dbaniem o zdrowie

4. Nowe produkty dla 
    rynku obecnego

nowość produktu nieistniejącego dotychczas 
na tym rynku, w tym miejscu, np. usługa ubez-
pieczeniowa jako działalność banku, restauracja 
w muzeum, itp. 

5. Rozwój linii 
    produktów

nowość linii produktów wyróżniających się na 
tle innych, np. sposób oferowania nowego menu 
w restauracji, nowość w obsłudze linii lotniczych, 
pasażerskich, obsługi na stacjach benzynowych, 
itp. 

6. Udoskonalanie 
    produktu 

nowość w zmianie cech produktu z nastawie-
niem na obsługę konta klienta banku, automaty-
ka w obsłudze transakcji, stanu salda, itp.

7. Zmiany stylu
nowość w zewnętrznym wizerunku pracownika 
banku – nowe stroje w jednym kolorze, zmiana 
w blankiecie czeku bankowego, itp.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Styś 2003.

Zadaniem marketingu-mix w zakresie usług jest pozyskanie 
klientów i ich zatrzymanie poprzez formę zachęt do odwiedzin, in-
formowania o nowych inicjatywach i składanie często pisemnych 
podziękowań za skorzystanie z usługi. Kuszenie rabatem lub usłu-
gą gratisową ma niemniej ważne znaczenie, jest chwytem marke-
tingowym ułatwiającym przyciągnięcia klienta. W tym celu miłym 
elementem będzie usprawnianie procesu obsługi i wychodzenia 
naprzeciw potrzebom nabywców. Pośrednictwo to realizacja usłu-
gi dla wygody nabywców (np. oddziały banków w dużych centrach 
handlowych wydające karty kredytowe). Bankomat czy wpłatomat 
zastępuje obsługę transakcyjną. Zachętą do korzystania z rozbudo-
wanej sieci usług jest kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu 
usługowego nastawionego na zysk. Temu służy promocja przez wy-
szkolonych w tym celu pracowników rozpowszechniających kupony, 
przeprowadzających konkursy, rozdających bezpłatne próbki dóbr 
materialnych. Najistotniejsze jest poczucie marki i statusu zakładu 
jako cech świadczących o wyjątkowym wizerunku i jakości usług. 
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w dostępny sposób można się dowiedzieć o ofercie nowości kre-
dytowych, edukacyjnych, biur podróży, itp. Nie są one obarczone 
dużymi kosztami wydruku i są popularnym rozwiązaniem dotarcia 
do szerokiego kręgu odbiorców. Ma to rację bytu w społecznościach 
lokalnych, zainteresowanych promowanym produktem czy usługą. 
Powszechną formą przekazu informacji o nowościach są banery, 
billboardy, telebimy – nieco droższe, lecz skutecznie docierające do 
większej liczby odbiorców. Przekaz tego typu stosują firmy o dość 
mocnej pozycji na rynku. Niemniej praktyczny charakter posiadają 
reklamy w postaci drukowanych gadżetów typu: notesy, kalenda-
rze, kubki, długopisy, zakładki i inne, które utrwalają nazwę marki 
ze względu na codzienne korzystanie z tego rodzaju przedmiotów. 
Reklama w swej istocie kreuje potrzeby, kształtuje pozytywne wy-
obrażenie o firmie, ukazuje i przypomina o walorach produktu. 
Marketing reklamowy zakłada jak najlepiej, najszybciej, najtaniej 
przekonywać odbiorcę, że to właśnie tej firmie i marce należy za-
ufać, skorzystać z jej usług (http://www.templatka.pl/reklama-dzwi-
gnia-handlu.html 2016). Konsumenci szukają tego, co wartościowe 
i co przyciąga uwagę. Większość reklam telewizyjnych wciąż narzuca 
nowe treści, a przez wadliwy przekaz informacji w reklamie telewi-
zyjnej (przeplatanie obrazami przemocy i agresji) ulega zakłóceniu 
obraz konkretnego produktu. Bardziej pozytywne nastawienie na 
odbiór danego produktu wykaże konsument będący w otoczeniu 
wolnym od treści eksponujących przemoc. Skuteczność reklamy za-
leży od metody przekazu wizji reklamowanego produktu oraz prawa 
budowania reklamy (tabela 7).

Tabela 7. Zasady przekazu reklamowanego

Zasada mimikry Zasada mimozji Zasada kontrastu

Produktowi przypisuje 
się takie same cechy 
lub lepsze niż posiada 
produkt konkurencyj-
ny. Twórcy reklamy 
wykorzystują podob-
ne przesłanie z innej 
reklamy budując 
swoją (Popularna En-
cyklopedia Powszech-
na 1995)

Produkt nie może 
odbiegać od wyobraże-
nia odbiorcy. Reklama 
musi wzbudzać zain-
teresowanie, mieścić 
się w ramach ludzkich 
przyzwyczajeń i wzbu-
dzać zaufanie do firm 
promujących produkt 
lub usługę (Kopaliński 
1978)

Produkt bardziej 
atrakcyjny poprzez 
interesującą kam-
panię reklamową, 
wydobycie cech nie 
posiadanych przez 
konkurencję, atrybu-
cja cech połączona 
z interesującym spo-
sobem prezentacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strużycki, Heryszek 2007: 43.

Nadawca reklamy nie powinien atakować wartości i norm, 
a opierać się na powszechnej teorii motywacji Maslowa i wychodzić 
naprzeciw potrzebom. Według ostatnich badań nurtów marketingu, 
osiągnięciem naukowym jest tzw. neuromarketing, którego pierwszy 
ośrodek powstał w 1998 roku na Uniwersytecie Harvarda. Ta no-
woczesna metoda polega na badaniu adekwatnych metafor nasta-
wienia konsumenta do konkretnego produktu, marki, zwana ZMET 
(ang. Zaltman Metaphor Elicitation Technique – od nazwiska autora 
metody G. Zaltmana) rezonansem magnetycznym. Każda przemiana 
konsumenta w kogoś, kim chciałby być oraz cecha produktu speł-
niająca marzenie obrazują komunikat, który zostanie zauważony 
przez odbiorcę (Strużycki, Heryszek 2007). We współczesnym świe-
cie oprócz telewizji, radia, prasy, ogłoszeń na tablicach zrodziły się 
formy przekazu internetowego, a także zewnętrznego w postaci 
billboardów (wolnostojące, zawieszane), citylightów (na ścianach, 

mają dla niego największe znaczenie” (Kotler 1999: 200).
Dzisiejszy klient szuka oferty jak najkorzystniejszej dla siebie 

i w dostępnej cenie. Skłania to do obserwacji konkurentów, wy-
dobywania z nich wartości i budowaniu mocy z ich siły. Na kan-
wie tych spostrzeżeń sprawdza się slogan „bądź podobny, ale nie 
identyczny”. Zbytnia odmienność spycha poza główny nurt rynku 
(Bird 1982: 119). Ważnym środkiem zdobywania opinii i obserwacji 
potrzeb zakupowych klientów okazują się sondy uliczne oraz prze-
prowadzanie dyskusji grupowych. Zrozumienie pragnień i potrzeb 
klientów pozwoli wykreować kierunek skutecznego sprzedawania 
produktów. „Proponując klientowi transakcję, należy pamiętać, 
że jeśli będzie on zadowolony z obsługi, chętnie wróci do nas po 
raz kolejny. Dlatego warto poświęcić mu uwagę i swój czas (Berent 
2000: 1, 17). Obsługiwanie to rzecz dostosowana do indywidual-
ności klienta i wkraczanie w jego sferę emocjonalną wypracowaną 
przez psychologię behawioralną oraz przez lingwistykę, gdyż czasami 
o wiele łatwiej zaspokoić ukryte, nieuświadomione potrzeby (Be-
rent 2000). Klient kupuje bowiem „oczami i dotykiem”, a Internet 
posiada moc wizualizacji i dokonania zakupu w sposób szybki i efek-
tywny (Berent 2015: 222). Na uwagę zasługuje odmiana techniki 
sprzedażowej o nazwie merchandising (ang. Merchandise – towary, 
sprzedawać, handlować w sieci sklepów samoobsługowych – USA 
XX wiek) (Chwałek 1992: 93). To rozwiązanie okazało się skutecz-
ne, pozwalało na rozwijanie asortymentu i generowania zakupów 
impulsywnych (ekspozycja i generowanie bodźców zmysłowych). 
Merchandising to w konkluzji zbiór technik tworzenia środowiska 
punktu sprzedaży mający zapewnić optymalizację efektywności 
wykorzystania zasobów materialnych przedsiębiorstwa, co ozna-
cza uzyskanie możliwie najwyższych obrotów z danej powierzchni 
(Sławińska 2008). Klient wymaga obsługi na najwyższym poziomie 
kultury osobistej przez powołanych do tego pracowników, którzy 
poznają potrzeby i oczekiwania osoby zainteresowanej. Uprzejmość 
jest sposobem na tworzenie kapitału wzajemnego zaufania. Pewny 
klient to taki, który zawsze powróci i zapewni w ten sposób prestiż 
i wartość marki, którą się kieruje przy zakupie. Tacy klienci bardzo 
często są postrzegani jako żywa reklama potwierdzająca wierność 
wizerunkowi firmy (Podolecka 2012).

Skuteczna reklama dźwignią handlu 
– metody i skutki

Reklama stanowi swoiste źródło przekazu informacji do klienta 
odnośnie nowych produktów i usług. Odpowiedź na reklamę może 
przybierać różną reakcję. Reklama pokazuje możliwości zaspakajania 
potrzeb, kreując je w taki sposób, by przekonać klienta do skorzysta-
nia z nowej oferty, często ulepszonej, zmodyfikowanej, wręcz hybry-
dowej. Reklama podtrzymuje działalność firm usługowych i handlo-
wych, ale zawiera w sobie element ryzyka. Są to koszty przeliczane 
na każdy pojedynczy produkt, by osiągnąć zamierzony zysk. Nowe 
marki swą rację bytu przepłacają nadwyrężeniem budżetu, więc 
z góry muszą ocenić sytuację (Bartnik 2007). Koszt reklamy zależy 
od metody jej prezentacji, konkurencyjności, kręgu odbiorców. Aby 
zachęcić konsumentów do skorzystania z oferty danej firmy ważny 
jest sposób jej pokazania. Forma graficzna musi być przemyślana 
i docierać z treścią do umysłów konsumentów w sposób przejrzy-
sty i zrozumiały. Obecnie do klienta wychodzi się z ulotką, z której 
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wzrost dochodu konsumenta utrzyma się na odpowiednim poziomie 
przez dłuższy okres i wzrośnie użyteczność, konsumpcja zwiększy 
się miarodajnie. Analiza rynku dokonuje weryfikacji zadowolenia, 
pozwala uzyskać informacje o wyrobach i usługach, które spełniają 
oczekiwania, by dostosować się do klienta. Marketing odpowiada na 
pytania, jak przełamać bariery popytu i konkurencji w dotarciu do 
konsumenta, żeby poznać jego preferencje i gusta. Czyni to poprzez 
promocję, reklamę i w sposób zachęcający do zawarcia transakcji, 
zaś przedsiębiorca wykorzystuje różne środki marketingowe, by go 
utrzymać. Kluczem do sukcesu jest osiągnięcie satysfakcji klienta 
na zasadzie wymiany wartości materialnych i niematerialnych oraz 
emocji z powodu wyboru marki w akcie zakupu. Pozwala to na 
wprowadzanie priorytetów i tworzeniu mocnych stron wizerunku 
(Ratajski 2005: 63, 65). A. Mcleod powszechnie znany i szanowany 
coach rozwijający idee coachingu również za pomocą mentoringu 
e-mailowego i fundacji The Coaching stwierdził: „Na tym musi wła-
śnie polegać cały twój marketing: na wytłumaczeniu potencjalnym 
nabywcom, w jaki sposób możesz uczynić lepszym ich własne życie. 
Do tego się wszystko sprowadza. Zawsze!” (Dworniczak 2010).

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autorki.

Bibliografia

1. Altkorn J., (2004) Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
2. Apple (2014) Annual Report Pursuant to Section13 Or15(d) of 

the Securities Exchange Act of 1934 For the fisical year ended, 
September 27, http://investor.apple.com/secfiling.cfm?filingid=-
1628280-16-20309&cik= [10.11.2016].

3. Bartnik M., (2007) Skuteczna reklama, Warszawa: Flashbook.
4. Berent Z., (2000) Sprzedawanie jest sztuką [w:] „Gazeta Toruńska”, 

„Wiadomości Regionalne” – czerwiec 2000.
5. Berent Z., (2015) Sprzedaż, marketing, biznes. Reguły i realia, Gdynia: 

Wydawnictwo Novae Res.
6. Bird D., (1982) Zdrowy rozsądek w marketingu bezpośrednim i interak-

tywnym, Warszawa: MT Biznes.
7. Cyrson E., (2000) Kompendium wiedzy o gospodarce, Warszawa-Po-

znań: PWN.
8. Czopik L., (1994-1998) Popularna Encyklopedia Powszechna: Oficyna 

Wydawnicza Fogra.
9. Darby M.R., Karni E., (1973) Free Competition and the Optimal Amo-

unt of Fraud, ”Journal of Law and Economics”. 
10. Drucker P., (1993) Menagement: Tasks, Responsibilities and Practices, 

HarperBusiness.
11. Dworniczak D., (red.), (2010) Złote Myśli Wielkich Ludzi, które Prowa-

dzą Do Bogactwa, wydanie II 
12. Garbarski L., (2011) Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastoso-

wania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13. Gardner B.B., Levy S.J., (1955) The Product and the Brand, „Harvard 

Business Review”, marzec-kwiecień nr 33/1955.
14. Gregor B., Stawiszyński M., (2002) e- Commerce, Bydgoszcz-Łódź: Ofi-

cyna Wydawnicza Branta.
15. Hacley Ch., (2009) Marketing. A Critical Introduction Sage Publica-

tions, London: American Marketing Association, https://cytaty.mfiles.
pl/index.php/book/1316/0/Marketing [10.11.2016].

16. Heany I., (1983) Degrees of Product Innovation, ”Journal of Business 
Strategy”.

17. http://blog.mediovski .pl/2009/03/rich-brand-experience 
[10.11.2016].

18. http://cyfroteka.pl/ebooki/Marketing-zagadnienia_podstawowe-ebo-
ok/p2483i4664 [10.11.2016].

19. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/public-relations;3964318.html 
[03.11.2016].

20. http://slideplayer.pl/slide/411865/ [10.11.2016].
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tonowych cokołach), sandwichesów (na słupach oświetleniowych), 
reklam w środkach transportu, mobile: słupy reklamowe, balony 
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jest medium interaktywnym, tzn. potencjalny klient może wyrazić 
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nicznej. Dzięki rozmowom telefonicznym można uzyskać większą 
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ła w odwrotna stronę. Powszechnie uznane zalety Internetu dają 
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Podsumowanie

Konsumpcja w przekonaniu społecznym decyduje o poziomie 
i stylu życia społeczeństwa. Kształtuje ludzkie potrzeby i realizuje 
je w sposobie zdobywania rzeczy do ich zaspokojenia. Marketing 
w swej istocie nastawia się na klienta jako potencjalnego konsu-
menta, nabywcę dóbr i usług. W zmieniających się realiach, gdy 
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