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Marketing. Podręcznik Akademicki to podręcznik do nauczania podstaw 

marketingu. Charakteryzuje się wieloma zaletami merytorycznymi i dydaktycznymi. 

Ukazuje interdyscyplinarność marketingu, poprzez rozpatrywanie jego reguł na tle 

zagadnień z ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomiki konsumpcji, 

merchandisingu i finansów. Podkreśla związek marketingu z zarządzaniem i jego 

funkcjami. Przyswojenie materiału ułatwia forma - wyraźny podział treści na 

zagadnienia ogólne i szczegółowe, operowanie wieloma przykładami, w tym z 

polskiej praktyki, co pozytywnie wyróżnia ten podręcznik na tle prac tłumaczonych, 

przedstawienie złożonych treści przystępnym językiem, bogate ilustrowanie 

autorskimi rysunkami, dostosowanie treści do potrzeb polskich studentów. 

Jednocześnie podręcznik umożliwia każdemu wykładowcy dokonanie elastycznego 

wyboru części, rozdziałów, a nawet zagadnień, w zależności od typu uczelni. 

Dodatkowym atutem prezentowanego podręcznika jest dostosowany do jego 

układu Przewodnik do studiowania, opracowany również przez Eugeniusza 

Michalskiego. Jego zadaniem jest z jednej strony pomoc studentom w opanowaniu 

wiedzy, z drugiej zaś - pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy 

przekazywania tej wiedzy. Przewodnik zawiera: 
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O autorze: 

Eugeniusz Michalski jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry 
Marketingu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki 
Koszalińskiej. Tytuł magistra ekonomii i stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał 
na Wydziale Ekonomiki Przedsiębiorstwa Wyższej Szkoły Ekonomicznej (obecnie 
Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu. Rada Wydziału Przemysłu Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk 
ekonomicznych, a Rada Państwa tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest on 
promotorem pięciu rozpraw doktorskich. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i na 
Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie oprócz zajęć na Politechnice Koszalińskiej 
wykłada także na Politechnice Gdańskiej.  
 
Jest prekursorem reprezentatywnych badań gospodarstw domowych w Polsce. 
Swoje zainteresowania naukowe kieruje głównie na: 

 komplementarne związki makrośrodowiska z mechanizmem rynkowym, 
 strategie rozwoju produkcji przemysłowej, 
 teorie i praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, 
 metody badań marketingowych, 
 systemy informacji marketingowej, 
 efektywność wymiany międzynarodowej. 

Bogate doświadczenie zawodowe zdobył podczas kilkuletniej pracy w 
przedsiębiorstwach przemysłowych w kraju i za granicą. Był wieloletnim 
konsultantem central handlowych "Eldom" i "Arged" oraz Instytutu Handlu 
Wewnętrznego i Usług. Kierował projektami lub był głównym wykonawcą 21 prac 
naukowo-badawczych wdrożonych w przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach, 
m.in. w: Zakładach Metalowych "Predom-Polar", Wrocławskich Zakładach 
Metalurgicznych, Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Chemicznego "Rokita", 
Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Zjednoczeniu Produkcji 
Drobiarskiej "Poldrob" i Centrali Państwowego Handlu Wewnętrznego. 
 
Jest autorem lub współautorem 15 książek i 63 artykułów naukowych z zakresu 
ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, badań rynku, marketingu i zarządzania - 
opublikowanych w kraju i za granicą. Wśród jego publikacji można wyróżnić 
monografie: 

 Badanie popytu gospodarstw domowych na zmechanizowany sprzęt domowy, 
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław 1969, 

 Badania rynku w przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, PWN, 
Warszawa 1971, 

 Marketing w handlu zagranicznym, Polska Izba Handlu Zagranicznego, Wrocław 
1973, 

 Tendencje rozwoju produkcji zmechanizowanego sprzętu domowego w Polsce, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1976, 

 Potrzeby ludności w zakresie wyposażenia mieszkania. Kierunki badań, Biblioteka 
Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa 1981, 
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oraz podręczniki i skrypty: 

 Analiza rynku (współautorstwo), praca zbiorowa pod redakcją Teodora Kramera, 
PWE, Warszawa 1971, 

 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Katowice 1979, 

 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Materiały do 
ćwiczeń, (redakcja naukowa i współautorstwo), Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej, Katowice 1981, 

 Marketing. Koncepcje - Strategie - Decyzje, t. 1 i 2, Wydawnictwo Politechniki 
Koszalińskiej, Koszalin 2000. 
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Wstęp: 

Celem Przewodnika do studiowania jest ułatwienie studentom przyswojenia wiedzy 
zawartej w książce Eugeniusza Michalskiego pt. Marketing. Podręcznik akademicki. 
Przewodnik jest pomyślany jako suplement do podręcznika, a nie jego substytut. 
Umożliwia on studentom skupienie uwagi na najważniejszych terminach, lepsze 
zrozumienie całokształtu zagadnień, sprawdzenie zdobytych wiadomości i 
podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania problemów marketingowych. 
Tytuły części i rozdziałów w Przewodniku oraz ich układ są zgodne z podręcznikiem, 
co znacznie ułatwia jednoczesne korzystanie z obu form dydaktycznych.  
 
Każdy rozdział Przewodnika rozpoczyna się od krótkiego Streszczenia 
odpowiedniego rozdziału podręcznika. Ułatwia to szybkie i precyzyjne uchwycenie 
definicji, koncepcji i sedna zagadnienia, które trzeba zrozumieć i zapamiętać.  
 
Do każdego rozdziału opracowano sprawdzian, umożliwiający samoocenę stopnia 
opanowania zasobu wiadomości zawartych w podręczniku. Składa się on z trzech 
rodzajów Testów: zdań do uzupełnienia, rozpoznania stwierdzeń prawdziwych i 
fałszywych oraz wyboru niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech 
możliwości. Sprawdzian stwarza okazję do eliminacji błędów w rozumieniu 
terminologii i interpretacji złożonej problematyki marketingowej. Do jego 
rozwiązywania należy przystąpić po przeczytaniu odpowiedniego rozdziału w 
podręczniku oraz wysłuchaniu wykładów obejmujących dane zagadnienia. Po 
rozwiązaniu testu, w przypadku popełnienia błędów, można je zweryfikować, sięgając 
do Odpowiedzi. Dzięki temu łatwiej zrozumieć, na czym polegał błąd w rozumowaniu, 
i wyeliminować go.  
 
Rozdziały Przewodnika są zgrupowane w części, zgodnie z układem podręcznika. 
Każdą część kończy Studium przypadków marketingowych. Przypadki te opierają się 
głównie na artykułach zamieszczonych w czasopismach, których treść została 
przystosowana do konwencji Przewodnika. Przypadki marketingowe wraz z tematami 
do dyskusji i problemami zawartymi w podręczniku umożliwiają przyswojenie 
schematów postępowania i zdobycie umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem 
rzeczywistych problemów występujących w przedsiębiorstwach i instytucjach. Po 
przeczytaniu danego przypadku należy odpowiedzieć na postawione pytania. Celem 
tych pytań jest rozbudzenie dyskusji nad kwestiami poruszanymi w przypadku 
marketingowym, a także podjęcie dyskusji nad problemami związanymi bezpośrednio 
lub pośrednio z tymi kwestiami. Zalecane są dyskusje grupowe, które umożliwiają 
studentom głośne wyrażanie swoich opinii wobec kolegów i poddanie ich twórczej 
krytyce.  
 
Pomocą do wzbogacania form i zakresu dyskusji jest Lektura uzupełniająca 
umieszczona pod informacją, na podstawie jakich materiałów źródłowych przypadek 
został opracowany.  
 
 
 
 
 
 

http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=2
http://ksiegarnia.pwn.pl/3830_pozycja.html
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=5
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/testy.php
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=42
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=17
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=53
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Ostatnią propozycją zawartą w Przewodniku są Założenia do projektów 
marketingowych. Celem tworzenia projektów marketingowych jest pogłębienie 
wiedzy zdobytej podczas studiowania całego podręcznika. Projekty umożliwiają 
przeprowadzenie próby zastosowania teorii marketingowej w praktyce gospodarczej. 
Myślenie i działanie według orientacji marketingowej wymaga bowiem 
doświadczenia, które można zdobyć dzięki opracowywaniu własnych projektów 
opartych na przedstawionych założeniach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=39
http://stareaneksy.pwn.pl/marketing/?id=39
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Rozdział 1 

Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie: 

Marketing jest to systematyczne planowanie, wdrażanie i kontrolowanie koncepcji 
produktu, dystrybucji, promocji i ceny w celu wymiany produktów, która może 
zaspokoić potrzeby stron biorących w niej udział. 
 
Produkt jest pojęciem bardzo szerokim, gdyż obejmuje dobra materialne, usługi i 
idee.  
 
Wymiana jest to najczęściej transakcja kupna-sprzedaży między co najmniej dwiema 
stronami, w której każda ze stron zgodziła się zrezygnować z czegoś wartościowego 
i przekazać to na rzecz drugiej strony.  
 
Model marketingowy jest to system ujęcia grup podstawowych czynników 
determinujących działalność przedsiębiorstwa w ich wielostronnym powiązaniu oraz 
wpływie na zarządzanie i wymianę produktów. Obejmuje on wiele wzajemnie 
oddziałujących na siebie czynników wewnątrz przedsiębiorstwa i czynników 
zewnętrznych, takich jak: makro- i mikrośrodowisko oraz rynek docelowy.  
 
Marketing wyrównuje rozbieżności pomiędzy wytwarzaniem produktów w danym 
zakładzie przemysłowym lub usługowym a zapotrzebowaniem na te produkty ze 
strony ludności, przedsiębiorstw i organizacji działających nie dla zysku. Biorąc pod 
uwagę zdolność do niwelowania powyższych rozbieżności, sformułowano sześć 
użyteczności marketingu względem produktu: formy, zadania, czasu, miejsca, 
posiadania i informacji.  
 
Marketing jest warunkiem nieodzownym funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej, 
która opiera się na czterech podstawowych prawach osób i przedsiębiorstw do: 
prywatnej własności, zysku, swobody podejmowania decyzji i odpowiedzialności 
społecznej. Ma zastosowanie w działalności gospodarczej nastawionej na zysk, a po 
odpowiedniej adaptacji, może być wykorzystywany przez organizacje nienastawione 
na zysk.  
 
Przedsiębiorstwo jest to prywatna lub państwowa, samodzielna jednostka 
gospodarcza zaangażowana w produkcję dóbr materialnych, pośrednictwo handlowe 
lub świadczenie innych usług. Ze względu na formy własnościowe i sposób 
zarządzania wyróżniamy przedsiębiorstwa: jednoosobowe, spółki, 
korporacje, franchises i spółdzielcze. Współczesne poglądy na działalność 
przedsiębiorstw można umownie przedstawić następująco: orientacja na produkcję, 
orientacja na sprzedaż i orientacja na nabywców, czyli marketingowa. 
 
Marketingiem mix nazywamy znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwa czynniki, 
które łączone są razem po to, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych 
nabywców. Typowy marketing mix składa się zwykle z czterech składników: 
produktu, dystrybucji, promocji i ceny. W celu zaspokojenia potrzeb i życzeń 
nabywców strategie marketingu mix koordynowane są z działalnością produkcyjną, 
finansową, rachunkową i polityką kadrową.  
 
 

Część 1 MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU 
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Misja jest to posłannictwo przedsiębiorstwa, powód jego istnienia i rola, jaką ma 
spełniać w środowisku. Powszechnymi celami przedsiębiorstwa są: zaspokojenie 
potrzeb i preferencji nabywców, osiągnięcie zysku, uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej, rozwój i wzrost sprzedaży.  
 
Do najbardziej znanych teorii zarządzania przedsiębiorstwem możemy zaliczyć: 
zarządzanie naukowe, kierunek administracyjny, spojrzenie behawioralne i 
spojrzenie ilościowe.  
 
Planowanie jest to proces wyboru celów i decydowania, jakie zadania i zasoby są 
potrzebne, aby je osiągnąć. Plany działalności gospodarczej możemy najogólniej 
podzielić na trzy kategorie: plany strategiczne, plany taktyczne i plany operacyjne.  
 
Organizowanie polega na ustalaniu zadań, grupowaniu zadań w komórki 
organizacyjne i przydzieleniu zasobów do tych komórek, czyli ustanowienie takiej 
struktury organizacyjnej, która umożliwia sprawne wykonywanie pracy.  
 
Kierowanie polega na osiąganiu celów przedsiębiorstwa przez komunikowanie się 
kierownika z pracownikami, motywowanie pracowników i przewodzenie podwładnym 
podczas wykonywania przez nich zadań.  
 
Przewodzenie jest to zdolność kierownika do motywowania, prowadzenia i 
inspirowania podwładnych, aby osiągnęli cele danej komórki organizacyjnej i 
pośrednio cele przedsiębiorstwa. 
 
Kontrola polega na obserwowaniu, ocenie i korygowaniu pracy podwładnych w celu 
realizacji zadań komórki organizacyjnej i utrzymania rozwoju przedsiębiorstwa w 
pożądanym kierunku.  
 
Proces podejmowania ważnych decyzji w przedsiębiorstwie składa się z sześciu 
etapów: rozpoznania sytuacji, rozwijania opcji, analizy opcji, wyboru najlepszej opcji, 
wdrożenia decyzji i obserwacji konsekwencji wdrożonej decyzji. 
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Rozdział 2. 
Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu: 

W rozdziale poddano analizie wpływ środowiska, a więc ogółu okoliczności, zdarzeń i 
otoczenia naturalnego, na działalność marketingową. W szczególności rozpatrzono 
takie czynniki, jak: system funkcjonowania gospodarki narodowej, konkurencja, 
postęp techniczny, kultura, dostawcy i nabywcy, związki zawodowe, społeczeństwo i 
środowisko naturalne. System gospodarki narodowej określa, w jaki sposób 
społeczeństwo rozdziela zasoby na produkcję dóbr i usług, inwestycje i konsumpcję.  
 
Kapitalistyczny system gospodarowania, czyli kapitalizm, jest to system, w którym 
prywatne osoby lub grupy osób są właścicielami i prowadzą działalność w większości 
przedsiębiorstw wytwarzających dobra i świadczących usługi. Dążąc do 
maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa próbują używać najtańszych zasobów do 
wytworzenia produktu według wyznaczonego przez rynek standardu jakości.  
 
Jednym ze sposobów wzrostu konkurencyjności produktów krajowych wobec 
produktów importowanych i wytwarzanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa 
w Polsce jest konieczność stworzenia sprzyjających warunków dla rodzimych 
inicjatyw produkcyjnych i ochrona przed łatwym dostępem produktów importowanych 
na rynek krajowy. Rząd, władze wojewódzkie i lokalne powinny pozytywnie wpływać 
na rozwój gospodarczy przez stwarzanie dogodnego klimatu ekonomicznego i 
politycznego w skali kraju i w poszczególnych rejonach. Finanse należą do najściślej 
regulowanych dziedzin gospodarki narodowej.  
 
Przepisy prawne wpływają w dużym stopniu na zakres swobody ustalania cen, wybór 
środków i form promocji produktu, kanałów dystrybucji, kształtowanie cech produktu, 
zakres gwarancji oraz usługi posprzedażowe. Prawo powinno chronić interesy 
społeczne przed niekontrolowanymi, niesprawiedliwymi, szkodliwymi i zwodniczymi 
praktykami gospodarczymi.  
 
Konkurencja jest to rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami w celu przekonania 
nabywców do zakupu wytwarzanych dóbr i usług. Teoretyczne możemy wyróżnić 
cztery modele konkurencji: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, 
oligopol i monopol.  
 
Postęp techniczny oznacza praktyczne zastosowanie wiedzy, a zwłaszcza wyników 
badań naukowych, dla osiągnięcia celów i wypełnienia szczegółowych zadań 
przedsiębiorstwa.  
 
Kultura są to normy życia ludzi, wierzenia, wartości materialne, myślenie 
abstrakcyjne i sposób życia, które odróżniają jedną homogeniczną grupę ludzi od 
drugiej.  
 
Etyka jest to nauka o moralnym postępowaniu ludzi opartym na zasadach 
sprawiedliwości, słuszności i zaufania oraz o rozstrzyganiu moralnych dylematów. 
Etyka gospodarowania są to moralne zasady i wartości, które rządzą postępowaniem 
i decyzjami pracowników w relacjach wewnątrz przedsiębiorstwa i z otoczeniem 
zewnętrznym.  
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Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami i nabywcami produktów 
stanowią istotną część marketingu. Stosunki te opierają się na zobowiązaniach 
umownych. Konsumeryzm doprowadził do poważnego traktowania spraw 
konsumentów, zapewniając im prawo do informacji i ochrony przed nieetycznym 
postępowaniem producentów i sprzedawców. 
 
Związki zawodowe są traktowane jako środowisko zewnętrzne, ponieważ występują 
jako trzecia strona w stosunku do przedsiębiorstwa.  
 
W celu przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwo musi równoważyć społeczną 
odpowiedzialność z interesami nabywców, swoich pracowników, dostawców i 
udziałowców oraz dążyć do maksymalizowania pozytywnego i minimalizowania 
negatywnego wpływu na społeczeństwo. Przedsiębiorstwo może przyjąć cztery 
strategie podejścia do społecznej odpowiedzialności: negowanie, obrona, przyjęcie 
odpowiedzialności i przeciwdziałanie. Zanieczyszczenia odpadami produkcyjnymi i 
konsumpcyjnymi zagrażają środowisku naturalnemu i zdrowiu ludności. 
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Rozdział 3 

Rynek docelowy: 

W rozdziale przedstawiono przegląd koncepcji rynku i czynników go determinujących 
oraz zasady i kryteria segmentacji rynku. Rynek ogólny produktu tworzą nabywcy z 
zasadniczo podobnymi potrzebami oraz sprzedawcy oferujący różne sposoby 
zaspokojenia tych potrzeb. Rynek szczególnego produktu stanową nabywcy ze 
zbieżnymi potrzebami i sprzedawcy oferujący zbliżone i wzajemnie zastępowalne 
sposoby zaspokojenia tych potrzeb.  
 
Czynnikami determinującymi wybór rynku docelowego są: potrzeby i preferencje 
ostatecznych nabywców, rozmiary i struktura rynku, udział producenta w rynku, skala 
ekonomiczna produkcji, konkurencja, zasoby i zdolność produkcyjna producenta. W 
przypadku ogólnego podejścia do rynku produktu i przyjęcia go jako rynku 
docelowego, producent tworzy i rozwija jeden marketing mix. W ramach rynku 
docelowego, producent próbuje odróżnić swój produkt w świadomości nabywców 
przez działania promocyjne.  
 
Proces segmentacji rynku składa się z trzech etapów: tworzenia koncepcji 
segmentacji, wyboru segmentów rynku i pozycjonowania produktu. Podstawą 
tworzenia segmentów rynku powinny być wyniki badań marketingowych, które dają 
odpowiedź na pytania, jakie kryteria i jaką strategię segmentacji powinien wybrać 
producent.  
 
Pozycjonowanie produktu oznacza ustalenie sposobu przyjmowania i rozróżnienia 
marki danego produktu w umysłach ostatecznych nabywców, w porównaniu do 
marek produktów konkurentów.  
 
Nisza rynkowa jest to wąski segment rynku, który obejmuje dokładnie zdefiniowaną 
grupę nabywców szukających ściśle określonych pożytków z produktu.  
 
Marketing mix może być dopasowywany do rynku docelowego przez koncentrację na 
jednym segmencie rynku, koncentrację na kilku segmentach rynku i łączne 
traktowanie kilku segmentów rynku. Strategia wielosegmentowa, czyli specjalizacja 
selektywna, polega na wyborze dwóch lub więcej segmentów rynku, z których każdy 
traktowany jest jako oddzielny rynek docelowy. Producent może także połączyć dwa 
lub więcej segmentów rynku w jeden duży rynek docelowy, który obsługiwany jest 
przez jeden marketing mix.  
 
Przy wyborze kryteriów segmentacji rynku przyjmujemy założenie, że nabywcy 
postępują dość rozsądnie podczas zaspokojenia potrzeb i opierają decyzje 
przeważnie na dwóch kryteriach: konkretnej sytuacji towarzyszącej zakupowi 
produktu oraz ocenie cech jakościowych i użytkowych produktu. Kryteria segmentacji 
rynku produktów konsumpcyjnych możemy podzielić na: geograficzne, 
demograficzne, psychograficzne i związane z produktem. Tereny geograficzne mogą 
się różnić gęstością zaludnienia, wyrażoną najczęściej liczbą ludności na 1 km2,, 
klimatem oraz miejskim lub wiejskim typem zabudowy. Kryteria demograficzne 
opierają się na pomiarach ogólnej liczby ludności w przekroju wieku, płci, dochodu, 
wykształcenia, zawodu, religii, pochodzenia narodowego i w niektórych krajach rasy. 
Ludność można charakteryzować także według liczby osób w gospodarstwie 
domowym i cyklu życia rodziny. Psychografia jest to metoda badania stylu życia 
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ludności na podstawie aktywności, zainteresowań, osobowości i przynależności do 
klas społecznych. Kryteria segmentacji rynku oparte na cechach produktu łączą się z 
częstotliwością zakupu i sposobem użytkowania produktu, korzyściami związanymi z 
posiadaniem danego produktu, lojalnością nabywcy wobec marki i przedsiębiorstwa 
oraz postawami nabywców wobec produktu.  
 
W odniesieniu do rynku produktów przemysłowych można wykorzystać takie same 
kryteria segmentacji rynku, jakie znajdują zastosowanie do rynku produktów 
konsumpcyjnych. Segmenty rynku produktów przemysłowych ustalane są z reguły na 
podstawie więcej niż jednego kryterium, czyli stosujemy najczęściej segmentację 
wieloczynnikową. Ze względu na sposób podejścia do decyzji zakupu produktu, 
nabywców produktów przemysłowych możemy podzielić na potencjalnych 
nabywców, nowych nabywców i doświadczonych nabywców. Biorąc pod uwagę 
kryterium sposobu realizacji zakupów wyróżniamy: zakupy rutynowe, zakupy 
realizowane przez stałych klientów i zakupy realizowane przez nabywców 
okazjonalnych.  
 
Przed ostatecznym wyborem rynku docelowego porównujemy segmenty rynku pod 
względem wielkości, dynamiki rozwoju i atrakcyjności. 
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Rozdział 4. 

System informacji marketingowej: 

Systemowe podejście do przedsiębiorstwa umożliwiło zaprojektowanie systemu 
informacyjnego zarządzania (SIZ). Celem SIZ jest ułatwienie zaopatrzenia 
materiałowo-technicznego, planowania i kontrolowania procesów produkcyjnych, 
dostosowywania się do zmian zachodzących w makro- i mikro-środowisku oraz 
podejmowania nowych przedsięwzięć gospodarczych. Podstawowymi elementami 
systemu informacyjnego zarządzania, wspieranego programami komputerowymi, 
czyli systemu informatycznego zarządzania są wzajemnie ze sobą powiązane 
składniki, granice, cel, środowisko, interfejs, wejścia (wkład), wyjścia (wyniki) i 
ograniczenia.  
 
System informacji marketingowej (SIM) jest to zbiór procedur i metod ciągłego 
planowania, zbierania, przechowywania i analizy danych oraz otrzymywania 
informacji przydatnych do podejmowania decyzji marketingowych. System informacji 
marketingowej składa się z tych samych elementów, co wszystkie systemy, a więc z 
danych wejściowych i informacji wyjściowych systemu, procesu przechowywania 
danych, przetwarzania danych w użyteczne informacje i kontroli. SIM przetwarza 
dane pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, z badań marketingowych 
i ze źródeł nieoficjalnych w użyteczne informacje.  
 
W celu ułatwienia sposobu podejmowania decyzji niektóre systemy informacji 
marketingowej posiadają systemy wspomagania decyzji (SWD), systemy ekspertyz 
(SE) i systemy informacyjne zarządu przedsiębiorstwa (SIZP). Modelowanie jest 
ściśle powiązane z systemem wspomagania decyzji i polega na projektowaniu 
procedur przetwarzania danych, które umożliwiają przeprowadzenie analizy 
ilościowej. Model marketingowy występuje jako matematyczny opis powiązań 
zmiennych wpływających na wyniki przedsiębiorstwa.  
 
Modele marketingowe można podzielić na dwie grupy: modele optymalizacyjne i 
modele symulacyjne. Modele optymalizacyjne mogą być pożyteczne do 
poszukiwania najlepszych rozwiązań problemów. Model symulacyjny jest to 
matematyczne przedstawienie związków pomiędzy zmiennymi (czynnikami), które 
determinują rzeczywiste zjawiska występujące w przedsiębiorstwie.  
 
System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: 
programowanych i nieprogramowanych. System informacji marketingowej jest także 
przydatny do kontroli wdrażania decyzji. SIM powinien być okresowo weryfikowany w 
celu oceny wartości dostarczanych informacji i sformułowania zapotrzebowania na 
nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu 
informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. 
 

 

 

 

 

Część 2 BADANIA MARKETINGOWE 
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Rozdział 5. 
Organizowanie i metody badań marketingowych: 

Badania marketingowe są to procesy i procedury polegające na zbieraniu i analizie 
danych oraz formułowaniu informacji, które są niezbędne do podjęcia decyzji, ale są 
nieosiągalne w dostępnym banku danych SIM. Badania mogą mieć charakter 
przyczynkowy lub kompleksowy. W zależności od spełnianych funkcji możemy 
wyróżnić trzy typy badań marketingowych: odkrywcze, opisowe i przyczynowe.  
 
Badania marketingowe wymagają projektowania i twórczego dostosowania do z 
reguły unikatowego problemu. Mogą być prowadzone we własnym zakresie przez 
przedsiębiorstwo lub zlecane ośrodkom badawczym. W większych 
przedsiębiorstwach mogą być powoływane zespoły badawcze przyjmujące formy 
organizacyjne najczęściej według: grup produktów, segmentów rynku lub obszarów 
geograficznych, funkcji spełnianych przez marketing i stosowanych metod 
badawczych.  
 
Proces badania marketingowego składa się z sześciu etapów: (1) zdefiniowanie 
problemu, (2) formowanie hipotez i analiza sytuacji, (3) zbieranie danych, (4) analiza i 
interpretacja danych, (5) sporządzenie raportu, (6) rozwiązanie problemu i 
wprowadzenie danych do SIM. W celu zdefiniowania problemu określamy jego 
naturę i cechy charakterystyczne oraz granice zainteresowań. Hipoteza opiera się na 
wewnętrznym przekonaniu danej osoby, jej wiedzy o problemie, wynikach z 
poprzednich badań, studiowaniu specjalistycznej literatury i analizie sytuacji. Analiza 
sytuacji jest to studiowanie dostępnych danych i zdarzeń związanych z problemem.  
 
Ze względu na możliwości pomiaru danych metody badań marketingowych można 
podzielić na dwie obszerne grupy: metody jakościowe i metody ilościowe. Ze 
względu na źródła pochodzenia, możemy wyróżnić dwa rodzaje materiałów 
źródłowych: dane wtórne i dane pierwotne. Materiały wtórne są zbierane przez 
penetrację banku danych SIM i specjalistycznych źródeł zewnętrznych. Materiały 
pierwotne pochodzą bezpośrednio od nabywców, kontrahentów i ekspertów. 
 
Występują cztery podstawowe metody zbierania materiałów pierwotnych: (1) 
wywiady, (2) sondaże, czyli wywiady połączone z losowym doborem próby i 
statystyczną interpretacją wyników, (3) obserwacje i (4) eksperymenty.  
 
Wywiady odbywają się najczęściej w trzech formach: pogłębione, grupowe - zwane 
również zogniskowanymi oraz metodą delficką.  
 
Sondaże odbywają się również w formie wywiadów z respondentami, ale oparte są 
na standardowym kwestionariuszu ankietowym i z reguły połączone są z losowym 
doborem próby i interpretacją statystyczną wyników. Sondaże są najczęściej 
prowadzone za pomocą trzech rodzajów wywiadów: pocztowych, telefonicznych i 
przez kontakty osobiste.  
 
Podczas obserwacji próbujemy zobaczyć i zarejestrować, co nabywca robi i jak się 
zachowuje w warunkach naturalnych. W zależności od celów badawczych możemy 
wyróżnić obserwację pasywną i obserwację aktywną (przez partycypację w 
zakupach).  
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Eksperyment jest to celowe wywoływanie jakiegoś zjawiska dla zbadania jego 
przebiegu, weryfikacji hipotez, analizy problemu i interpretacji wyników. Może być 
prowadzony w warunkach sztucznych lub w warunkach naturalnych.  
 
W badaniach reprezentacyjnych przeważnie dobieramy próbkę losową - czyli część 
osób mających związek z całą populacją. Podczas losowego doboru próby musimy 
rozstrzygnąć następujące kwestie: wielkość i rodzaj próby oraz procedurę jej doboru. 
W niektórych przypadkach stosujemy nielosowy dobór próby, z uwagi na wysoki 
koszt i trudności z otrzymaniem próby losowej.  
 
Statystyczna interpretacja przetworzonych danych polega na określeniu: wielkości 
średnich i typowych, odchyleń od średnich, wskaźników dyspersji, błędu 
statystycznego (odchylenia wartości z próby od prawdziwej wartości w populacji 
generalnej) oraz korelacji i regresji. Wartość badań jest szacowana pod względem 
ich wiarygodności, rzeczowości i przydatności. 
 
Wyniki badań marketingowych są z reguły przedstawiane w formie drukowanego 
raportu i często prezentowane dodatkowo w formie ustnego wystąpienia. Wyniki 
znajdują zastosowanie do rozwiązywania podstawowych problemów 
marketingowych, a w szczególności do wyboru rynku docelowego, strategii 
marketingowej, konstrukcji planu marketingowego i doboru składników marketingu 
mix do obsługi rynku docelowego. 
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Rozdział 6. 
Studia nad postępowaniem konsumentów: 

Studia nad postępowaniem konsumentów próbują wyjaśnić, jakie postawy przyjmują 
konsumenci, jakie czynniki wpływają na dokonywane przez nich wybory i w jaki 
sposób podejmują oni decyzje o zakupie. Postępowanie konsumentów rozpatrywane 
jest nie tylko w trakcie podejmowania decyzji o zakupie i podczas realizacji zakupu, 
ale także na tle procesów poprzedzających zakup i po dokonaniu zakupu produktu. 
Nabywcy poddawani są różnym bodźcom, włącznie ze strategią oddziaływania 
marketingu mix.  
 
Wielu ekonomistów zakłada, że konsumenci gospodarują dochodami oszczędnie, to 
znaczy reagują racjonalnie na bodźce związane z podjęciem decyzji o zakupie i 
logicznie porównują opcje wyboru pod względem kosztu, oszczędności i wartości 
otrzymanych z tytułu zakupionego produktu.  
 
Siła nabywcza ludności zależy od środków finansowych, które ludność może 
przeznaczyć na zakup produktów i od ogólnego stanu gospodarki narodowej. 
Dochody pieniężne gospodarstwa domowego są przeznaczone na trzy główne cele: 
podatki, wydatki i oszczędności. Fundusz swobodnej decyzji jest to część funduszu 
dyspozycyjnego, która pozostaje po zakupie przez ludność produktów niezbędnych 
do normalnego życia.  
 
Motyw jest to wewnętrzne przekonanie osoby, które kieruje jej wysiłki na osiągnięcie 
określonego celu. Potrzeby są to podstawowe siły, które zmuszają osobę do robienia 
czegoś. Pragnienia są to potrzeby, które osoba nie tylko odczuwa, ale poprzez 
wiedzę, kulturę, doświadczenie i osobowość zna sposób ich zaspokojenia. 
Postępowanie konsumentów może być determinowane przez dwie grupy potrzeb: 
fizjologiczne i psychologiczne. Hierarchia potrzeb konsumentów obejmuje cztery 
poziomy potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, społeczne i osobiste. Badania 
motywacyjne można najogólniej podzielić na trzy rodzaje: wywiady pogłębione, 
wywiady grupowe (zogniskowane) i techniki projektowe.  
 
Postrzeganie jest to selekcja źródeł informacji oraz organizowanie, interpretacja i 
przyswajanie informacji otrzymanych przez narządy wzroku, smaku, słuchu, zapachu 
i dotyku. Proces postrzegania wyraża się przez selektywną uwagą, selektywne 
zniekształcanie i selektywne zapamiętanie. Model postępowania konsumenta składa 
się z dwóch części: procesu zbierania informacji i procesu podejmowania decyzji. 
Proces poznania składa się z pięciu elementów: pragnienia, sygnałów, wskazówek, 
przekonania i reakcji. Postawa jest to osobisty pogląd konsumenta na produkt, 
zjawiska towarzyszące sprzedaży i na producenta lub pośrednika. Na postawy 
konsumenta wpływają takie grupy czynników, jak: kulturowe, społeczne, osobiste, 
psychologiczne i sytuacyjne.  
 
Status oznacza, w jaki sposób dana osoba ocenia swoją pozycje w społeczeństwie w 
porównaniu z innymi ludźmi. Styl życia przejawia się w aktywności, 
zainteresowaniach i poglądach konsumentów. Osobowość konsumenta jest to 
wewnętrzna struktura każdej osoby, w której wiedza, doświadczenia i postawy 
splatają się w uporządkowany sposób.  
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Decyzje o zakupie produktów mogą być podejmowane i realizowane przez jedną 
osobę lub kilka osób. Sytuacje towarzyszące decyzji o zakupie mogą wiązać się ze 
zmianą powodu zakupu, czasem poświęconym na zakup i atmosferą podczas 
zakupu. Decyzje o zakupie mogą być podejmowane w trojaki sposób: rutynowo, z 
ograniczonym rozeznaniem i szczegółowo.  
 
Dysonans poznawczy jest to doznanie zawodu, gdy występuje dysharmonia 
pomiędzy przekonaniami, postawą i cenionymi wartościami a rezultatami działań, 
które podjęliśmy.  
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Rozdział 7. 
Planowanie marketingowe produktu: 

Planowanie produktu polega na wyborze koncepcji produktu, formowaniu cech 
pożądanych przez nabywców, nadaniu mu marki, wyborze opakowania i ustaleniu 
zakresu gwarancji. Produkt może być rozpatrywany według trzech poziomów, jako 
rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i produkt poszerzony. Jakość produktu oznacza 
stopień lub standard doskonałości i zdolności do zaspokojenia szczególnych potrzeb 
i wymagań nabywców. Produkt można ulepszyć przez włączanie korzyści dla 
nabywców, wyróżniających dany produkt wśród ogółu produktów oferowanych na 
rynku.  
 
Produkty nabywane w celu zaspokojenia potrzeb osobistych nabywcy i potrzeb jego 
rodziny lub gospodarstwa domowego nazywamy produktami konsumpcyjnymi. 
Produkty nabywane na użytek producentów, pośredników i innych przedsiębiorstw 
usługowych oraz agencji i organizacji działających nie dla zysku nazywamy 
produktami przemysłowymi. Produkty konsumpcyjne dzielą się na cztery kategorie: 
produkty powszechnego użytku, produkty wybieralne, produkty specjalne i produkty 
nieposzukiwane. Produkty powszechnego użytku są to produkty, których konsument 
potrzebuje w życiu codziennym, ale nie przeznacza dużo czasu na planowanie ich 
zakupienia. Nabywcy są skłonni włożyć wiele wysiłku w planowanie i realizację 
zakupu produktów wybieralnych. Produkty specjalne mają szczególne znaczenie dla 
nabywców i dlatego pragną je koniecznie kupić. Biorąc za podstawę okres zdatności 
do użytkowania możemy wyróżnić dobra trwałe, dobra nietrwałe i usługi.  
 
Popyt konsumpcyjny generuje popyt na produkty przemysłowe. W skład produktów 
przemysłowych wchodzą następujące grupy: dobra inwestycyjne, wyposażenie 
produkcyjne, surowce, półfabrykaty, materiały pomocnicze i usługi przemysłowe.  
 
Asortyment jest to zestawienie wszystkich typów i gatunków produktów, które 
wytwarzane są przez zakład przemysłowy lub gałąź przemysłu, albo uporządkowany 
zestaw produktów, które oferuje do sprzedaży pośrednik handlowy, sklep lub zakład 
usługowy. 
 
Znak towarowy służy do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorstwa od 
produktów innego przedsiębiorstwa, ułatwia kontrolę jakości i pozwala poznać źródło 
pochodzenia produktu. Marka zwiera tylko słowa i symbole, które są legalnie 
zarejestrowane w formie patentu lub licencji na wyłączny użytek danego 
przedsiębiorstwa. Najczęściej wyróżnia się pięć poziomów dostrzegania marki przez 
nabywców: odrzucanie, ignorowanie, rozpoznawanie, preferowanie i pożądanie. W 
zależności od liczby produktów oznaczonych tą samą marką, możemy wyróżnić 
markę: rodzinną lub indywidualną. Marka może być nadana przez producenta lub 
pośrednika handlowego.  
 
Opakowania wywierają bezpośredni wpływ na sprawny przebieg procesów 
dystrybucji, promocji i użytkowania produktów, przez spełnianie następujących 
funkcji: ochronnej, magazynowej, kompletującej i informacyjnej.  
 
 
Rękojmia jest to formalne oświadczenie producenta o okresie zdatności produktu do 
użytku i zobowiązanie do wymiany lub naprawienia wadliwego produktu.  

Część 3 ZARZĄDZANIE PRODUKTEM 
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Gwarancja określa, co producent uczyni, jeżeli nabywca będzie niezadowolony z 
funkcjonowania produktu. 
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Rozdział 8. 
Kierowanie rozwojem produktu: 

Kierowanie rozwojem produktu polega na analizie cyklu życia produktu, 
kształtowaniu wizerunku produktu, modyfikowaniu cech produktu, wprowadzaniu 
nowych produktów na rynek i wycofywaniu z rynku produktów nierentownych. 
Typowy cykl życia produktu przebiega przez cztery etapy: wprowadzenie na rynek, 
wzrost sprzedaży, dojrzałość rynkowa, czyli osiągnięcie pełnego rozwoju, i schyłek 
życia. Cykl życia produktu odnosi się do sprzedaży ogólnej produktu na rynku 
krajowym lub na rynku międzynarodowym.  
 
Na etapie wprowadzenia produktu na rynek ważną rolę odgrywa promocja, która 
polega na informowaniu nabywców o walorach produktu, zachęcaniu do 
wypróbowania produktu i - w sprzężeniu zwrotnym - rejestrowaniu reakcji nabywców. 
Producent, wprowadzając nowy produkt na rynek, może odnieść znaczne korzyści 
finansowe, ale przed tym musi ponieść wysokie koszty i narażony jest na ryzyko 
niepowodzenia.  
 
Na etapie wzrostu sprzedaży produkt dociera na cały rynek docelowy, następuje 
intensywny wzrost sprzedaży, a zysk osiąga punkt szczytowy.  
 
Dojrzałość produktu występuje wtedy, gdy sprzedaż osiąga najwyższy poziom i 
zaczyna powoli obniżać się. Modyfikacja produktu może przebiegać w trojaki sposób, 
jako: modyfikacja jakości, modyfikacja funkcji lub modyfikacja stylu.  
 
Schyłek życia produktu jest skutkiem pojawienia się nowych, wydajniejszych 
technologii, nowych trendów rozwoju społeczeństwa i związanych z nimi zmian 
preferencji nabywców. Produkt może być wycofany z rynku w trojaki sposób: 
stopniowo, przez wygasanie i natychmiast. Moda jest to bieżąco akceptowany i 
popularny styl użytkowania produktów, a zwłaszcza ubierania się. Chwilowa moda 
jest to pomysł, kaprys lub ekstrawagancja, która fascynuje tylko nieliczne grupy 
entuzjastów i szybko jest porzucana.  
 
Nowym produktem jest produkt wyprodukowany po raz pierwszy przez producenta 
lub pierwszy raz sprzedawany przez pośrednika w innym segmencie rynku. Proces 
rozwoju nowego produktu przebiega przez logicznie następujące po sobie etapy: 
generowanie pomysłów, selekcja pomysłów, wybór pomysłu, projektowanie rozwoju 
produktu i komercjalizacja, czyli osiągnięcie skali ekonomicznej produkcji. 
 
Najczęstszymi sposobami generowania pomysłów są: analiza niezaspokojonych 
potrzeb nabywców, lista atrybutów, zależności komplementarne, identyfikacja 
potrzeb nabywców, "burza mózgów", analiza morfologiczna i inicjatywy pracowników. 
Koncepcja produktu jest to ogólna wizja produktu uwzględniająca pomysł lub 
pomysły przyjęte do realizacji.  
 
Test marketingowy polega na sukcesywnym wprowadzaniu produktu do sprzedaży w 
wybranych sklepach, które stanowią quasi-reprezentację rynku docelowego.  
 
Komercjalizacja produktu zmierza do osiągnięcia ekonomicznej skali produkcji, 
pełnego zastosowania marketingu mix i odzyskiwania nakładów inwestycyjnych.  
 



str. 24 
 

Proces akceptacji nowego produktu przebiega z reguły przez pięć faz: pobudzenie 
świadomości, wzbudzenie zainteresowania, ocenę spodziewanych korzyści, 
próbowanie oraz przyjęcie lub odrzucenie produktu. Według skłonności do akceptacji 
nowego produktu, nabywców możemy umownie podzielić na pięć grup: pionierów, 
wcześnie akceptujących, wczesną większość akceptującą, późną większość 
akceptującą i konserwatystów.  
 
Kierownicy produktów występują z reguły w zakładach przemysłowych, które 
wytwarzają produkty na dużą skalę.  
 
Jakość produktu może być determinowana przez jego trwałość, niezawodność, 
łatwość naprawy i styl.  
 
Różnicowanie, zwane także pozycjonowaniem, jest to kształtowanie oferty i 
wizerunku produktu prowadzące do zdobycia wyraźnego, znaczącego miejsca w 
pamięci nabywców. 
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Rozdział 9. 
Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa: 

Dystrybucja jest to rozprowadzanie produktów od producenta do ostatecznych 
nabywców. Organizowanie dystrybucji polega na wyborze i motywowaniu 
pośredników handlowych, utrzymywaniu zapasów, organizowaniu transportu i 
przechowywaniu produktów.  
 
Kanał dystrybucji jest to grupa wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, instytucji i 
agencji, które kierują przepływem produktów od producentów do nabywców i 
ułatwiają go. Więcej produktów przemysłowych niż konsumpcyjnych jest 
sprzedawanych bezpośrednio ostatecznym nabywcom. Kanały dystrybucji produktów 
przemysłowych są z reguły krótsze od kanałów dystrybucji produktów 
konsumpcyjnych.  
 
Pośrednicy handlowi niwelują rozbieżności dotyczące czasu, miejsca, posiadania i 
informacji między producentami a nabywcami. Pośrednicy handlowi spełniają trzy 
podstawowe funkcje: transakcyjną, logistyczną i ułatwiającą sprzedaż produktów.  
 
Proces tworzenia kanału dystrybucji polega na wyborze i ustaleniu liczby 
pośredników oraz określeniu zakresu uprawnień i odpowiedzialności każdego z nich. 
Tworzenie kanału dystrybucji usług wiąże się z rozważeniem dwóch kwestii: wyboru 
miejsca lokalizacji zakładu usługowego i wyboru formy i zakresu świadczenia usług. 
Integracja kanału dystrybucji może przebiegać w kierunku poziomym lub pionowym.  
 
Produkt może być eksponowany w formie dystrybucji: intensywnej, selektywnej, 
wyłącznej i wielokanałowej.  
 
Najczęściej spotykamy trzy typy konfliktów w kanale dystrybucji: pionowy, poziomy i 
wielokanałowy. Konflikty rozwiązywane są w trojaki sposób: przez dyplomację, 
mediację lub arbitraż. 
 
Hurtownik wykonuje wiele funkcji związanych z przemieszczaniem produktu od 
producenta do detalisty, takich jak: zakup i przegrupowanie produktu, przewidywanie 
potrzeb nabywców, organizowanie transportu, składowanie produktów, przyjmowanie 
ryzyka, sprzedaż, finansowe rozliczanie transakcji, kredytowanie, przeniesienie 
prawa własności, świadczenie usług doradczych oraz zbieranie i przekazywanie 
informacji ułatwiających wymianę. Najczęściej spotykanym pośrednikiem hurtowym 
jest kupiec hurtowy, a pewne, zredukowane, funkcje pośredników hurtowych 
spełniają także agenci i brokerzy (maklerzy).  
 
Kupców hurtowych świadczących pełne usługi można podzielić na trzy grupy: 
hurtowników wielobranżowych, hurtowników jednej branży produktów oraz 
hurtowników wyspecjalizowanych w sprzedaży jednego produktu oraz produktów 
komplementarnych. Działalność fabrycznych biur i oddziałów sprzedaży przypomina 
działalność kupców hurtowych. Niektórzy hurtownicy świadczą usługi w nietypowy 
sposób: sprzedają produkty tylko za gotówkę, przejmują wprawdzie na własność 
produkty, ale nie obcują z nimi fizycznie, zastępują powierzchnię magazynową 
samochodami dostawczymi, prowadzą sprzedaż komisową lub na zamówienie 
pocztowe. Hurtownik udostępnia producentowi kapitał, udziela porad w kwestii 
wyboru przyszłych kontrahentów i sposobu ściągnięcia zaległych należności 

Część 4  ORGANIZOWANIE DYSTRYBUCJI 

PRODUKTÓW 
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pieniężnych. Wystawy, targowiska i pokazy pozwalają na identyfikację nabywców, 
dostarczają nabywcom informacji o produktach, umożliwiają nawiązanie osobistych 
kontaktów ze sprzedawcą, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, ułatwiają 
poznanie ofert konkurentów i poziomu cen.  
 
Głównym celem działalności agentów handlowych i brokerów jest pomoc w kupnie i 
sprzedaży produktów. Stosunki między producentem a agentem handlowym mają 
charakter długofalowy i są z reguły ustalane w formie umowy pisemnej. Natomiast 
współpraca brokera z producentem ma charakter doraźny i jego rola kończy się z 
reguły po zawarciu transakcji kupna-sprzedaży. Przedsiębiorstwa aukcyjne 
udostępniają miejsca, gdzie nabywcy i sprzedawcy produktu mogą spotkać się razem 
i zawrzeć transakcje kupna-sprzedaży.  
 
Postęp w technice komunikowania się umożliwia hurtowniom automatyczne 
przyjmowanie, ponawianie zamówień na dostawy produktów i realizację zleceń, 
wykorzystywanie techniki komputerowej do prowadzenia księgowości, rozliczeń 
rachunkowych, kontroli zapasów i prognozowania sprzedaży. 
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Rozdział 10. 
Logistyka w dystrybucji: 

Logistyka jest to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i 
efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i półfabrykatów do produkcji, 
wyrobów gotowych oraz informacji z punktu pochodzenia produktu do punktu 
konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań nabywcy. Logistyka składa z takich 
działań, jak: planowanie produkcji i zakupu surowców oraz półfabrykatów na 
podstawie prognoz sprzedaży produktów, przechowywanie surowców i półfabrykatów 
przed i podczas procesu produkcyjnego, przemieszczanie surowców i półfabrykatów 
podczas przetwarzania w produkt gotowy, pakowanie i przechowywanie wyrobów 
gotowych, wysyłka produktów oraz przekazywanie i odbiór jakościowo-ilościowy 
produktów. Wyróżniamy cztery rodzaje centrów logistycznych międzynarodowe, 
regionalne, lokalne i branżowe.  
 
Przedmiotem logistyki w dystrybucji jest organizacja i sprawność funkcjonowania 
gospodarki produktami w czasie przechowywania i transportu w zakładzie 
przemysłowym i kanale dystrybucji. Strategia logistyki w dystrybucji sprowadza się do 
wyboru sposobu przechowywania produktów i środka ich transportu według kryteriów 
kosztów, poziomu świadczonych usług i średniej wielkości dostaw partii produktów. 
Postęp techniczny w logistyce dystrybucji łączy się z coraz powszechniejszym 
wykorzystaniem możliwości, jakie daje współczesna telekomunikacja, informatyka i 
automatyzacja. 
 
Składowanie polega na przechowywaniu produktów w pomieszczeniu lub miejscu 
otwartym tak długo, aż będą potrzebne w jakimś celu. Przechowywanie produktów 
pociąga za sobą koszty i ryzyko. Zapasy jest to pewna ilość produktu 
przechowywana w danym miejscu i czasie. Zapasy zapewniają ciągłość procesu 
produkcyjnego i realizację zamówień nabywców.  
 
Cykl transakcji kupna-sprzedaży produktu składa się z sześciu etapów: rozpoznanie 
potrzeby użytkownika lub nabywcy i złożenie zamówienia, przyjęcie zamówienia i 
sprawdzenie zapasów pod kątem realizacji zamówienia, sprawdzenie zdolności 
płatniczej nabywcy, przygotowanie partii produktów do wysyłki, sporządzenie 
dokumentacji i dostawa partii produktów oraz rozliczenie finansowe transakcji kupna 
- sprzedaży.  
 
Kontrola zapasów polega na ustalaniu i sprawdzaniu ilości produktów niezbędnych w 
stosunku do wielkości produktów przechowywanych. Punkt optymalnej wielkości 
zamówienia występuje wtedy, gdy koszt ogólny utrzymywania zapasów zrówna się z 
kosztem zamówienia, a koszt całkowity utrzymywania zapasów jest najniższy.  
 
Większość produktów musi być przechowywana wewnątrz obiektów zamkniętych, 
czyli w magazynach, które zabezpieczają przed szkodliwymi wpływami środowiska 
naturalnego. Producenci, hurtownicy i detaliści mogą posiadać magazyny własne lub 
dzierżawione. Szczególnym rodzajem magazynów są składy polowe i składy 
wolnocłowe. Centrum dystrybucyjne jest to specjalny rodzaj magazynu, 
zaprojektowany dla odbioru produktów od kilku dostawców w celu skompletowania i 
przygotowania partii produktów do wysyłki.  
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Sprawny transport może pomóc zakładom przemysłowym w osiągnięciu większej 
skali produkcji, a pośrednikom w obniżce kosztów przechowywania produktów. 
Koordynacja przewozów może być wykonywana przez producenta, pośrednika lub 
spedytora. Podstawowymi środkami transportu są: kolej, samochody ciężarowe, 
rurociągi, statki, barki i samoloty. Kryteriami wyboru środka transportu są: koszty, 
częstotliwość przewozu, korzyści dostarczane przez środek transportu, czas trwania i 
niezawodność przewozu, przydatność i dostępność środka transportu, 
bezpieczeństwo oraz powiązanie transportu z kanałem dystrybucji. Czas przewozu i 
niezawodność wpływają na sposób zamawiania, zapasy i koszt przechowywania 
produktów. 
 
Konteneryzacja polega na grupowaniu pojedynczych produktów w partie i 
umieszczeniu w jednym trwałym opakowaniu zbiorczym o znormalizowanych 
wymiarach, które łatwo może być przeniesione z jednego środka transportu na drugi.  
 
Kolej ma ważne znaczenie przy przewozie produktów ciężkich i nieporęcznych. 
Elastyczność poruszania się samochodów ciężarowych po drogach umożliwia 
dotarcie do nieomal każdego punktu geograficznego w relatywnie krótkim czasie. 
Duża szybkość przewozów lotniczych może zrównoważyć wyższy koszt transportu.  
 
Rozwój transportu zmierza w kierunku dostaw na dokładny czas, czyli dostarczenie 
produktu na właściwe miejsce, we właściwym czasie i w odpowiedniej ilości.  
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Rozdział 11. 
Dystrybucja detaliczna: 

Detalista zajmuje się zakupem produktów od producentów lub hurtowników i 
sprzedażą nabywcom, dla ich osobistego użytku, wsadu produkcyjnego lub 
użytkowania podczas operacyjnej i biurowej działalności przedsiębiorstw oraz 
organizacji nienastawionych na zysk. Detalista tworzy asortyment produktów dla 
wygody nabywców, przyjmuje ryzyko, świadczy usługi towarzyszące sprzedaży i 
udziela porad nabywcom. Asortyment produktów w sklepie detalicznym może być 
dobierany według następujących kryteriów: celu, statusu produktu i kompletności. Ze 
względu na rozległość asortyment produktów w sklepie może być wąski lub szeroki, 
a ze względu na pojemność płytki lub głęboki.  
 
Wizerunek sklepu detalicznego kształtowany jest przez dogodną dla nabywców 
lokalizację i godziny otwarcia, podział i wykorzystanie powierzchni sprzedażowej, 
wystrój wewnętrzny i zewnętrzny oraz akcenty promocyjne produktów 
prezentowanych na półkach. Wygląd sklepu i ekspedienci mogą tworzyć atmosferę 
postrzeganą jako serdeczną, która sprawia, że nabywcy jest przyjemnie przebywać w 
sklepie i pragnie do niego powrócić.  
 
Według kryterium własności możemy wyróżnić: sklepy niezależnych detalistów, sieć 
sklepów detalicznych należących do jednego właściciela i sklepy funkcjonujące na 
zasadzie franchisingu. Na podstawie klasyfikacji produktów możemy wyróżnić sklepy 
z produktami: powszechnego użytku, wybieralnymi i specjalnymi. Ze względu na 
świadczone usługi sklepy dzielimy na samoobsługowe, z niepełną obsługą i z pełną 
obsługą. Tradycyjnie sklepy detaliczne dzielone są na trzy kategorie: sklepy 
spożywcze, sklepy drobne i sklepy konwencjonalne. Domy towarowe są to duże 
wielobranżowe sklepy, zorganizowane w działy, które oferują wiele typów produktów 
w ramach każdej branży. 
 
Koncepcja masowej dystrybucji zasadza się na tym, że detalista powinien oferować 
produkty po niskiej cenie, aby osiągnąć wysoką sprzedaż. Przykładem sklepów 
masowej dystrybucji są supermarkety i domy dyskontowe. Domy dyskontowe są 
sklepami samoobsługowymi o niskim statusie, nastawionymi na sprzedaż produktów 
o niskiej marży i szybkim obrocie.  
 
Dystrybucja franchisingowa polega na udzieleniu detaliście prawa sprzedaży 
produktu pod szyldem renomowanego przedsiębiorstwa w zamian za określony 
rodzaj wynagrodzenia.  
 
Możemy wyróżnić trzy rodzaje sklepów nietypowych: z produktami po obniżonych 
cenach, fabryczne i członkowskie.  
 
Dystrybucja poza sklepowa obejmuje: komiwojażerstwo, dystrybucję sieciową, 
sprzedaż na zamówienie telefoniczne i pocztowe, sprzedaż wysyłkową i sprzedaż 
przez automaty.  
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Lokalizacja nowego sklepu może być oparta na trzech kryteriach: rynku docelowym, 
konkurencji i kosztach eksploatacji. W zależności od wielkości i miejsca lokalizacji, 
ośrodki handlowe można podzielić na osiedlowe i dzielnicowe. Nietypowe ośrodki 
handlu detalicznego stanowią zgrupowania sklepów fabrycznych i sklepów 
detalicznych w magazynach.  
 
Zaletą sieci sklepów jest możliwość przeprowadzania transakcji kupna-sprzedaży na 
dużą skalę oraz zatrudniania specjalistów do spraw promocji, polityki cen i prognozy 
sprzedaży produktów.  
 
W celu zapewnienia rozwoju detaliści kładą coraz większy nacisk na zyski, preferując 
sprzedaż produktów o wyższej marży i szybkim obrocie.  
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Rozdział 12. 
PODSTAWY PROMOCJI: 

Promocja jest to komunikowanie się przedsiębiorstwa z nabywcami przez wzajemne 
przekazywanie informacji ułatwiających sprzedaż produktów. Przez przekazywanie 
informacji przedsiębiorstwo zamierza wpłynąć na postawy i zachowanie nabywców 
tak, aby zaakceptowali produkty. W sprzężeniu zwrotnym promocja oznacza 
otrzymywanie przez producenta i pośrednika wiadomości od nabywców. Proces 
komunikowania się przedsiębiorstwa z nabywcami odbywa się w formie promocji 
masowej, składającej się z dwóch rodzajów promocji: reklamy i public relations, a 
ponadto z akwizycji i środków popierania sprzedaży.  
 
Zadania promocji wobec nabywców są trojakie: informowanie, przekonywanie oraz 
przypominanie o produkcie i przedsiębiorstwie. Model komunikowania się 
przedsiębiorstwa z nabywcami składa się z pięciu elementów: źródła, kodowania, 
środka transmisji wiadomości, odczytywania kodu i nabywców. Celem przekazu jest 
podanie jakiś korzyści motywujących chęć poznania i zakupu produktu. 
Podstawowymi formami treści przekazu są: temat, pomysł i oferta. Apel rozwija treści 
zawarte w temacie, pomyśle lub ofercie i wzywa nabywców do działania zgodnie z 
intencjami przedsiębiorstwa. Apel może mieć charakter racjonalny, emocjonalny lub 
moralny.  
 
Komunikacja osobowa występuje wtedy, gdy dwie lub kilka osób komunikuje się 
bezpośrednio ze sobą, najczęściej "twarzą w twarz". Typowe techniki komunikacji 
bezosobowej polegają na przekazywaniu treści przez płatne środki masowego 
przekazu: drukowane, transmitowane, elektroniczne i masowej ekspozycji. Stopień 
wiarygodność przekazu zależy od zaufania, sympatii, bezstronności i neutralności 
źródła. 
 
W procesie adaptacji wiadomości następuje przyjęcie lub odrzucenie danego 
sposobu zaspokojenia potrzeby. Proces ten składa się z sześciu faz: pobudzania 
świadomości istnienia produktu, wzbudzania zainteresowania produktem, 
wartościowania produktu, wypróbowania produktu, podjęcia decyzji o zakupie i 
utwierdzenia się w wyborze. Model AIDA składa się z czterech rodzajów działań 
promocyjnych: zwrócenia uwagi, podtrzymania zainteresowania, spowodowania 
pragnienia i podjęcia działania. Ze względu na aprobatę nowego produktu, 
nabywców możemy podzielić na pięć grup: innowatorów, wczesnych nabywców, 
wczesną większość nabywców, późną większość nabywców i maruderów.  
 
Strategia wyboru promocji determinowana jest w szczególności przez następujące 
czynniki: budżet promocyjny, rodzaj i cechy produktu, etap cyklu życia produktu, 
rynek docelowy i nasilenie konkurencji. W zależności od sposobu oddziaływania na 
nabywców, można wyróżnić dwa rodzaje strategii promocji: promocję nakłaniania i 
promocję przyciągania. Przechodząc przez kolejne etapy cyklu życia, produkt 
wymaga zastosowania odmiennej promocji mix. Promocja powinna być w jakiś 
sposób dopasowana do cech charakterystycznych i oczekiwań adresatów: 
konsumentów, przedsiębiorstw przemysłowych, detalistów, hurtowników i własnych 
pracowników przedsiębiorstwa. Budżet promocyjny może być ustalany trzema 
metodami: procentową, naśladowania konkurentów i orientacji rynkowej. 
Skuteczność promocji mierzona jest jednostkowym kosztem dotarcia do jednego 
nabywcy. 

Część 5 PROMOCJA PRODUKTÓW 
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Rozdział 13. 
REKLAMA PRODUKTÓW: 

Reklama jest to każda płatna forma nieosobowego i masowego przedstawiania 
poglądów i informacji przez zidentyfikowanego sponsora. Reklama prowadzona jest 
nie tylko przez przedsiębiorstwa, ale także przez instytucje i organizacje działające 
nie dla zysku. Podstawowym kryterium wyboru najlepszych środków reklamy jest 
spodziewany stosunek wyników do poniesionych kosztów. Cele reklamy wynikają ze 
strategii marketingu mix i można je pogrupować następująco: rozpowszechnianie 
wiadomości, pomoc we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, tworzenie wśród 
nabywców świadomości istnienia i zalet produktów, doprowadzenie do zrozumienia 
inicjatyw przedsiębiorstwa, informowanie o dodatkowych cechach i funkcjach 
użytkowych produktów oraz zmianie cen, pomaganie nabywcom w uzasadnieniu 
decyzji o zakupie i skłanianie ich do powtórzenia zakupów. Podstawowe cele reklamy 
powinny znaleźć odbicie w budżecie reklamy. Na budżet reklamy wpływ wywierają w 
szczególności: etap cyklu życia produktu, udział produktu w rynku, liczba substytutów 
produktu, liczba zakładanych powtórzeń reklamy i nasilenie konkurencji.  
 
Reklama przedsiębiorstwa jest to reklama użyta w celu pozyskania przychylności 
nabywców i innych grup społecznych, takich jak dostawcy, właściciele akcji, rządy 
czy władze lokalne oraz pracownicy firmy, do działalności i inicjatyw 
przedsiębiorstwa. Reklama produktu dzieli się na pięć grup: pionierską, wspierającą, 
przypominającą, produktów sezonowych i konkurencyjną. Reklama jest najczęściej 
inicjowana i prowadzona przez producenta. Często producent włącza w kampanię 
reklamową innych uczestników kanału dystrybucji.  
 
Kampania reklamowa przebiega najczęściej w siedmiu etapach: (1) określenie i 
charakterystyka nabywców, (2) wyznaczenie celów reklamy, (3) szacowanie kosztów, 
(4) wybór środków przekazu, (5) tworzenie ogłoszenia reklamowego, (6) realizacja 
kampanii i (7) ocena skuteczności kampanii. Plan kampanii reklamowej składa się co 
najmniej z czterech elementów: wyboru środka reklamy, wyboru nośnika reklamy, 
ustalenia zasięgu reklamy, obliczenia kosztu pokrycia terenu reklamą. Koszty 
kampanii mogą być ustalone w następujący sposób: szacunkowo, procentowo od 
wielkości sprzedaży, według wydatków konkurentów na reklamę i arbitralnie.  
 
Środki przekazu reklamy możemy podzielić na: środki transmitowane, środki 
drukowane, listy elektroniczne (e-mail), strony www, środki audiowizualne 
przedsiębiorstw, opakowania produktów, spisy przedsiębiorstw i książki telefoniczne, 
szyldy i okna wystawowe sklepów detalicznych, tablice ogłoszeniowe, plakaty uliczne 
i wystawy. Ogłoszenie reklamowe składa się ze słów, symboli i ilustracji, które mają 
znaczenie, są znane i przyciągają uwagę nabywców. Apel reklamowy jest to słowna 
część ogłoszenia, która zawiera cztery elementy: nagłówek (tytuł), podtytuł, główną 
część i podpis (identyfikacja). Najczęściej ogłoszenia reklamowe umieszczane są w 
gazetach, czasopismach, radiu, telewizji i rozsyłane przez pocztę.  
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Marketing bezpośredni jest to interaktywny system marketingowy polegający na 
użyciu jednego lub wielu środków reklamowych do uzyskania wymiernych reakcji 
nabywców i zawarcia transakcji kupna-sprzedaży produktu. Efekty marketingu 
bezpośredniego mierzone są dwoma wskaźnikami: liczbą lub procentem nabywców, 
którzy zainteresowali się ofertami, i procentem nabywców, którzy rzeczywiście kupili 
produkty w stosunku do ogółu rozesłanych ofert. Telemarketing jest to odmiana 
marketingu bezpośredniego, która polega na zachęcaniu nabywców do zakupu 
produktu przez telefon. Wyróżnić możemy dwa rodzaje telemarketingu: bezpośrednią 
osobistą telefoniczną sprzedaż produktu i automatycznie kierowane oferty przez 
telefon.  
 
Skuteczność reklamy może być oceniana przed, w trakcie i po kampanii reklamowej. 
Analiza skuteczności kampanii reklamowej polega na ocenie, w jakim zakresie 
zostały zrealizowane cele reklamy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 34 
 

Rozdział 14. 
AKWIZYCJA: 

Akwizycja jest to bezpośrednie informowanie, zjednywanie i przekonywanie 
nabywców, przez przedstawiciela przedsiębiorstwa, do zawarcia umowy kupna-
sprzedaży produktów. Akwizycja polega na wzajemnym komunikowaniu się i 
pertraktacjach akwizytora z nabywcą, w celu osiągnięcia obustronnych korzyści z 
zawartej transakcji. Akwizycja odbywa się najczęściej przez kontakt "twarzą w twarz" 
akwizytora z nabywcą, w celu przekazania oferty, zwrócenia uwagi na produkt i 
zabiegania o zakup.  
 
Akwizytor może ułatwić nabywcy uzyskanie kredytu na zakup, organizację dystrybucji 
i zapewnić usługi posprzedażowe. Akwizytor pełni także rolę przedstawiciela 
nabywców w stosunku do własnego przedsiębiorstwa. Akwizytorzy są wyznaczani do 
wykonywania trzech typów zadań: nakłaniania do składania zamówień, przyjmowania 
zamówień i wspierania realizacji zamówień. Nakłanianie do składania zamówień 
polega na twórczym poszukiwaniu potencjalnych nabywców, zrozumieniu ich potrzeb 
i przekształceniu nabywców potencjalnych w nabywców faktycznych, podczas dobrze 
zorganizowanej prezentacji. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia obsługują z reguły 
stałych klientów, ale finalizują także sprzedaż, kiedy nabywca wyraża 
zainteresowanie produktem, w wyniku zabiegów akwizytorów nakłaniających do 
składania zamówień, kampanii promocyjnej lub działalności personelu wspierającego 
sprzedaż. Personel wspierający pomaga akwizytorom, lecz nie jest nastawiony na 
przyjmowanie zamówień. Personel wspierający możemy podzielić na dwie kategorie: 
akwizytorów-misjonarzy i technicznych specjalistów.  
 
Nabywcy oceniają akwizytora pod względem wiadomości, kompetencji, znajomości 
przedsiębiorstwa, zainteresowań pozazawodowych, gotowości do pomocy, 
kulturalnego sposobu bycia, aparycji, wysławiania się, temperamentu, uczciwości i 
rzetelności. Dla przedsiębiorstwa ważne mogą być takie cechy akwizytora, jak: 
umiejętność zorganizowania własnej pracy i wpływania na decyzje innych ludzi, 
pewność siebie, poczucie dumy z dobrze wypełnionych obowiązków, biegłość w 
rozwiązywaniu problemów, wiedza o terytorium sprzedaży i konkurentach oraz 
skłonność do podjęcia ryzyka. Z punktu widzenia kontaktów z nabywcami możemy 
wyróżnić trzy typy akwizytorów: pasywnych, natarczywych i zorientowanych na 
potrzeby nabywcy.  
 
Typowy proces akwizycji składa się z siedmiu faz, przebiegających sekwencyjne: 
poszukiwania i klasyfikacji potencjalnych nabywców, kontaktu wstępnego, 
planowania i przygotowania prezentacji, wykonania prezentacji, finalizowania 
sprzedaży, sprawdzenia przebiegu realizacji zamówienia i podążania za sprzedażą. 
Głównym celem prezentacji jest danie nabywcy sposobności do poznania zalet 
produktu i korzyści z jego posiadania oraz uzyskanie zamówienia na produkt. 
Możemy wyróżnić trzy rodzaje prezentacji: przygotowaną, zorientowaną na potrzeby 
nabywcy i formułowaną, stanowiącą kombinację pierwszej i drugiej prezentacji.  
 
 
Akwizytor powinien umieć w sposób profesjonalny, odważny i etyczny radzić sobie z 
przeszkodami pojawiającymi się podczas prezentacji,. Najczęściej stosowanych jest 
sześć sposobów podejścia do zastrzeżeń: uznanie sprzeciwu, odwlekanie 
ustosunkowania się do sprzeciwu, zgodzenie się ze sprzeciwem, przyjęcie sprzeciwu 
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i zaprzeczenie. W trakcie negocjacji strony mogą manifestować i ukrywać emocje, 
stosować przetargi, uciekać się do różnych forteli i podejmować starania zmierzające 
do znalezienia najlepszego dla siebie sposobu rozwiązania problemu. W marketingu 
międzynarodowym rozpoznanie, kiedy nabywca jest gotowy do zakupu, jest 
trudniejsze z uwagi na inną kulturę, zwyczaje i język obcy. Działania posprzedażowe 
akwizytora polegają na sprawdzeniu, czy dostawa dotarła na czas do nabywcy, czy 
była kompletna i jeżeli było to konieczne, czy montaż produktu był zgodny z 
instrukcją.  
 
Akwizytorzy z reguły obsługują określone jednostki terytorialne. Kierowanie pracą 
akwizytorów polega na przydzielaniu zadań dla każdego akwizytora oraz 
opracowaniu systemu wynagradzania i motywowania akwizytorów. Najczęstszą 
formą wynagrodzenia akwizytora jest połączenie pensji minimalnej, w formie 
regularnych dochodów, otrzymywanych niezależne od wyników pracy, z 
wynagrodzeniem prowizyjnym, będącym procentem od wielkości sprzedaży. 
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Rozdział 15. 
PUBLIC RELATIONS I ŚRODKI POPIERANIA SPRZEDAŻY: 

Public relations jest to kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego 
wizerunku przedsiębiorstwa, czyli opinii o jego uczciwości i dobrej woli. Cele public 
relations wiążą się z promocją nazwy, przedsięwzięć, sukcesów, wizerunku i opinii o 
przedsiębiorstwie. Public relations skierowane są do wąskiej, wyselekcjonowanej 
przez przedsiębiorstwo, grupy adresatów, których zadaniem jest rozpowszechnienie 
otrzymanych wiadomości przez środki masowego przekazu. Wybór formy public 
relations zależy od typu wiadomości przeznaczonych do rozpowszechnienia oraz 
adresatów, rozmiaru i zakresu tych wiadomości. Public relations występują 
najczęściej w trzech formach: sponsorowania, rozpowszechniania wiadomości i 
organizowania imprez.  
 
Sponsorowanie jest to finansowe lub materialne wsparcie działalności organizacji nie 
powiązanej formalnie z ofiarodawcą.  
 
Przedsiębiorstwo stara się pozyskać przychylność środków masowego przekazu i ich 
pracowników do rozpowszechniania dostarczonych wiadomości. Mogą to być ogólne 
informacje o przedsiębiorstwie, o nowym zastosowaniu wytwarzanych produktów, o 
nowych produktach wprowadzanych na rynek oraz o osiągnięciach pracowników. 
Oprócz tego przedsiębiorstwo może rozpowszechniać wiadomości przygotowując 
broszury, fotografie, filmy, wideokasety i przezrocza.  
 
Organizowanie imprez w formie konferencji, seminariów naukowych i spotkań w 
ramach tzw. "otwartych drzwi" połączone jest często ze zwiedzaniem hal 
fabrycznych, wywiadami z pracownikami, prezentacją symboli osiągnięć i 
omówieniem historii powstania i rozwoju przedsiębiorstwa.  
 
Konferencje prasowe zwoływane są w celu podania ważnych wiadomości lub 
zaakcentowania szczególnego wydarzenia w działalności przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo może próbować zmienić nieprzychylną atmosferę wokół siebie lub 
zmniejszyć jej negatywny wpływ, przedstawiając nowy program, zapewniający 
bezpieczny produkt i bezpieczne środowisko.  
 
Skuteczność public relations można ocenić, porównując liczbę wiadomości 
zamieszczonych i transmitowanych przez środki masowego przekazu z czasem, 
wysiłkami i kosztami poniesionymi na przygotowanie i przekazanie wiadomości.  
 
Środki popierania sprzedaży, w odróżnieniu od public relations, oferują nabywcom 
produktów natychmiastowe korzyści, dlatego wzrasta popularność tej formy promocji 
wśród nabywców. Środki popierania sprzedaży dostarczają bezpośredniej zachęty do 
kupna produktu, pobudzają zainteresowanie, nakłaniają do spróbowania i zakupienia 
produktu przez ostatecznego nabywcę lub pośrednika oraz tworzą dodatkowe 
korzyści dla konsumenta lub pośrednika. Środki popierania sprzedaży pomagają 
pozyskiwać nabywców poszukujących okazji na rynku i tych, którzy często zmieniają 
marki produktu, kupują produkty o obniżonej cenie i którzy poprzez zakup produktu 
chcą dostać jakąś nagrodę.  
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Środki popierania sprzedaży mogą być kierowane do ostatecznych nabywców, 
pośredników i czasem także do pracowników własnego przedsiębiorstwa. Środki 
popierania sprzedaży kierowane do ostatecznych nabywców mogą występować w 
postaci: gier, konkursów, kuponów, obniżek cen, premii, nagród, zwrotu części 
gotówki za zakupione produkty, bezpłatnych próbek zachęcających do zakupów i 
znaczków handlowych. Środki popierania sprzedaży adresowane do pośredników 
obejmują ulgi lub inne korzyści związane z zakupem produktów. Środki popierania 
sprzedaży adresowane do własnych pracowników w przedsiębiorstwie zachęcają ich 
do poszukiwania nowych nabywców i szczególnej dbałości o sprzedaż nowego 
produktu. Środki popierania sprzedaży kierowane do pośredników obejmują rabaty 
podczas zakupów i po zakupie produktów, bezpłatne produkty, subsydia promocyjne, 
premie dla sprzedawców i konkursy sprzedaży.  
 
Nie zawsze można dokładnie ocenić skuteczność środków popierania sprzedaży, 
ponieważ obejmują rozległy zakres działalności promocyjnej i są z reguły powiązane 
z innymi formami promocji. Przy ustalaniu budżetu na środki popierania sprzedaży 
bierzemy pod uwagę etap cyklu życia produktu i środki stosowane przez 
konkurentów. 
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Rozdział 16. 
POLITYKA CEN: 

Programowanie cen polega na opracowaniu założeń polityki i ustaleniu zasad 
kalkulacji cen. Prawie wszystko, co ma wartość, można oszacować za pomocą ceny, 
dlatego jest ona miernikiem powszechnie używanym w wymianie. Dla 
przedsiębiorstwa cena jest to kwota pieniężna, którą obciąża nabywców i którą 
nabywcy są skłonni zapłacić za produkt. Dla nabywcy cena jest to wyrażony w 
pieniądzach koszt, jaki ponosi kupując dany produkt.  
 
Polityka cen nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen i może być zorientowana na 
zysk, wzrost sprzedaży, na utrzymanie status quo lub zapewnienie przedsiębiorstwu 
przetrwania. W zależności od sytuacji rynkowej, producent może zadowolić się 
wyższym, średnim lub niższym poziomem zysku. Orientacja na wzrost sprzedaży 
prowadzi do systematycznej obniżki kosztów jednostkowych produktu i wzrostu 
zysku w długim okresie. Kiedy producent znajduje się w korzystnej sytuacji, czyli jest 
zadowolony z obecnego poziomu sprzedaży produktu, udziału w rynku lub poziomu 
zysku, to może dążyć do utrzymania status quo. Oprócz polityki cen, decyzje cenowe 
determinowane są przez następujące grupy czynników: cele przedsiębiorstwa i cele 
marketingowe, pozostałe składniki marketingu mix, koszty, preferencje nabywców, 
oczekiwania uczestników kanału dystrybucyjnego, konkurencję oraz przepisy prawne 
i administracyjne.  
 
Cena produktu ustalana jest z reguły przez producenta. Ceny sztywne sprawiają, ze 
produkt sprzedawany jest po tej samej cenie wszystkim nabywcom kupującym go w 
takich samych warunkach i w takich samych ilościach. Elastyczność cenotwórcza 
polega na oferowaniu produktu niektórym nabywcom po cenie nieco niższej od ceny 
ujętej w cenniku.  
 
Konkurencja cenowa występuje wtedy, gdy zmieniamy cenę produktu dla uzyskania 
przewagi nad konkurentami. Przedsiębiorstwo, które chce przodować w zakresie 
jakości, popiera z reguły wysoką jakość produktu wysoką ceną. Ustalając cenę na 
nowy produkt, czy zmieniając cenę, należy przewidzieć reakcje i kontrakcje 
konkurentów. Reguły ustalania cen są odmienne w warunkach konkurencji 
doskonałej, oligopolu, konkurencji monopolistycznej, monopolu i monopolu 
regulowanego.  
 
Symptomami nieprawidłowości polityki cen są zmowa, dyskryminacja i stosowanie 
cen wprowadzających w błąd.  
 
Cennik zawiera wykaz cen, które ostateczni nabywcy płacą za produkty. Rabaty, 
zwane także opustami lub dyskontami cenowymi, polegają na obniżeniu ceny 
podstawowej, jeżeli spełnione zostaną warunki określone przez producenta lub 
pośrednika. Marża jest to różnica między ceną detaliczną a ceną zbytu, pobierana 
przez pośredników w celu pokrycia kosztów sprzedaży produktów i osiągnięcia 
zysku. Skonto, zwane także dyskontem gotówkowym lub opustem fakturowym, jest 
to zmniejszenie sumy należności przyznawane nabywcy produktu w razie zapłaty 
przed umówionym terminem lub zapłaty gotówką przy kredytowych warunkach 
płatności. Rabat sezonowy oferowany jest dla zachęcenia nabywców do kupna 
produktu wcześniej niż występuje popyt, a rabat ilościowy w celu zachęcenia 
nabywców do zakupu dużych partii produktu. Zachęty przyznawane są w formie 

Część 6 PROGRAMOWANIE CEN PRODUKTÓW 
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bonifikaty promocyjnej, niższej ceny nowego produktu zastępującego produkt stary, 
kuponów i rabatów pieniężnych. Wymiana opiera się z reguły na transakcjach typu 
gotówkowego, ale czasem stosuje się wymianę produktu za produkt, transakcje 
kompensacyjne i wiązane. Producent może sprzedawać produkt standardowy po 
relatywnie niskiej cenie, ale obciążyć nabywcę wysokimi cenami na dodatkowe 
wyposażenie, podwyższające standard.  
 
Cena nowego produktu wpływa na szybkość pojawienia się i liczbę podobnych 
produktów oferowanych przez konkurentów. Producent może próbować sprzedać 
produkt po możliwie najwyższej cenie, kierując go do nabywców nastawionych na 
nowości rynkowe. Penetracja rynku polega na ustaleniu niskiej ceny nowego 
produktu, kiedy liczba nabywców, skłonnych kupić produkt za cenę wysoką, jest 
niewielka, a krzywa popytu jest dość elastyczna.  
 
Główną przyczyną podwyżek cen jest wzrost kosztów produkcji bez równoczesnego 
wzrostu wydajności pracy. Nabywcy są bardziej wrażliwi na zmianę cen produktów 
drogich i produktów używanych często, natomiast mniejszą wagę przywiązują do 
podwyżki cen produktów tanich, posiadających wiele substytutów lub produktów 
kupowanych rzadko. Producent powinien przewidywać posunięcia cenowe 
konkurentów i mieć przygotowane strategie reakcji. W zależności od przyjętych 
zasad wyboru i trybu ustalania cen możemy wyróżnić ceny: jednolite, różnicowane, 
strefowe i bazowe. Cena transferowa stosowana jest przy wewnętrznym 
przemieszczaniu produktu w przedsiębiorstwie, z jednej jednostki organizacyjnej do 
drugiej. 
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Rozdział 17. 
ZASADY KALKULACJI CEN: 

Procedura kalkulacji cen składa się z następujących etapów: wybór polityki cen w 
powiązaniu z sytuacją rynkową, poznanie natury i szacowanie elastyczności popytu 
na produkt, analiza zależności między popytem, kosztami i zyskiem, analiza cen 
produktów konkurencyjnych, wybór metody kalkulacji ceny i ustalenie ceny końcowej, 
czyli ceny ujętej w cenniku. Jeżeli występuje bezpośredni związek między ceną a 
liczbą sprzedanych jednostek produktu, to popyt na produkt jest elastyczny. Gdy 
natomiast zmiana ceny nie ma wpływu (lub ma niewielki wpływ) na decyzje 
nabywców, to popyt na produkt jest nieelastyczny.  
 
Koszt całkowity jest to suma kosztów stałych i zmiennych. Poziom kosztu 
całkowitego zależy od wielkości kosztu zmiennego, gdyż koszt stały, jak nazwa 
wskazuje, jest zawsze taki sam. Koszty stałe są sumą kosztów pośrednich lub 
ogólnych, które nie zmieniają się w zależności od liczby wytworzonych lub 
sprzedanych jednostek produktu. Producent może ustalić cenę zbytu na podstawie 
kosztu przeciętnego z dodaniem umiarkowanego narzutu. Przeciętny koszt 
jednostkowy można określić opierając się na sprawozdaniach z okresów minionych. 
Zamiast opierać się na koszcie z roku minionego, producent może planować koszt 
jednostkowy na podstawie kosztu realizacji zamówień.  
 
Ceny detaliczne mogą być kalkulowane za pomocą następujących metod: narzutu na 
koszty, docelowego zwrotu kapitału, zysku docelowego, postrzeganej wartości 
produktu, naśladownictwa, przetargu i negocjacji. Pośrednicy z reguły ustalają ceny 
na sprzedawane produkty stosując narzut procentowy, uzgodniony z producentem, 
czyli marżę brutto. Stosując metodę narzutów na koszty, nie bierzemy pod uwagę 
aktualnego popytu, wartości produktu postrzeganej przez nabywców i konkurencji na 
rynku.  
 
Punkt zwrotu kosztów jest to punkt zrównania się całkowitych kosztów przeciętnych 
produkcji z całkowitym dochodem ze sprzedaży na jednostkę produktu przy 
określonej cenie, czyli punkt, w którym producent jest w stanie pokryć wszystkie 
swoje koszty. Punkt zwrotu kosztów wskazuje, ile jednostek produktu należy 
sprzedać, zanim producent zacznie osiągać zysk.  
 
W warunkach konkurencji monopolistycznej producent koncentruje się zwykle na 
tym, jak maksymalizować zysk, a nie na tym, jak poszukiwać zysku. Analiza 
marginalna dochodów i kosztów pokazuje, jak zmienia się całkowity dochód i 
całkowity koszt w następstwie sprzedaży jednej jednostki produktu więcej. Punkt 
przecięcia się krzywych marginalnego dochodu i marginalnego kosztu wyznacza 
najkorzystniejszą cenę, która daje największy zysk jednostkowy. W warunkach 
oligopolu, cena produktu ustalana jest przeważnie przez lidera, a inni podążają za tą 
ceną.  
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Cena produktu nowego może być kalkulowana jako: cena pionierska, retrospekcyjna, 
impulsowa, wywoływana przez nabywcę, zmienna, naśladowana i intuicyjna. Ceny 
psychologiczne są ustalane przez detalistów w celu przyspieszenia decyzji zakupu. 
Cena produktu luksusowego jest celowo zawyżana dla nadania produktowi 
atrakcyjności i podkreślenia jego wysokiej jakości. Producent ustala z reguły inaczej 
ceny zestawów produktów kierowanych na ten sam segment rynku i ceny zestawu 
produktów kierowanych na odrębne segmenty rynku. Najczęstszymi sposobami 
ustalania cen produktów przemysłowych są: przetargi, oferty wykonania robót i 
negocjacje. 
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Rozdział 18. 
STRATEGIE MARKETINGOWE: 

Strategia marketingowa polega na najkorzystniejszym doborze zasobów i kadry do 
realizacji celów przedsiębiorstwa, wykorzystania nadarzających się okazji i 
ograniczenia ryzyka. Przewaga przedsiębiorstwa łączy się z robieniem czegoś lepiej i 
sprawniej od konkurentów. Przewaga konkurencyjna wynika z trafnego dostosowania 
zasobów do wytwarzania produktów dobrze zaspokajających potrzeby nabywców. 
Porozumienia strategiczne służą do wzmocnienia potencjału produkcyjnego, 
zespolenia zasobów kapitałowych i możliwości wejścia na nowe rynki zbytu. Możemy 
wyróżnić cztery typy porozumień strategicznych: w zakresie produktu, promocji, 
logistyki i komplementarności.  
 
Cele marketingowe wyrażają to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć przez 
działalność gospodarczą i jak działalność marketingowa wpłynie na wyniki. Okazja 
jest to okoliczność sprzyjająca zrobieniu czegoś lepiej, dzięki unikatowym zasobom i 
szczególnym umiejętnościom pracowników, umożliwiającym osiągnięcie sukcesu na 
rynku. Okazje przedsiębiorstwa można określić przeprowadzając analizy środowiska, 
analizy branży przemysłowej, regularne poszukiwania, analizy i penetracje rynku 
oraz przez poznanie skali zadowolenia i niezadowolenia nabywców z produktów 
konkurentów, wyciąganie wniosków z przyczyn upadłości konkurenta, wygaśnięcia 
patentu konkurenta i zmian legislacyjnych.  
 
Strategie marketingowe są podstawą opracowywania planów marketingowych 
wdrażanych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Wybór strategii 
marketingowej przebiega najczęściej w sekwencyjnie następujących etapach: 
rozpoznania rynku lub rynków docelowych, doboru składników marketingu mix do 
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, wykorzystania sprzyjającej koniunktury 
gospodarczej, neutralizowania negatywnych skutków zagrożeń ze strony środowiska 
zewnętrznego i optymalizowani zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.  
 
Strategia rynku ogólnego opiera się na założeniu, że przeciętny nabywca ma 
podobne potrzeby i dlatego większość potrzeb można zaspokoić za pomocą jednego 
marketingu mix. Strategia marketingowa, zmierzająca do wyróżniania segmentów 
rynku, oznacza dopasowanie marketingu mix do szczególnych potrzeb nabywców.  
 
Analiza sytuacji, polegająca na ocenie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz 
szans i zagrożeń, znana jest pod nazwą SWOT. Analiza SWOT obejmuje w 
szczególności takie dziedziny działalności, jak: zarządzanie, finanse, marketing, 
produkcja, kadry oraz badania i rozwój.  
 
Koncepcje strategii rozwoju produkcji mogą być oparte na analizie portfela, czyli 
ogółu produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie, opracowanej przez Boston 
Consulting Group (BCG) oraz strategii inwestowania General Electric Company (GE) 
i strategii rozwoju przedsiębiorstwa M. Portera. Przedsiębiorstwo może dążyć do 
wzrostu zysku przez: wyższe nakłady na inwestycje, wzrost wydajności, poprawę 
pozycji na rynku, rosnące udziały w rynku, wysoką jakość oferowanych dóbr i usług 
oraz innowacje techniczne i marketingowe. Impulsy do wzrostu sprzedaży można 
znaleźć poprzez: penetrację rynku, rozszerzanie rynku, różnicowanie i integrację 
produkcji z dystrybucją. Integracja produkcji z dystrybucją może iść w trzech 
kierunkach: do przodu, do tyłu i poziomo.  

Część 7 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 
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Wybór strategii konkurencji zależy od roli, jaką przedsiębiorstwo odgrywa lub chce 
odgrywać na rynku, celów i zasobów przedsiębiorstwa, cyklu życia produktu oraz 
szans i zagrożeń. Szanse i zagrożenia stwarzane są przez środowisko zewnętrzne, 
które może sprzyjać (względnie uniemożliwiać) dorównywanie konkurentom. 
Przedsiębiorstwo może odgrywać na rynku rolę lidera, pretendenta, naśladowcy lub 
eksploratora niszy. Strategia marketingowa podlega ocenie według kryteriów kosztu, 
wydajności i skuteczności. Sukces przedsiębiorstwa jest wynikiem analizy sytuacji, 
wyboru prawidłowej strategii marketingowej i starannego opracowania planu 
marketingowego.  
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Rozdział 19. 
PLANOWANIE MARKETINGOWE: 

Planowanie marketingowe jest to proces, podczas którego strategie nabierają 
realnego kształtu, stanowią podstawę podejmowania decyzji i oceny wyników. 
Proces planowania przechodzi z reguły przez następujące etapy: rozpoznania 
możliwości działania przez analizę środowiska zewnętrznego i zasobów 
przedsiębiorstwa, określenia celów i strategii marketingowych zgodnie z celami i 
strategiami rozwoju przedsiębiorstwa, opracowania i rozwoju planów 
marketingowych, opracowania programu marketingowego, wdrożenia programu 
marketingowego oraz kontroli osiągniętych wyników. Plan marketingowy zawiera 
zadania rzeczowe i zbiór działań niezbędnych do ich wykonania. Ze względu na 
horyzont czasowy możemy wyróżnić trzy rodzaje planów: krótkookresowe, 
średniookresowe i długookresowe. Według kryterium przeznaczenia użytkowego 
plany marketingowe możemy podzielić na trzy rodzaje: strategiczne, taktyczne i 
operacyjne.  
 
Prognozowanie jest to spojrzenie w przyszłość, przewidywanie sytuacji, w jakiej 
znajdą się przedsiębiorstwo i środowisko, oraz określenie wpływu tej sytuacji na 
plany i decyzje. Najczęstszymi sposobami szacowania potencjału rynku docelowego 
jest prognozowanie ilościowe, oparte na modelach ekonometrycznych, oraz 
przewidywanie. Przewidywanie jest to wyrażanie i uzgadnianie sądów na temat 
rozwoju zjawisk i procesów rynkowych.  
 
Tendencja rozwojowa jest projekcją do przodu danych z okresów ubiegłych. 
Zakładając, że prawidłowości rozwoju sprzedaży z przeszłości utrzymają się w 
przyszłości, możemy wykorzystać model trendu do predykcji sprzedaży. Dysponując 
danymi z kilku lat, zwykle w przekroju miesięcznym, możemy określić, czy wahania w 
sprzedaży mają charakter przypadkowy czy cykliczny. Jeśli wiemy, jakie były główne 
przyczyny fluktuacji sprzedaży, to możemy weryfikować i uzasadnić prognozę. 
Modele przyczynowo-skutkowe możemy konstruować przez badanie związków 
regresji i korelacji. Przedsiębiorstwo z reguły nie opracowuje samodzielnie prognoz 
rozwoju gospodarki narodowej i branż przemysłowych.  
 
Przewidywania możemy oprzeć na opiniach kierowników, ekspertów, akwizytorów, 
ekspedientów czy kelnerów. Opinia kierownictwa przedsiębiorstwa opiera się na 
doświadczeniu nabytym podczas stażu pracy i intuicji. Opinie ekspertów, 
akwizytorów, ekspedientów i kelnerów przedstawiane są podczas spotkań 
dyskusyjnych. Metoda delficka polega na tym, że eksperci nie spotykają się "twarzą 
w twarz", ale przesyłają prognozy pocztą wraz z uzasadnieniem.  
 
Funkcje reakcji nabywców pokazują liczbowo lub graficznie, w jaki sposób rynek 
docelowy może zareagować na zmiany marketingu mix przedsiębiorstwa. Oprócz 
szacowania funkcji reakcji nabywców na każdy składnik marketingu mix z osobna, 
można szacować funkcje reakcji nabywców na wszystkie wysiłki przedsiębiorstwa 
zespolone w różnych wariantach marketingu mix.  
 
Plany marketingowe tworzą łącznie program marketingowy. Budżet marketingowy 
jest najczęściej ustalany procentowo, w stosunku do planowanych wielkości 
sprzedaży, przeciętnych zysków, kosztów lub udziałów w rynku.  
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Planowanie marketingowe znajduje także zastosowanie w organizacjach 
działających nie dla zysku. Koncepcja i metody marketingowe mogą przyczynić się 
do usprawnienia działalności organizacji nie dla zysku, mimo innego funkcjonowania i 
segmentacji rynku, organizacji, wdrażania i kontroli marketingu mix. Podejście 
marketingowe pozwala organizacjom zwrócić większą uwagę na potrzeby ogółu 
społeczeństwa lub określonych grup i w efekcie zmodyfikować dotychczasowe formy 
działania. 
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Rozdział 20. 
ORGANIZOWANIE I KONTROLA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ: 

Organizowanie działalności marketingowej polega na prowadzeniu działalności 
zgodnie z planami, synchronizowaniu celów marketingowych z celami pracowników, 
dobieraniu pracowników o możliwie najwyższych kwalifikacjach do wykonywanych 
zadań, pozyskiwaniu środków finansowych i racjonalnym gospodarowaniu. 
Organizacja działu marketingowego może odpowiadać strukturze: funkcjonalnej, 
terenowej lub produktowej. Kierownik działu marketingowego współpracuje z 
kierownikami innych działów, takich jak: dział produkcji, badań i rozwoju, 
księgowości, finansów i zatrudnienia. Kierownik działu marketingowego musi 
komunikować się z kierownictwem przedsiębiorstwa, aby być pewnym, że cele i 
działania marketingowe są zgodne z celami przedsiębiorstwa. Kierownik produktu 
opracowuje plany rozwoju produktu, koordynuje i nadzoruje wdrażanie planów 
produkcyjnych, kontroluje wyniki oraz podejmuje działania korygujące.  
 
Wdrażanie jest to proces zrozumienia, rozpowszechniania i przekształcania planów 
marketingowych w decyzje, wspomaganie realizacji decyzji i sprawdzanie, czy 
decyzje umożliwiają realizację celów ujętych w planie. Plan marketingowy precyzuje, 
co, dlaczego i kiedy trzeba zrobić, a wdrażanie polega na wskazaniu, kto, kiedy i jak 
powinien to robić. Pomocne we wdrażaniu planów może być opracowanie 
harmonogramu realizacji zadań.  
 
Kontrola jest to proces oceny i korygowania działalności marketingowej, w celu 
nadania jej pożądanego kierunku rozwoju. Proces kontrolny składa się z czterech 
etapów: analizy, rozwoju i adaptacji celów marketingowych, ustalenia standardów 
oceny realizacji zadań, oceny realizacji zadań i korygowania różnic. Dla celów 
kontrolnych przyjmujemy zadania zawarte w planach za podstawę, czyli standard 
oceny wyników. Użyteczność kontroli wyraża się w relacji kosztu do dodatkowych 
kosztów lub strat, które przedsiębiorstwo by poniosło, gdyby nie było kontroli. 
Korygowanie działalności może polegać na modyfikacji zadań, obniżeniu cen, 
redukcji lub zwiększeniu zatrudnienia, wprowadzeniu innego systemu wynagradzania 
sprzedawców, szkoleniu pracowników, ograniczaniu wydatków, zwiększeniu lub 
obniżeniu nakładów na B+R i na inwestycje.  
 
Celem analizy sprzedaży jest identyfikacja czynników ułatwiających (lub 
utrudniających) osiągnięcie planowanej wielkości sprzedaży, przeprowadzenie 
ewentualnych czynności korygujących i rozpowszechnienie sposobów sprzedaży, 
które przyniosły sukces. Skuteczność promocji marketingowej można mierzyć przez 
porównywanie kosztów danego środka promocji na 1000 potencjalnych nabywców w 
stosunku do liczby nabywców rzeczywistych, którzy zakupili produkt, lub nabywców 
zainteresowanych kupnem. Analiza dystrybucji służy do oceny, poszukiwania i 
wyboru uczestników kanału dystrybucji, zapewniających dostawy na określony w 
umowie czas i po racjonalnie uzasadnionym koszcie.  
 
W wyniku analizy składników kosztów możemy wyróżnić najbardziej rentowne i 
najmniej rentowne dziedziny działalności przedsiębiorstwa. Koszt marketingu mix 
szacowany jest najczęściej procentowo w stosunku do ceny sprzedaży produktu. W 
analizie funkcjonalnej najczęściej dzielimy koszty na trzy kategorie: koszty 
bezpośrednie, koszty ogólne, pośrednio związane z danym produktem, i koszty 
ogólne, nie mające związku z danym produktem. Koszty mogą być przypisywane do 
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kont funkcjonalnych w dwojaki sposób: przez uwzględnienie pełnego kosztu lub 
przez uwzględnienie kosztów krańcowych. Analiza finansowa służy do określenia 
czynników, które wpływają na zwrot nakładów kapitałowych. Analiza pracy 
akwizytorów następuje na podstawie porównywania kwot sprzedaży planowanych dla 
danego okresu z bieżącą sprzedażą.  
 
Kontrola ogólna jest to wszechstronny, systematyczny, krytyczny i bezstronny 
przegląd oraz weryfikacja podstawowych celów, strategii i zadań marketingowych. 
Wyniki kontroli ogólnej powinny być przedstawione w formie pisemnego dokumentu. 
Społeczeństwo powinno posługiwać się agencjami kontrolnymi i przepisami prawa, 
żeby rozpoznać nielegalne, aspołeczne i monopolistyczne praktyki przedsiębiorstw. 
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Rozdział 21. 
KIEROWANIE ROZWOJEM PRODUKTÓW PRZEMYSŁOWYCH: 

Podstawowym kryterium odróżniającym produkty konsumpcyjne od produktów 
przemysłowych jest przeznaczenie użytkowe i sposób dokonywania zakupów. Popyt 
na produkty przemysłowe jest w znacznej mierze popytem wtórnym w stosunku do 
popytu na produkty konsumpcyjne. Producent produktów przemysłowych ma 
łatwiejszy dostęp do informacji o nabywcach, ponieważ wiele wiadomości ukazuje się 
w publikacjach rządowych, czasopismach technicznych i marketingowych. Rynek 
produktów przemysłowych można podzielić według powiązań z działami gospodarki 
narodowej. Europejska Klasyfikacja Działalności stanowi podstawę do analizy input-
output. Analiza input-output opiera się na założeniu, że produkcja dóbr i usług z 
jednej dziedziny działalności gospodarczej jest wkładem do innego rodzaju 
działalności.  
 
Decyzje nabywców produktów przemysłowych opierają się zarówno na kryteriach 
ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych. Do kryteriów ekonomicznych zaliczamy: 
cenę jednostkową, jakość i niezawodność produktu, dostawy sprawne i na czas oraz 
oszczędności w procesie produkcyjnym. Na decyzje nabywców mogą wywierać 
wpływ takie czynniki pozaekonomiczne, jak polityka przedsiębiorstwa, renoma 
dostawcy, kariera i potrzeby osoby dokonującej zakupu, etyka oraz przyjaźń z 
dostawcą i współżycie społeczne. Proces postępowania nabywców przy zakupie 
produktu przemysłowego przebiega następująco: rozpoznanie potrzeby, określenie 
parametrów produktu, poszukiwanie dostawcy, wybór oferty oraz odbiór produktu i 
ocena sprawności dostawy. Leasing jest to rodzaj dzierżawy maszyn, urządzeń i 
samochodów.  
 
Zakupy produktów przemysłowych mogą mieć charakter rutynowy, modyfikowany i 
pierwotny. Kontrakt kompleksowy występuje wtedy, gdy jedna decyzja o zakupie 
rozwiązuje całościowy problem produkcyjny nabywcy. Potrzeba kupna nowego dla 
przedsiębiorstwa produktu powiązana jest z rozwiązaniem jakiegoś problemu. 
Uczestnicy procesu podejmowania decyzji o zakupie produktu przemysłowego mogą 
tworzyć formalne centrum zakupu lub nieformalny zespół. W celu otrzymania 
zamówienia, dostawca próbuje przekonać argumentami kluczowych pracowników 
centrum zakupu, że oferowany produkt może najlepiej zaspokoić ich potrzeby. Dobra 
przemysłowe wymagają zwykle więcej usług przed i posprzedażowych niż dobra 
konsumpcyjne.  
 
Ponad połowa produktów przemysłowych sprzedawana jest przez bezpośrednie 
kanały dystrybucji. Logistyka ma szczególne znaczenie przy dystrybucji produktów 
przemysłowych, ponieważ niektóre produkty wymagają szczególnej ostrożności 
podczas przewozu i przechowywania. Producent ma o wiele niższą liczbę nabywców 
produktów przemysłowych niż produktów konsumpcyjnych. Dlatego możliwy jest z 
nimi stały i bezpośredni kontakt w formie akwizycji. Cena jednostkowa wielu 
produktów przemysłowych jest wysoka, a popyt na produkty jest mało elastyczny. 
Najczęściej stosowane są trzy metody ustalania cen na produkty przemysłowe: 
cennikowa, rabatu i przetargowa. 

 

Część 8  ELEMENTY ZARZĄDZANIA 

PRODUKTAMI PRZEMYSŁOWYMI I 

USŁUGAMI 
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Rozdział 22. 
KIEROWANIE ROZWOJEM USŁUG: 

Usługa jest to działalność lub wysiłek, których nie można posiąść fizycznie ani 
zobaczyć przed zakupieniem i nie można nabyć na własność. Jest to także 
niematerialny aspekt dobra. Usługa podstawowa, czyli użyteczność zadania, może 
wymagać uzupełnienia przez dobro materialne, usługi pomocnicze i usługi 
posprzedażowe. Usługi charakteryzują się następującymi cechami: 
niematerialnością, nierozłącznością, nietrwałością oraz często zindywidualizowanym, 
czyli unikatowym charakterem. Biorąc pod uwagę przeznaczenie użytkowe, możemy 
wyróżnić pięć rodzajów usług: dystrybucyjne, komunalne, konsumpcyjne, 
przemysłowe i społeczne. W Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD) sektor 
usług obejmuje różne dziedziny działalności, zwane sekcjami. Marketing stosowany 
jest również w organizacjach i instytucjach świadczących usługi nie dla zysku. 
 
Stopień złożoności usługi wynika z liczby etapów niezbędnych do jej wykonania. W 
przypadku usług personalnych każdy etap świadczenia może być niepowtarzalny. 
Rękojmia za wady jest to formalne oświadczenie producenta, że produkt jest wolny 
od wad. Gwarancja oznacza, że produkt można naprawić w przypadku nienależytego 
spełniania przez niego funkcji użytkowych w określonym czasie. Usługi są z reguły 
świadczone w sieci zakładów lokalnych, funkcjonujących możliwie najbliżej miejsca 
zamieszkania lub przebywania nabywców.  
 
Strategie świadczenia usług formułowane są ze względu na korzyści, jakich oczekują 
nabywcy, oraz określają sposób, w jaki usługi danego zakładu są postrzegane przez 
nabywców. Konkurencyjna przewaga zakładu usługowego osiągana jest przez 
szczególne korzyści nabywców z tytułu przyjęcia oferty. Jakość usługi oznacza 
świadczenie jej zgodnie z oczekiwaniem nabywcy lub powyżej tego oczekiwania. 
Jakość techniczna usługi jest to wykonanie jej zgodnie z wymogami, normami i 
rezultatami przewidywanymi dla danego rodzaju usługi. Jakość funkcjonalna usługi 
oznacza stosunek usługodawcy do usługobiorcy.  
 
Zadaniem marketingu mix jest przywiązanie nabywców do korzystania z usług 
zakładu.Marketing mix w zakresie usług, oprócz czterech składników P: produktu 
(Product), dystrybucji (Place), promocji (Promotion) i ceny (Price), obejmuje 
dodatkowo trzy dalsze P: pracowników zakładu - usługodawców (People), proces 
świadczenia usługi (Process) i symbole fizyczne zakładu usługowego (Physical 
evidence). Dystrybucja polega na udostępnieniu usługi nabywcy wtedy, kiedy jej 
potrzebuje. Promocja powinna przede wszystkim podkreślić symbole materialne 
procesu świadczenia usługi, które mogą pomóc nabywcom rozpoznać i ocenić 
usługę. Zakład usługowy polega w większym stopniu na public relations niż zakład 
przemysłowy i pośrednicy handlowi dóbr materialnych.  
 
Przeważnie za punkt wyjściowy do decyzji cenowych przyjmuje się koszt usługi z 
określonym narzutem zysku. Zakład usługowy może ustalić cenę w zależności od 
popytu na daną usługę lub cen usług oferowanych przez konkurentów. Sprawność 
usługi jest oceniana przez nabywcę poprzez porównanie lub przeciwstawienie tego, 
czego nabywca oczekiwał, z tym, co faktycznie otrzymał.  
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Symbole materialne tworzą wizerunek usług w umysłach nabywców. Usługi 
świadczone przez poszczególnych pracowników są często tym, co różni dany zakład 
od innych. Marketing wewnętrzny można zdefiniować jako przyciąganie, 
motywowanie i utrzymywanie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz taką 
organizację pracy, aby zaspokoić potrzeby i ambicje pracowników. Marketing mix w 
organizacjach działających nie dla zysku składa się z tych samych składników (7 P), 
co marketing mix w zakresie usług, i służy przede wszystkim do wdrożenia celów i 
wybranych opcji strategii marketingowej organizacji.  
 
Rozwój usług determinowany jest stanem i tempem rozwoju produkcji dóbr 
materialnych, które wyznaczają poziom zapotrzebowania na usługi ze strony 
jednostek gospodarczych i ludności. Nowoczesna technika obniża koszty, 
przyspiesza proces świadczenia, umożliwia dokładniejszą kontrolę jakości i 
mobilizuje personel do świadczenia lepszych usług.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 51 
 

 

Rozdział 23. 
PODSTAWY MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO: 

Marketing międzynarodowy jest to systematyczne planowanie produktu, dystrybucji, 
promocji i cen oraz wdrażanie i kontrolowanie tych działań w celu wymiany 
międzynarodowej, która zaspokoi potrzeby stron w niej uczestniczących. Wchodząc 
na rynki zagraniczne, producent napotyka odmienne środowisko społeczne i 
ekonomiczne oraz inną infrastrukturę. Podstawowymi celami wymiany 
międzynarodowej są: lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych przez zwiększenie 
sprzedaży produktów, osiągnięcie dodatkowego zysku i przezwyciężenie częstokroć 
niekorzystnych warunków rozwoju producenta w ramach danej branży przemysłowej 
w kraju. Marketing międzynarodowy obejmuje takie dziedziny działalności, jak: 
eksport, otwieranie filii za granicą, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z 
partnerami zagranicznymi, wytwarzanie produktów na licencji i franchising, import, 
finansowanie handlu międzynarodowego oraz transakcje wiązane.  
 
Duży wpływ na obecny kształt wymiany międzynarodowej wywarły teorie 
merkantylizmu oraz przewagi absolutnej, względnej i konkurencyjnej. Współczesne 
teorie marketingu międzynarodowego głoszą, że kraje eksportują produkty nie tylko 
ze względu na niższe koszty czynników produkcji, lecz i ze względu na to, że 
przedsiębiorstwa uzyskały przewagę konkurencyjną, wchodząc jako pierwsze na 
rynek, i zakumulowały wysoki kapitał. Według M. Portera przewagę konkurencyjną w 
danym kraju determinują: czynniki produkcji, skala popytu krajowego na produkty 
danej branży przemysłowej, przemysły wspierające i strategie rozwoju 
przedsiębiorstw. Występuje ogólna tendencja do rozszerzania wymiany 
międzynarodowej w miarę uprzemysławiania kraju. Dostęp do rynku zagranicznego 
może być hamowany przez takie bariery, jak: cła, kwoty importowe, długotrwałe 
inspekcje produktów na granicy i ścisła kontrola importu przez rząd.  
 
Producenci polscy mogą łatwo utracić pozycję na rynku wewnętrznym, jeżeli nie są 
przygotowani na ostrą konkurencję z wchodzącymi systematycznie na nasz rynek 
koncernami międzynarodowymi.  
 
Oprócz większego zysku, producent może uzyskać następujące korzyści z eksportu: 
przedłużenie cyklu życia produktu, osiągniecie wyższej skali produkcji i rozszerzenie 
rynku docelowego. Zyski z eksportu umożliwiają postęp techniczny i zwiększenie 
nakładów na prace badawczo-rozwojowe. Wiele produktów przechodzi 
międzynarodowy cykl życia, podczas którego kraj, który jest pierwotnym 
producentem i eksporterem, zyskuje czołową pozycję na świecie. Następnie pozycję 
tę stopniowo traci i w końcu może zostać importerem tych samych lub podobnych 
produktów.  
 
Trafność wyboru strategii międzynarodowego marketingu mix weryfikowana jest 
przez osiągnięcie planowanego poziomu eksportu i zysku. Decyzje w zakresie 
importu determinowane są sytuacją społeczno-gospodarczą kraju i muszą być 
racjonalnie uzasadnione. Polska jest głównie eksporterem naturalnych surowców, a 
importerem gotowych wyrobów. Stan i warunki funkcjonowania gospodarki 
narodowej oraz jej struktura silnie oddziałują na poziom eksportu. Największymi 
mankamentami rozwoju przemysłu krajowego są: nieekonomiczne skale produkcji i 
brak tanich kredytów na inwestycje i działalność operacyjną. Wzrost udziałów w 

Część 9 MARKETING MIĘDZYNARODOWY 
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wymianie międzynarodowej zależy również od systematycznego doskonalenia 
produktu, rozwijania umiejętności eksportera i sprzyjającej sytuacji rynkowej. 
Możemy wyróżnić cztery fazy ewolucji eksportera: eksport przypadkowy, eksport 
celowy, eksport na dużą skalę i eksport na rynek światowy.  
 
Ekspansja eksportu na rynki wielu krajów prowadzi do krystalizacji rynku światowego. 
Formułując strategie marketingowe na rynku światowym, producent stara się 
opracować jeden marketing mix, dostosowany tylko w minimalnym stopniu do 
wymogów kulturowych, technicznych, topograficznych i klimatycznych danego kraju. 
Produkty eksportowane na rynek światowy powinny należeć do najlepszych na 
świecie pod względem technologii wytwarzania, funkcji użytkowych, nowoczesności i 
jakości.  
 
Przedsiębiorstwo międzynarodowe jest to przedsiębiorstwo, które rozszerza swoje 
struktury organizacyjne na inne kraje, aby osiągnąć zyski dzięki wyższej skali 
produkcji. Przedsiębiorstwa międzynarodowe inwestują kapitał, prowadzą działalność 
badawczo-rozwojową i gospodarczą wszędzie tam, gdzie pojawiają się sprzyjające 
warunki, gdzie mogą zarobić najwięcej i gdzie ryzyko niestabilności politycznej jest 
niewielkie.  
 
Strategie wymiany międzynarodowej muszą być ściśle powiązane ze strategią 
producenta w zakresie dystrybucji, postępu technicznego, procesu wytwarzania, 
finansów, struktury organizacyjnej, zatrudnienia i adaptacji do środowiska 
zewnętrznego. Marketing mix może być w jakiś sposób ujednolicony, jeśli uda się 
pogrupować kraje według poziomu rozwoju gospodarki, kultury, infrastruktury lub 
obowiązującego prawa. Strategie adaptacji marketingu mix są ustalane przez łączne 
rozpatrywanie czynników, które decydują o akceptacji produktu na danym rynku 
zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku do produktów 
konkurencyjnych. Możemy wyróżnić pięć typowych strategii adaptacyjnych produktu i 
promocji do rynku zagranicznego: oferowanie tego samego produktu i tej samej 
promocji, co w kraju; adaptacja tylko promocji; adaptacja tylko produktu; jednoczesna 
adaptacja produktu i promocji; oferowanie nowego produktu.  
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Rozdział 24. 
ANALIZA ŚRODOWISKA MIĘDZYNARODOWEGO: 

Cechą wymiany międzynarodowej jest to, że prowadzona jest między co najmniej 
dwoma krajami, których środowiska są względem siebie obce i podatne na zmiany. 
Analiza środowiska międzynarodowego polega na porównywaniu elementów makro- 
i mikrośrodowisk poszczególnych krajów oraz określeniu cech wspólnych i 
odmiennych. Wymiana międzynarodowa uzależniona jest w znacznym stopniu od 
ustroju społeczno-gospodarczego i zaangażowania rządu w działalność 
gospodarczą, obowiązujących praw administracyjnych i przepisów regulujących 
działalność gospodarczą, od stabilności politycznej, przynależności krajów do 
ugrupowań gospodarczych oraz od obowiązujących przepisów prawa 
międzynarodowego.  
 
W świetle analizy sytuacji politycznej i prawnej, kraje można klasyfikować przyjmując 
za kryteria: restrykcje stosowane w stosunku do działalności obcych przedsiębiorstw, 
ograniczenia względem importu oraz stabilność polityczną. Polityka wymiany 
międzynarodowej jest częścią polityki gospodarczej rządów i reguluje takie kwestie, 
jak kurs waluty, stopa procentowa, polityka cen, polityka kredytowa, polityka 
importowa i eksportowa oraz bariery handlowe. Cena nominalna produktu 
eksportowanego lub importowanego zależy od kursu wymiany waluty krajowej na 
walutę obcą. Polityka kredytowa wpływa pośrednio na ogólny poziom cen. Stopa 
procentowa decyduje o cenie uzyskania kredytów i oprocentowaniu oszczędności.  
 
Rząd wpływa bezpośrednio na poziom cen w wymianie międzynarodowej za pomocą 
środków: taryfowych, parataryfowych i pozataryfowych. Z punktu widzenia kierunku 
ruchu produktów rozróżnia się cła przywozowe i cła wywozowe. Cła spełniają 
następujące funkcje: ochronną, protekcyjną, prohibicyjną, fiskalną i regulującą bilans 
płatniczy. Cła mogą być nakładane w dwojaki sposób: jako procent od wartości 
produktu i jako kwota nakładana na jednostkę miary danego produktu. Środki 
parataryfowe obejmują podatki importowe, czyli dodatkowe opłaty za produkty 
importowane po ich ocleniu. Środki pozataryfowe są to administracyjne limity 
dopuszczalnej wielkości importu, które przybierają najczęściej postać kontyngentów. 
Embargo polega na całkowitym przerwaniu albo zawieszeniu importu produktu z 
danego kraju lub zakazie eksportu produktu do danego kraju. Transakcje wzajemnie 
uwarunkowane występują w formie wiązanej, barterowej i kompensacyjnej. 
Administracyjna polityka antyimportowa jest to zbiór biurokratycznych przepisów 
utrudniających import.  
 
Polityka popierania eksportu polega na akcjach propagandowych rządu, 
zmierzających do przekonania ludności innych krajów o przyjaźni i doskonałej jakości 
produktów pochodzących z własnego kraju, oraz stosowaniu bodźców 
ekonomicznych sprzyjających rozwojowi eksportu. Bodźce ekonomiczne łączą się z 
okresową dewaluacją kursu waluty oraz stosowaniem subwencji. Stan równowagi 
pomiędzy eksportem a importem znajduje syntetyczny obraz w bilansie handlu 
zagranicznego i w bilansie płatniczym kraju. Analiza opłacalności eksportu polega na 
rozpatrywaniu relacji kosztów produkcji i działalności marketingowej do osiąganych 
zysków. Eksport produktu staje się uzasadniony, gdy ludność kraju docelowego 
dysponuje odpowiednią siłą nabywczą do zakupu importowanych produktów. 
Powszechnie stosowanym miernikiem dochodów ludności jest produkt krajowy 
brutto.  
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Analiza środowiska społeczno-gospodarczego kraju obcego prowadzona jest na 
podstawie oceny: sytuacji gospodarczej, potencjału gospodarczego, postępu 
technicznego i ekonomicznego oraz rozwoju społecznego. Postęp techniczny wyraża 
się poprzez stan rozwoju nauki i poziom technologii oraz skalę zastosowania dorobku 
badawczego w rolnictwie, przemyśle, transporcie, handlu, usługach i komunikacji. 
Postęp ekonomiczny przejawia się w rozwoju nauk społecznych oraz skali 
zastosowania dorobku tych nauk w systemie zarządzania gospodarką narodową, w 
życiu politycznym, organizacji społeczeństwa i rządzeniu krajem.  
 
Kultura każdego kraju odzwierciedla normy życia społecznego i stanowi punkt 
odniesienia do akceptowania określonego zachowania obcokrajowców. Kulturę 
wyraża się poprzez: język, religię, filozofię polityki, filozofię gospodarowania, 
edukację, estetykę i strukturę społeczeństwa.  
 
Gęstość zaludnienia i rozmieszenie ludności są jednymi z podstawowych 
wskaźników uwzględnianych w analizie rynku obcego kraju. Analiza cech środowiska 
geograficznego pozwala lepiej poznać sposoby zaspokajania potrzeb przez ludność 
danego kraju.  
 
Przyczynami niepowodzeń w wymianie międzynarodowej są najczęściej: brak 
przygotowania pracowników do prowadzenia marketingu międzynarodowego, 
niedobór wiedzy, a przede wszystkim niezrozumienie wpływu środowiska na 
wymianę międzynarodową. Międzynarodowe badania marketingowe służą do 
rozpoznania rynków zagranicznych pod względem atrakcyjności, wyboru sposobów 
pozyskiwania przychylności nabywców, ustalania cen na produkty, wyboru kanału 
dystrybucji i form promocji oraz poznania sposobów ominięcia barier handlowych. 
Wyniki międzynarodowych badań marketingowych służą do projektowania i 
wdrażania marketingu mix. Większość międzynarodowych badań marketingowych 
rozpoczyna się od zebrania i analizy wtórnych materiałów źródłowych, które są na 
ogół łatwiej dostępne. Źródła pierwotne mogą natomiast dostarczyć bardziej 
wartościowych (wiarygodnych i ścisłych) informacji o potrzebach, preferencjach, 
kulturze i przekroju socjalnym nabywców.  
 
Jedną z tendencji rozwoju świata na przełomie XX i XI wieku jest przyspieszenie 
dążenia do międzynarodowej integracji gospodarczej. Integracja gospodarcza 
występuje najczęściej w pięciu formach: obszaru wolnego handlu, unii celnej, 
wspólnego rynku, unii ekonomicznej i unii politycznej. Trendy rozwoju gospodarki 
kapitalistycznej, przynależność do CEFTA i przygotowania Polski do wejścia do Unii 
Europejskiej stwarzają nowe problemy w wymianie międzynarodowej. 
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Rozdział 25. 
ORGANIZOWANIE MARKETINGU MIĘDZYNARODOWEGO: 

Sposób wejścia na rynek zagraniczny jest determinowany skalą zaangażowania 
producenta w wymianę międzynarodową. Najczęściej stosowanych jest sześć 
strategii wejścia na rynek zagraniczny: eksport pośredni, eksport bezpośredni, 
otwieranie filii, budowanie nowego zakładu lub zakup lokalnych zakładów 
przemysłowych za granicą, sprzedaż licencji, podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć oraz strategiczne przymierza.  
 
Eksport pośredni występuje wtedy, kiedy producent wciąga w wymianę pośrednika, 
który zajmuje się organizacją przemieszczania produktów z miejsca załadunku do 
granicy krajowej i następnie do nabywców za granicą. Eksport pośredni odbywa się z 
reguły poprzez przedsiębiorstwa eksportowo-importowe i agentów eksportowo-
importowych. Agenci eksportowo-importowi doprowadzają do kontaktów eksporterów 
i importerów z kraju i zagranicy, a za swoje usługi pobierają prowizję. W zależności 
od skali ryzyka można wyróżnić takich agentów eksportowo-importowych, jak: 
maklerów handlowych - działających na cudzy rachunek i w cudzym imieniu, 
komisantów - działających na cudzy rachunek i we własnym imieniu, oraz dealerów - 
działających na własny rachunek i we własnym imieniu.  
 
Eksport bezpośredni włącza producenta w logistykę międzynarodową, bezpośrednie 
kontakty ze spedytorem i przedstawicielami importera. Eksport gotowego obiektu 
przemysłowego "pod klucz" stanowi szczególną formę eksportu bezpośredniego i 
obejmuje projektowanie, wznoszenie budowli, szkolenie pracowników i rozruch 
zakładu.  
 
Producenci próbują rozwijać także inne formy współpracy z zagranicznymi 
partnerami, takie jak: przymierza strategiczne, eksport licencji, franchising, umowy o 
produkcję i zarządzanie oraz wspólne przedsięwzięcia produkcyjno-usługowe. 
Najczęstszym celem przymierza strategicznego jest ułatwienie partnerowi wejścia na 
rynek krajowy lub rynki zagraniczne. Eksport licencji polega na sprzedaży prawa 
stosowania procesu technologicznego, użycia marki znanego produktu, 
wykorzystania patentu lub uzyskania innych praw za stałą opłatą lub opłatą 
uzależnioną od skali produkcji i sprzedaży na rynek krajowy oraz eksport. 
Franchising polega na odsprzedaży prawa do działalności gospodarczej i wymaga 
dłuższego, bezpośredniego zaangażowania się partnerów we współpracę.  
 
Umowa o produkcję jest to powierzenie produkcji partnerowi za granicą na podstawie 
dokumentacji projektowej i z wykorzystaniem nowoczesnego procesu 
technologicznego, podczas gdy producent zapewnia sobie obsługę marketingową i 
finansową tej działalności. Umowa o zarządzanie występuje wtedy, gdy 
przedsiębiorstwo wyręcza partnera zagranicznego w zarządzaniu produkcją dóbr lub 
świadczeniem usług. Wspólne przedsięwzięcia produkcyjno-usługowe przybierają 
formę spółek. Filia jest to odrębny zakład przemysłowy, zlokalizowany w innym kraju, 
ale będący własnością centrali przedsiębiorstwa. Filie występują najczęściej w dwóch 
formach: montowni (lub przetwórni) albo własnego zakładu przemysłowego. 
Posiadanie własnego zakładu przemysłowego stanowi największe zaangażowanie 
producenta w obcym kraju.  
Dystrybucja produktów za granicę jest odzwierciedleniem tradycji, zwyczajów, 
położenia geograficznego kraju, historii, poziomu rozwoju gospodarczego i 
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społecznego oraz infrastruktury. Producent zyskuje większy wpływ na wybór kanałów 
dystrybucji w przypadku eksportu bezpośredniego, wspólnych przedsięwzięć 
produkcyjno-handlowych i eksportu licencji. Spedytorzy międzynarodowi specjalizują 
się w świadczeniu usług transportowych, sporządzaniu dokumentacji wysyłkowej i 
pośrednictwie w ubezpieczeniu przesyłki.  
 
Cykl wymiany międzynarodowej obejmuje czynności formalnoprawne i techniczno-
handlowe od daty przyjęcia oferty przez eksportera (lub importera) do daty dostawy 
produktu i rozliczenia finansowego transakcji. Cykl ten możemy podzielić na cztery 
etapy: przygotowania transakcji, zawarcia i realizacji transakcji, rozliczenia transakcji 
i kontroli transakcji. Przygotowanie transakcji polega na rozpatrywaniu różnych opcji 
warunków dostaw, przeprowadzeniu kalkulacji finansowej dostawy, sprawdzeniu 
wiarygodności partnera i ocenie możliwości realizacji transakcji.  
 
Zwyczaj handlowy jest to tradycyjna forma postępowania przy zawieraniu i 
wykonywaniu kontraktu. Zawieranie transakcji polega na prowadzeniu negocjacji 
warunków dostawy, wyborze form płatności i wprowadzaniu klauzuli kontraktowych. 
Incoterms zawiera zbiór zasad do dobrowolnego stosowania przez strony 
zawierające kontrakt międzynarodowy i służy jako wykładnia do rozstrzygania 
sporów arbitrażowych lub sądowych. Zawarcie transakcji uprawomocnia się przez 
podpisanie kontraktu podstawowego i umów towarzyszących w zakresie 
pośrednictwa, spedycji, transportu, ubezpieczeń oraz kontroli ilościowej i jakościowej 
produktu.  
 
Przy kalkulacji cen produktu eksportowanego należy uwzględnić koszty produkcji, 
zysk, koszty transportu, cła oraz marżę importera, hurtownika i detalisty. Ceny w 
wymianie międzynarodowej opierają się najczęściej na kosztach wytwarzania i 
dostawy oraz narzucie procentowym. Dumping występuje wtedy, gdy producent 
eksportuje produkt po cenie niższej od ceny rynkowej lub rzadziej po cenie nie 
pokrywającej nawet kosztów. Realizacja transakcji często rozpoczyna się od 
uzyskania licencji eksportowej lub licencji importowej. Następnie produkt 
przygotowywany jest do wysyłki i zbierane są świadectwa i zaświadczenia 
umożliwiające wywóz lub przywóz.  
 
Dokumenty transakcji międzynarodowej dzielą się na trzy rodzaje: podstawowe, 
uzupełniające i pomocnicze. Do dokumentów podstawowych zaliczamy: fakturę, 
dokumenty ubezpieczeniowe i przewozowe. Dokumenty pomocnicze określają stan i 
jakość produktu.  
 
Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby płatności zobowiązań wynikających z 
kontraktu międzynarodowego: zapłata gotówką i kredytowa.  
 
Zapłata gotówką występuje w postaci: płatności z góry, zaliczki, akredytywy i inkasa 
bankowego. Kredyt jest to pożyczka udzielana przez bank na podstawie weksla na 
sfinansowanie zakupu produktów, z zobowiązaniem uregulowania należności w 
terminie późniejszym.  
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Niepewność i ryzyko jest nieodłączną cechą wymiany międzynarodowej. Jeżeli jedna 
ze stron nie wywiązała się z zaciągniętych zobowiązań, to druga strona jest 
uprawniona do wystąpienia z roszczeniem o ich wykonanie i naprawienie powstałej 
szkody. 
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Testy część 1 

Rozdział 1 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Marketing powinien uwzględniać wpływ środowiska zewnętrznego na 
działalność producenta i pośredników handlowych oraz służy do poznania i 
zrozumienia potrzeb nabywców. 

2. W centrum modelu funkcjonowania marketingu znajduje się przedsiębiorstwo, 
najczęściej jest to przedsiębiorstwo przemysłowe. 

3. Jeżeli strony porozumiały się w sprawie warunków wymiany i nie działają 
pod przymusem, to każda z nich powinna osiągnąć jakąś korzyść. 

4. Możemy wyróżnić sześć użyteczności marketingu względem produktu: formy, 
zadania, czasu, miejsca, posiadania i informacji. 

5. Gospodarka kapitalistyczna opiera się na fundamentalnych prawach osób i 
przedsiębiorstw do: prywatnej własności, zysku i swobody podejmowania 
decyzji oraz odpowiedzialności społecznej. 

6. Przedsiębiorstwo tworzy podstawowe środowisko wewnętrzne, w którym 
marketing znajduje zastosowanie. 

7. Ujemnymi stronami spółki są: nieograniczona odpowiedzialność, możliwość 
niezgody, brak ciągłości i zamrożony w inwestycjach kapitał. 

8. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby i 
pragnienia nabywców go tworzących są punktem wyjścia do 
konstrukcji składników marketingu mix. 

9. Misja jest ideą przewodnią do wyboru strategii marketingowej na rynkach 
docelowych. 

10. Cele organizacji działających nie dla zysku wyrażają się w dążeniu do 
sprawnego zaspokojenia potrzeb określonych grup ludności 
i racjonalizacji kosztów. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. W potocznym rozumieniu, rynek jest to system zbierania informacji o 
produktach. (Fałsz) 

2. Przedmiotem wymiany są potrzeby nabywców. (Fałsz) 
3. Rozbieżności czasowe wynikają z faktu, że konsumenci nie muszą kupować, 

spożywać lub używać produktów w tym samym czasie, gdy są wytwarzane. 
(Prawda) 

4. Użyteczności są to korzyści pochodzące z zaspokojenia potrzeb nabywców 
przez produkt. (Prawda) 

5. Zysk jest jednym z ważniejszych czynników skłaniających ludzi do wydawania 
pieniędzy oraz dowolnego gospodarowania zasobami. (Fałsz) 

6. Spółdzielnie występują najczęściej wśród rolników i rzemieślników. (Prawda) 
7. Proces technologiczny wchodzi w zakres wiedzy marketingowej. (Fałsz) 
8. Orientację na produkcję można wyrazić sloganem: „jeżeli możemy tanio kupić 

produkt, to on sam się sprzeda”. (Fałsz) 
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9. Społeczne aspekty marketingu rozpatrywane są w celu osiągnięcia consensusu 
pomiędzy satysfakcją nabywców, wymogami środowiska naturalnego, 
interesami społecznymi i interesami przedsiębiorstwa. (Prawda) 

10. Przywódca autokratyczny podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii 
podwładnych. (Fałsz) 

 
 
Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Przedsiębiorstwo radzi sobie z wpływem makrośrodowiska przez odwoływanie 
się do arbitrażu. 

2. Przy kształtowaniu stosunków przedsiębiorstwa z mikrośrodowiskiem bierzemy 
pod uwagę możliwości negocjacji postanowień umownych. 

3. Marketing spełnia takie użyteczności wobec produktu, jak techniki. 
4. Przedsiębiorstwo dąży do zaspokojenia potrzeb nabywców przez wykonywanie 

funkcji, które umożliwiają sprawowanie kontroli nad ich postępowaniem. 
5. Do zalet jednoosobowego przedsiębiorstwa należy przeciętna motywacja do 

osiągania zysku. 
6. Na sprawność i skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa 

wpływa skłonność do naukowej podbudowy każdego problemu. 
7. W misji przedsiębiorstwa ujmuje się zdolność do uzyskania przewagi 

konkurencyjnej. 
8. Na efektywność stylu kierowania wpływa humanizacja warunków pracy. 
9. W procesie kontroli uwzględnia się korygowanie potrzeb kontrahentów. 
10. W działalności marketingowej należy dążyć do wyeliminowania działań, które 

rodzą możliwości nadużyć w zakresie procesu produkcji. 
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Rozdział 2 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. System gospodarki narodowej określa, w jaki sposób społeczeństwo rozdziela 
zasoby na produkcję dóbr i usług, inwestycje i konsumpcję. 

2. Smith głosił święte i nietykalne prawo do własności prywatnej. 
3. Keynes nawoływał do aktywnej polityki rządu. 
4. Dążąc do maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa próbują używać najtańszych 

zasobów do wytworzenia produktu według wyznaczonego przez rynek 
standardu jakości. 

5. Przedsiębiorstwa obowiązane są do przestrzegania prawa cywilnego, 
handlowego i administracyjnego oraz zwyczajów handlowych i norm 
społecznych. 

6. Oligopol istnieje wtedy, gdy kilka przedsiębiorstw kontroluje w dużym stopniu 
zaopatrzenie rynku w dany produkt. 

7. Klasy społeczne mają te same poglądy, preferencje i sposoby zachowania, a w 
szczególności postrzegania siebie, innych ludzi, instytucji, środowiska 
naturalnego i wszechświata. 

8. Sprzeczność interesów występuje wtedy, gdy pracownik musi zadecydować, 
czy ma opowiedzieć się za dobrem przedsiębiorstwa, czy też postrzegać tylko 
swoje korzyści. 

9. Typowymi umowami są kontrakty i transakcje kupna-sprzedaży produktów. 
10. Walkę o prawa konsumentów rozpoczął ruch, zwany konsumeryzmem, w latach 

sześćdziesiątych minionego stulecia. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Systemy gospodarcze istnieją po to, aby uporać się z ograniczonym popytem na 
dobra i usługi oraz nieograniczoną podażą zasobów. (Fałsz) 

2. We współczesnym kapitalizmie występuje nieograniczona swoboda 
gospodarowania. (Fałsz) 

3. Finanse należą do luźno regulowanej dziedziny gospodarki narodowej. (Fałsz) 
4. Rola radców prawnych wzrasta w świecie biznesu. (Prawda) 
5. Konkurencja doskonała występuje na rynku płodów rolnych, warzyw i owoców, 

wyrobów tekstylnych, drewna i węgla. (Prawda) 
6. Najbardziej popularnym narzędziem konkurencji są ceny. (Prawda) 
7. Postęp techniczny powoduje tylko pozytywne skutki dla ludności. (Fałsz) 
8. Kultury można się nauczyć. (Prawda) 
9. Na świecie obserwujemy tendencje do wzrostu lojalności ludności wobec władzy 

i instytucji przez nią ustanowionych. (Fałsz) 
10. Poglądy na postępowanie legalne i postępowanie etyczne nie są zawsze 

zbieżne. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Według teorii marginalnej podstawą wartości rynkowej produktu są fundusze 
swobodnej decyzji nabywców. 

2. Keynes sformułował teorię, że właściwością gospodarki kapitalistycznej 
jest stabilność. 

3. Modele ekonometryczne znajdują zastosowania w zakładach usługowych. 
4. Polityka rządu w odniesieniu do prywatnego i państwowego sektora gospodarki 

narodowej reguluje normatywy kosztów i zysku. 
5. Konkurencja ma wpływ na działalności przedsiębiorstwa w zakresie polityki 

kadrowej. 
6. Skutkami ubocznymi postępu technicznego mogą być spadek siły nabywczej 

ludności. 
7. Jednym z największych problemów etycznych biznesu jest obniżanie kosztów. 
8. Orientacja na samorealizację oraz szybkie i pełne używanie życia dominuje w 

kulturach krajów Ameryki Środkowej. 
9. Najczęstszą formą porozumiewania się związków zawodowych z pracodawcami 

jest wynagradzanie strat. 
10. W przypadku katastrofy wynikającej z awarii urządzeń produkcyjnych 

przedsiębiorstwo powinno starać się uniknąć odpowiedzialności. 
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Rozdział 3 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Rynek produktu definiujemy jako grupę nabywców posiadających podobne 
potrzeby i sprzedawców oferujących produkty służące do zaspokojenia tych 
potrzeb. 

2. Definicja rynku docelowego musi zawierać, oprócz opisu cech produktu, także 
jego przeznaczenie użytkowe. 

3. Zasięg geograficzny rynku wpływa na ograniczenie lub rozszerzenie potencjału 
wytwórczego producenta. 

4. Jeżeli ludzie myślą o samochodach, to stawiają Mercedesa wyżej niż Toyotę ze 
względu na wizerunek. 

5. Podstawą tworzenia segmentów rynku powinny być wyniki badań 
marketingowych, które dają odpowiedź na pytanie, jakie kryteria powinien 
wybrać producent. 

6. Ujemną stroną koncentracji na jednym segmencie rynku 
jest ryzyko zmniejszenia się dochodów. 

7. Wiek osoby wpływa na inne cechy demograficzne, takie jak: wykształcenie, 
status w rodzinie i w pewnym stopniu na dochód. 

8. Kryterium dochodowe może być użyte do segmentacji rynku mebli, 
samochodów, niektórych artykułów sportowych, usług turystycznych i artykułów 
kosmetycznych. 

9. W przypadku wielostronnego przeznaczenia użytkowego produktu można 
projektować specjalne opakowania do użycia produktu w określonym celu, 
zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo czy większą wygodę w transporcie. 

10. Podczas zakupów rutynowych nabywcy z reguły akceptują cenę i warunki 
zakupu. 

 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Każdy produkt, który zaspokaja szeroko określoną kategorie potrzeb nabywców, 
może konkurować na rynku szczególnego produktu. (Fałsz) 

2. Czasem nazwa produktu ujawnia zamierzenia konkurencyjne producenta. 
(Fałsz) 

3. Definicja rynku docelowego odnosi się zawsze do ostatecznych nabywców. 
(Prawda) 

4. Drobni producenci wykorzystują niszę rynkową do osiągnięcia korzyści skali 
produkcji. (Prawda) 

5. Segment rynku powinien być homogeniczny zewnętrznie. (Fałsz) 
6. Producent powinien być zdolny dotrzeć do nabywców przez marketing mix. 

(Prawda) 
7. Specjalizacja selektywna, polega na wyborze dwóch lub więcej segmentów 

rynku, z których każdy traktowany jest jako oddzielny rynek docelowy. (Fałsz) 
8. Kryterium wieku może mieć przydatność do segmentacji rynku produktów 

mleczarskich. (Fałsz) 
9. W odniesieniu do rynku produktów przemysłowych można wykorzystać takie 

same kryteria segmentacji rynku, jakie znajdują zastosowanie do segmentacji 
rynku produktów konsumpcyjnych. (Prawda) 
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10. Segmenty rynku produktów przemysłowych określane są z reguły na podstawie 
jednego kryterium. (Fałsz) 

Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Do procesu segmentacji rynku należy negocjowanie warunków dostawy. 
2. Podczas wyboru segmentów rynku z reguły opieramy się na naśladownictwie 

konkurentów. 
3. Pozytywną cechą koncentracji jednosegmentowej jest możliwość tworzenia 

kilku rodzajów marketingu mix. 
4. Przy wyborze kryteriów segmentacji rynku przyjmujemy założenie, że 

nabywcy ujawnią siłę nabywczą. 
5. Przy zakupie pasty do zębów nabywca może dążyć do uzyskania następujących 

korzyści poważania. 
6. Płeć jest kryterium podziału na segmenty rynku samochodów. 
7. Styl życia kształtowany jest przez poglądy sąsiadów. 
8. Który z symptomów charakteryzuje osobowość nabywców wykształcenie: 
9. Częstotliwość zakupu produktu pozwala wyróżnić nabywców, którzy kupują 

produkt zbiorowo. 
10. Preferencje nabywców mogą wywołać postawy wobec produktu ambiwalentne. 
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Testy część 2 

Rozdział 4 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Przedsiębiorstwo rozpatrywane jako system, grupuje pracowników w piony, 
wydziały i działy – tworzące komórki organizacyjne. 

2. System, w którym procesy zbierania i przetwarzania danych realizowane są za 
pomocą technik komputerowych, nazywany jest systemem informatycznym. 

3. Składniki systemu są wzajemnie powiązane w taki sposób, że funkcja jednego 
składnika zazębia się w jakiś sposób z funkcją innego składnika. 

4. Wejście stanowi wszystko to, co system pobiera ze środowiska dla wypełnienia 
ustalonych celów. 

5. Przy projektowaniu SIM najpierw określa się wyjście systemu, a więc 
informacje, jakie chcielibyśmy otrzymać. 

6. Dane są niejako surowcem, z którego powstają informacje. 
7. Źródła nieoficjalne charakteryzują się elastycznością, pomagają zweryfikować 

intencje konkurentów i dane pochodzące ze źródeł formalnych. 
8. Modele symulacyjne służą do przewidywania wpływu różnych decyzji na 

sytuację przedsiębiorstwa na rynku. 
9. Niepewność i ryzyko są cechami nieodłącznymi podejmowania i wdrażania 

każdej decyzji marketingowej. 
10. Wyniki badań marketingowych obrazują precyzyjnie stan faktyczny w okresie 

ich realizacji. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Podsystemy są od siebie niezależne. (Fałsz) 
2. System może być modyfikowany lub uzupełniany przez zmianę poszczególnych 

składników, bez potrzeby zmiany całego systemu. (Prawda) 
3. System informacji marketingowej (SIM) nie jest częścią składową systemu 

informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.(Fałsz) 
4. W życiu codziennym dane i informacje znaczą co innego. (Fałsz) 
5. Model marketingowy występuje jako matematyczny opis związków zmiennych 

wpływających na wyniki przedsiębiorstwa.(Prawda) 
6. Model jest zgodny z rzeczywistością, bowiem podstawowe elementy wyrażone 

są liczbami.(Fałsz) 
7. Modele marketingowe często zastępują kierownika w procesie formułowania 

decyzji.(Fałsz) 
8. Modele optymalizacyjne mogą być użyteczne do poszukiwania najlepszych 

rozwiązań problemów. (Prawda) 
9. Każda zmiana w SIM jest łatwa do przeprowadzenia i nie pociąga za sobą 

znacznych kosztów. (Fałsz) 
10. SIM koryguje i prowadzi do rozwiązania źle zdefiniowanych problemów. (Fałsz) 
11. Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech 

możliwości 



str. 65 
 

1. Przy projektowaniu systemu informatycznego zarządzania bierzemy pod 
uwagę nasilenie promocji. 

2. Przetwarzanie danych łączy się z podejmowaniem decyzji. 
3. Dobra informacja tworzy wartości podważające kompetencje kierowników. 
4. Do źródeł wewnętrznych możemy zaliczyć Internet. 
5. Spadek sprzedaży może być wynikiem obniżki cen. 
6. Źródła zewnętrzne obejmują dane o inicjatywach zarządu. 
7. Dane nieoficjalne mogą pochodzić z takich źródeł, jak badania marketingowe. 
8. Duży wpływ na rozwój systemów informacji marketingowej wywarł rozwój 

opakowań jednostkowych i zbiorczych. 
9. Większy zasób informacji o nabywcach ułatwia śledzenie trasy środka 

transportu. 
10. Niezdolność produktu do konkurowania na rynku może mieć źródło 

w prototypie produktu. 
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Rozdział 5 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Kwestie wymagające natychmiastowego rozstrzygnięcia powinny być 
rozwiązywane na podstawie danych dostępnych w SIM. 

2. Badania marketingowe kompleksowe obejmują problemy doniosłe, z wieloraką 
możliwością rozwiązań, dużym ryzykiem, znacznymi kosztami i 
długookresowymi następstwami. 

3. Naukowe podejście do badań gwarantuje obiektywne i uporządkowane 
testowanie idei, koncepcji, opinii i poglądów przed ich akceptowaniem. 

4. Często metoda zastosowana do badania jednego problemu może być 
użyteczna, po odpowiedniej adaptacji, do rozwiązywania innego problemu. 

5. Definiowanie problemu jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym etapem 
badania. 

6. Analiza sytuacji jest to studiowanie dostępnych danych i zdarzeń związanych z 
problemem. 

7. Metody ilościowe są pomocne do poszukiwania związków i zależności 
pomiędzy czynnikami determinującymi działalność a wynikami gospodarowania. 

8. Dane pierwotne są zbierane wyłącznie metodami jakościowymi. 
9. Metoda delficka polega na uogólnianiu opinii pewnej liczby ekspertów, którzy 

nie mogą się spotkać ze względu na brak dogodnego terminu lub wysoki koszt 
dojazdu. 

10. W zależności od celów badawczych możemy wyróżnić obserwację przez 
przyglądanie się i partycypację. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Tematami badań przyczynkowych są potrzeby i preferencje nabywców. (Fałsz) 
2. Badania marketingowe opierają się na standardach, które nadają się do 

powszechnego zastosowania. (Fałsz) 
3. Badania marketingowe mogą być prowadzone tylko we własnym zakresie przez 

przedsiębiorstwo. (Fałsz) 
4. Proces badawczy może ulec skróceniu i doprowadzić do wcześniejszego 

rozwiązania problemu, zanim badania zostaną ukończone. (Prawda) 
5. Podczas definiowania problemu pomocne może okazać się ustalenie pewnego 

schematu pytań. (Prawda) 
6. Analiza sytuacji nie ma związków z testowaniem hipotez. (Fałsz) 
7. Sondaże służą do zbierania danych wyrażających obiektywne odczucia 

respondentów, które są możliwe do pomiaru. (Fałsz) 
8. Materiały wtórne są pomocne do podjęcia decyzji marketingowych, jednak 

rzadko pozwalają na dogłębne zrozumienie i analizę szczegółowo 
precyzowanych problemów badawczych. (Prawda) 

9. Zaletą metody delfickiej jest łatwość dotarcia do respondentów, a wadą jest to, 
że zajmuje dużo czasu. (Prawda) 

10. Próba losowa polega na wybraniu reprezentatywnych jednostek z populacji 
generalnej. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Proces przygotowawczy do prowadzenia badania marketingowego obejmuje 
następującą fazę: sporządzenie przedwstępnego raportu. 

2. W większych przedsiębiorstwach mogą być powoływane zespoły badawcze 
przyjmujące formy organizacyjne według trybu zakupu produktów. 

3. Hipoteza opiera się na badaniu naukowym. 
4. Przed przystąpieniem do zbierania danych pierwotnych należy przeprowadzić 

analizę danych wtórnych, ze względu na złożoność. 
5. Materiały pierwotne pochodzą bezpośrednio od nabywców, na przykład 

opinie jak oceniają metody badań. 
6. Ryzyko popełnienia błędów w wywiadach zmniejsza się przez opóźnioną 

interpretację wyników. 
7. Sondaże pocztowe obejmują następujące działania dopilnowanie, aby 

respondenci przeczytali kwestionariusze. 
8. Najpopularniejszymi technikami zwiększenia liczby respondentów 

uczestniczących w sondażach pocztowych są załączanie pewnej kwoty 
pieniężnej. 

9. Komputerowe wspomaganie pozwala na objęcie badaniami wszystkich 
nabywców. 

10. Wartość badań jest szacowana pod względem ich popularności. 
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Rozdział 6 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Procesy zachodzące w umysłach konsumentów porównywane są w przenośni 
do zawartości czarnych puszek. 

2. Najważniejszymi źródłami siły nabywczej ludności są dochody, kredyty i ogólny 
poziom zamożności. 

3. Każda osoba pobudzana jest do działania przez potrzeby i pragnienia. 
4. Teorie potrzeb wskazują, że ludzie nigdy nie osiągają całkowitego zadowolenia. 
5. Realizator wywiadu powinien nie tylko wykazać dobrą znajomość cech 

produktu i wiedzę z zakresu marketingu, ale także znać psychikę ludzką. 
6. Ludzie dostrzegają bodźce związane z bieżącymi potrzebami, bodźce, których 

oczekują i bodźce, które ich pozytywnie zaskakują. 
7. Poznanie oparte jest na postrzeganiu produktu, które może prowadzić do 

pozytywnych poglądów na produkt i producenta lub do negatywnych postaw. 
8. Grupa odniesienia może mieć duży wpływ na wybór marki samochodu, 

telewizora, mebli czy odzieży. 
9. Decyzje konsumentów mogą wydawać się czasem irracjonalne z punktu 

widzenia producenta czy pośrednika. 
10. Rutynowe podejmowanie decyzji polega na tym samym sposobie zaspokajania 

potrzeby wtedy, kiedy się pojawia. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Prawidłowości związane z postępowaniem konsumentów nie znajdują 
zastosowanie w postępowaniu nabywców kupujący produkty na użytek 
przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających nie dla zysku. (Fałsz) 

2. Zakupy na kredyt są determinowane tylko przez dostępność kredytu. (Fałsz) 
3. Wygoda i status mogą być motywami zakupu produktów luksusowych i realizacji 

zakupu w wysoko wyspecjalizowanych sklepach. (Prawda) 
4. Potrzeby fizjologiczne i psychologiczne są trudne, a nieraz niemożliwe do 

dokładnego określenia. (Prawda) 
5. Motywy są zawsze demonstrowane otwarcie i dlatego są łatwe do 

identyfikacji. (Fałsz) 
6. W wywiadach pogłębionych zadajemy z reguły pytania bezpośrednio związane 

z tematem.(Fałsz) 
7. Każdy konsument może inaczej patrzeć na reklamowany produkt. (Prawda) 
8. Konkurenci powoli naśladują przychylny wizerunek popularnych 

produktów. (Fałsz) 
9. Przychylna postawa konsumenta wobec produktu jest równoznaczna z 

zamiarem jego zakupu. (Fałsz) 
10. Ludzie w ciągu swojego życia mogą przechodzić z jednej klasy społecznej do 

drugiej. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Studia nad postępowaniem konsumentów próbują wyjaśnić jak postęp 
techniczny wpływa na zakupy. 

2. Dla producenta analiza postępowania konsumentów oznacza 
przewidywanie czy produkt ma substytuty. 

3. Wiele prawidłowości związanych z postępowaniem konsumentów znajduje 
zastosowanie w postępowaniu nabywców kupujących produkty na 
użytek zespołów naukowo-badawczych. 

4. Zamożność ludności zależy nie tylko od dochodów, ale także od deprecjacji 
pieniądza. 

5. Satysfakcja z dokonanego przez konsumenta zakupu produktu zależy 
od predyspozycji do wydawania pieniędzy. 

6. Motywy mogą osłabiać napięcie. 
7. Przykładem technik projektowych są analiza opinii ekspertów. 
8. Stosunek konsumenta wobec produktu i przedsiębiorstwa może 

być ambiwalentny. 
9. Kultura określa jakie mają dochody. 
10. Osobowość konsumenta może przejawiać się w niezdolności do adaptacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 70 
 

Testy część 3 

Rozdział 7 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Rdzeń produktu obejmuje korzyści podstawowe, odnoszące się do kategorii 
potrzeb nabywców, które produkt jest w stanie zaspokoić. 

2. Idee dostarczają nabywcom psychologicznych bodźców, które pozwalają 
rozwiązać problemy lub dostosować się do środowiska. 

3. Uzyskanie patentu zabezpiecza producenta przed możliwością nielegalnego 
wyprodukowania identycznego lub bardzo podobnego produktu przez 
konkurenta. 

4. Produkty powszechnego użytku wymagają niewielkiej promocji na szczeblu 
handlu detalicznego. 

5. Zakupy nieposzukiwanego produktu następują najczęściej na skutek 
interwencji osoby z zewnątrz. 

6. Popyt na produkty przemysłowe jest mało elastyczny do pewnego poziomu 
cen. 

7. Znakowanie polega na użyciu nazwy, godła, skrótu literowego, terminu, 
symbolu (albo ich połączenia) w celu ułatwienia odróżnienia danego produktu 
od innych – podobnych produktów. 

8. Przezwyciężenie negatywnego wizerunku, kojarzonego z marką produktu, jest 
trudne i kosztowne. 

9. Marka preferowana prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej przez 
przedsiębiorstwo. 

10. Koszt opakowania jest zwykle określany przez rodzaj i cenę produktu. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Produkt obejmuje tylko korzystne właściwości materialne i 
niematerialne. (Fałsz) 

2. Każdy produkt jest tylko jednym ze sposobów zaspokojenia określonej potrzeby 
nabywców. (Prawda) 

3. Proces technologiczny wchodzi w zakres działalności marketingowej. (Fałsz) 
4. Nowe produkty promowane są wyłącznie przez producenta. (Fałsz) 
5. Jakość, styl i fason produktów wybieralnych są często ważniejsze od 

ceny. (Prawda) 
6. Asortyment produktów wytwarzanych przez zakład przemysłowy jest 

szeroki. (Fałsz) 
7. Popyt na produkty przemysłowe jest niezależny od popytu na produkty 

konsumpcyjne. (Fałsz) 
8. Często nazwa przedsiębiorstwa jest jednocześnie marką jego 

produktów. (Prawda) 
9. Producent sprzedaje produkty wyłącznie pod swoją marką. (Fałsz) 
10. Takie określenia jak „pełna gwarancja” lub „całkowita gwarancja zapewniona” 

znaczą to samo dla producenta, pośrednika i nabywcy. (Fałsz) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Jeżeli jakość nie może być łatwo rozpoznana, to nabywca opiera swój osąd 
na procesie technologicznym. 

2. Kryteria podziału produktów opierają się na kalkulacji kosztów. 
3. Przykładem produktu nagłej potrzeby może być pieczywo w sklepie 

samoobsługowym. 
4. Produkty specjalne mają wiele substytutów. 
5. Dobra nietrwałe są dostępne w niewielu punktach sprzedaży. 
6. Nabywca kupuje dobra inwestycyjne po najniższej cenie. 
7. Marka produktu ułatwia porównywanie cech produktu. 
8. Jeżeli jakość produktu obniża się, to nabywca z reguły analizuje przyczyny 

takiego stanu rzeczy. 
9. Marka pośrednika ma szansę na uzyskanie powodzenia na rynku wtedy, gdy 

występują następujące warunki: marka producenta zdominowała rynek. 
10. Opakowania spełniają następujące funkcje: cenotwórczą. 
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Rozdział 8 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Produkt może być kierowany na nowy rynek lub segment rynku na każdym 
etapie cyklu życia. 

2. Niewiele nowych produktów opiera się na oryginalnym wynalazku. 
3. Stopniowe wprowadzanie produktu na rynek redukuje ryzyko niepowodzenia, a 

w przypadku niepomyślnego biegu wypadków ogranicza rozmiar straty. 
4. Wysoka cena i intensywna promocja nowego produktu, nazywana jest szybkim 

„zbieraniem śmietanki”. 
5. Podczas etapu dojrzałości występuje ostra konkurencja, gdyż dużo nowych 

odmian i substytutów produktu pojawia się na rynku. 
6. Produkt wycofywany z rynku może stać się jednak produktem specjalnie 

poszukiwanym dla wciąż lojalnych nabywców. 
7. Innowacja zastosowana do produkcji danego produktu może znaleźć 

nieoczekiwane zastosowanie do wytwarzania innych produktów. 
8. Szybka zmiana mody wpływa na wzrost kosztów produkcji i powoduje 

dodatkowe koszty marketingu mix. 
9. Test marketingowy pozwala sprawdzić świadomość marki produktu wśród 

nabywców i poznać zamiary dotyczące zakupienia produktu. 
10. Brak dokładnego rozpoznania potrzeb nabywców stanowi główną przyczynę nie 

przyjęcia się nowego produktu na rynku. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Istnieje generalna tendencja do wydłużania cyklu życia produktów. (Fałsz) 
2. Produkt może być tylko absolutnie nowy dla danego producenta czy pośrednika 

handlowego. (Fałsz) 
3. Pozycja nowego produktu na rynku porównywana jest względem produktów 

konkurencyjnych. (Prawda) 
4. Na etapie dojrzałości produktu występuje duża elastyczność ustalania cen z 

tendencją do systematycznej obniżki. (Prawda) 
5. Produkty związane z modą mają z reguły dłuższy cykl życia i mogą przechodzić 

przez typowe etapy cyklu życia. (Fałsz) 
6. Nowe produkty stanowią barierę dla przetrwania i rozwoju producenta. (Fałsz) 
7. Test marketingowy jest kosztowny. (Prawda) 
8. Przez akceptację produktu nabywca staje się jego 

okazjonalnym  użytkownikiem. (Fałsz) 
9. Kierownik produktu może być odpowiedzialny za jeden produkt lub kilka 

produktów. (Prawda) 
10. Trwałość produktu określana jest przez łatwość naprawy i nowoczesny 

styl. (Fałsz) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Etap wprowadzania nowego produktu na rynek charakteryzuje 
się przełamywaniem niechęci do produktów konkurentów. 

2. Strategie cen i promocji nowego produktu można podzielić następująco cena 
promocyjna i wysokie koszty promocji. 

3. Producent wprowadzając nowy produkt na rynek może uniknąć konkurencji. 
4. Na etapie wzrostu sprzedaży podejmowane są takie przedsięwzięcia, 

jak podwyższanie ceny. 
5. Strategia marketingowa na etapie dojrzałości polega na ograniczaniu 

częstotliwości użycia produktu. 
6. Modyfikacja funkcji polega na nadaniu produktowi mniejszych gabarytów. 
7. Utrzymywanie słabego produktu na rynku jest kosztowne, gdyż mogą wzrosnąć 

ceny. 
8. Powodzenie nowego produktu może zależeć od polityki niskich cen. 
9. Przed przystąpieniem do wytwarzania produktu należy dokładnie 

określić zakres usług logistycznych. 
10. Analiza ekonomiczna pozwala ocenić ofertę nowego produktu pod 

względem asortymentu. 
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Testy część 4 

Rozdział 9 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Pośrednicy handlowi zapewniają nabywcom uzyskanie korzyści związanych 
z czasem, miejscem, posiadaniem i informacją. 

2. Kanały pośrednie są wygodniejsze, gdy działalność dystrybucyjna producenta 
jest nieopłacalna, czyli pośrednicy są dla niego źródłem oszczędności. 

3. Zestawy asortymentowe powstają przez połączenie podobnych lub 
komplementarnych produktów, które nabywcy docelowi chcą kupić w jednym 
miejscu. 

4. Produkty łatwo psujące się przemieszczane są przez 
dystrybucję bezpośrednią. 

5. Eksponowanie efektywne oznacza, że produkt jest dostępny w tych punktach 
sprzedaży, które mogą zaspokoić potrzeby nabywców. 

6. Dystrybucja intensywna oznacza sprzedaż produktu przez wszystkich 
hurtowników i detalistów dostępnych dla producenta i odpowiednio 
dostosowanych do obrotu danym produktem. 

7. Motywowanie uczestników kanału polega na szkoleniu, nadzorze i stosowaniu 
zachęt do sprzedaży danego produktu. 

8. Konflikt w kanale dystrybucji powstaje wtedy, gdy jeden uczestnik kanału sądzi, 
że inny uczestnik postępuje w taki sposób, który uniemożliwia mu realizację 
jego celów. 

9. Hurtownik posiada zaplecze magazynowe i utrzymuje zapasy produktów. 
10. Dostarczenie przez hurt użyteczności miejsca i czasu zwalnia detalistę 

z konieczności posiadania dużych zapasów produktów. 

 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Dystrybutor występuje najczęściej na rynku produktów konsumpcyjnych. (Fałsz) 
2. Więcej produktów konsumpcyjnych niż przemysłowych jest sprzedawanych 

bezpośrednio ostatecznym nabywcom. (Fałsz) 
3. Agenci lub brokerzy mogą negocjować warunki sprzedaży w imieniu 

producenta, ale nie nabywają prawa własności do produktu. (Prawda) 
4. Sortowanie jest powszechnie stosowane w przypadku ubiorów. (Fałsz) 
5. Likwidacja hurtowników nie prowadzi do eliminacji funkcji, które oni 

spełniają. (Prawda) 
6. Obserwujemy ogólną tendencję do wzrostu liczby szczebli w kanale 

dystrybucji. (Fałsz) 
7. Hurtownicy przywiązują mniejszą wagę do promocji, atmosfery i lokalizacji 

punktu sprzedaży. (Prawda) 
8. Wystawy, targi i pokazy są popularną formą sprzedaży produktów 

konsumpcyjnych. (Fałsz) 
9. Agenci handlowi i brokerzy wykonują mniejszy zakres usług niż 

hurtownicy. (Prawda) 
10. Agent handlowy obciąża producenta kosztami podczas sprzedaży 

produktu. (Fałsz) 
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1. Organizowanie dystrybucji polega na zakupie produktów. 
2. Dystrybucja bezpośrednia występuje przy założeniu, że producenci wiedzą ile 

produktów nabywcy kupią. 
3. Nowy producent rozpoczyna działalność od lokalnego poziomu jakości 

produktu. 
4. W niektórych kanałach niezależni pośrednicy mogą czekać z zakupem 

produktów aż do czasu, gdy producenci będą zmuszeni sprzedawać produkty w 
niekorzystnych dla siebie warunkach. Prowadzić to może do obniżenia 
kosztów marketingu mix. 

5. Integracja pionowa kanału organizowana jest w celu uzyskania oszczędności z 
tytułu większej skali działań marketingowych, a w szczególności z 
tytułu separacji dostaw produktów. 

6. Przyczynami konfliktów w kanale dystrybucji mogą być takie działania 
detalistów, jak domaganie się zwrotu kosztów promocji. 

7. Agent handlowy uzgadnia z producentem kiedy otrzyma prowizyjne 
wynagrodzenie. 

8. Do usług brokera (maklera) należy negocjacja ceny. 
9. Tendencja do skupienia hurtowni w regionach wysoko uprzemysłowionych oraz 

w wielkich miastach wiąże się z rozproszeniem popytu na produkty. 
10. Komputerowa analiza zamówień, sprzedaży i zapasów pozwala zrezygnować z 

oznakowania produktów kodami. 
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Rozdział 10 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Outsourcing usług logistycznych polega na zlecaniu centrom logistycznym 
wykonywania wszystkich lub wybranych czynności logistycznych na rzecz 
przedsiębiorstwa. 

2. Logistyka w dystrybucji umożliwia optymalizację i koordynację zamówień i 
zapasów z dostawami partii produktów. 

3. Nadmierny koszt transportu i przechowywania może prowadzić do wysokiej 
ceny produktów. 

4. Szybkość i niezawodność dostaw są tak samo ważne dla nabywców, 
jak efektywność transportu. 

5. Pośrednicy handlowi utrzymują zapasy, aby dostarczyć produkt i usługę wtedy, 
kiedy jej oczekuje nabywca. 

6. Punkt optymalnej wielkości zamówienia występuje wtedy, gdy koszt ogólny 
utrzymywania zapasów zrówna się z kosztem zamówienia, a koszt całkowity 
utrzymywania zapasów jest najniższy. 

7. Większość produktów musi być przechowywana wewnątrz obiektów 
zamkniętych, czyli w magazynach. 

8. Kiedy czas przewozu nie ma istotnego znaczenia, a zamierzamy przesłać 
produkt jak najtaniej, to możemy wybrać transport wodny. 

9. Kontener jest plombowany w miejscu początkowym i otwarty w punkcie 
przeznaczenia. 

10. Ograniczenia w stosowaniu rurociągów wynikają z wysokiego kosztu instalacji i 
ograniczonej dostępności dla nabywców. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Powszechnie stosowany jest podział logistyki na logistykę: zaopatrzenia, 
produkcji i obsługi nabywców. (Fałsz) 

2. W przypadku świadczenia usług koszty logistyki mogą być relatywnie 
niskie. (Prawda) 

3. W strategii logistyki lokalizacja zakładu przemysłowego odgrywa drugoplanową 
rolę w stosunku do magazynów hurtowych lub punktów sprzedaży 
detalicznej. (Fałsz) 

4. Logistyka nie wpływa na realizację strategii marketingu mix. (Fałsz) 
5. Składowanie występuje powszechnie w produkcji masowej. (Prawda) 
6. Dostawy na czas pozwalają neutralizować koszty przechowywania 

produktów. (Fałsz) 
7. Magazyny własne są tworzone wtedy, gdy przedsiębiorstwo musi stale 

przechowywać dużą ilość produktów. (Prawda) 
8. Gdy najważniejsza jest szybkość przewozu, to wybieramy transport wodny lub 

kolejowy. (Fałsz) 
9. Prędkość przewozu powoduje, że produkty docierają w takim samym stanie, w 

jakim zostały wysłane. (Fałsz) 
10. Magazyny wielokondygnacyjne lokalizowane są najczęściej w centrum 

miasta. (Fałsz) 
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1. Logistyka zapewnia dostawę produktu po najniższych cenach. 
2. Opakowanie spełnia funkcję ochronną podczas zamawiania. 
3. Konsumentów nie obchodzi czy powstają opóźnienia w dostawie 

promowanego produktu. 
4. Przez składowanie produktów producent może podwyższyć ceny produktów. 
5. Koszt utrzymywania zapasów powinien być na tyle niski, aby produkty nie 

uległy starzeniu, kradzieży, zepsuciu lub uszkodzeniu. 
6. Systemy komputerowe umożliwiają kontrolę rejestracji preferencji 

konkurentów. 
7. Oprócz wynajmu powierzchni, bazy mogą również świadczyć takie usługi, 

jak negocjowanie warunków dostaw. 
8. Centrum dystrybucyjne koordynuje próby organoleptyczne. 
9. Koordynacja przewozów transportowych powinna zapewnić zamianę przesyłki. 
10. Niedogodności przewozów samochodowych wynikają z braku elastyczności. 
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Rozdział 11 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Jeżeli dystrybucja detaliczna jest nieefektywna, to wszyscy uczestnicy kanału 
dystrybucji doznają uszczerbku, bowiem produkt może w ogóle nie zostać 
sprzedany. 

2. Wystrój sklepu może stwarzać impulsy do zakupów i naśladowania 
propagowanych wzorców konsumpcji. 

3. W celu wyboru lokalizacji sklepu i określenia jego profilu musimy najpierw 
rozważyć postawy nabywców wobec produktów. 

4. Zaletą sklepów spożywczych jest to, że próbują zaspokoić potrzeby dużej 
liczby konsumentów. 

5. Specjalizacja sklepów może rozwijać się tak długo, dopóki popyt jest 
wystarczająco duży, aby zapewnić ich dochodowość. 

6. Sklepy masowej obsługi oferują niewiele usług towarzyszących zawieraniu 
transakcji kupna-sprzedaży. 

7. Sklepy członkowskie przeznaczone są głównie dla właścicieli i zarządu 
zakładów przemysłowych i usługowych. 

8. Automaty sprzedażowe umożliwiają dokonywanie zakupów w ciągu całej doby. 
9. Sprzedaż na zamówienie telefoniczne umożliwia nabywcom zaoszczędzić czas 

i zapewnia pewną wygodę. 
10. Sklepy detaliczne i zakłady usługowe oferują coraz więcej atrakcji 

przyciągających nabywców. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Detalista gromadzi produkty wielu, często ze sobą konkurujących producentów i 
hurtowników. (Prawda) 

2. Sklepy oferujące tanie produkty mogą mieć wystawny wystrój. (Fałsz) 
3. Sklepy spożywcze stosują główną filozofie detalu: „kupuj tanio i sprzedawaj 

tanio”. (Fałsz) 
4. Sklepy specjalistyczne z reguły nakładają na produkty wyższe ceny. (Prawda) 
5. W przeszłości większość domów towarowych grupowała się poza centrum 

miasta. (Fałsz) 
6. Sklepy masowej dystrybucji mają osobliwy wystrój wnętrza. (Fałsz) 
7. Superstory starają się przyciągnąć nabywców niską ceną produktów. (Prawda) 
8. Komiwojażerstwo obejmuje znaczną część ogólnej sprzedaży 

detalicznej. (Fałsz) 
9. Domy sprzedaży wysyłkowej oferują szeroki asortyment produktów. (Fałsz) 
10. Kradzieże produktów przez personel stanowią większy problem niż kradzieże 

produktów przez nabywców. (Prawda) 
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1. Przy wyborze szczególnego sklepu nabywcy biorą pod uwagę takie czynniki, 
jak neutralność personelu. 

2. Źródła zaopatrzenia sklepów w produkty ustalane są na podstawie programów 
promocyjnych. 

3. Sklepy z produktami powszechnego użytku zapewniają szybką obsługę. 
4. Usługi detalistów mogą obejmować specjalne traktowanie 

niezdecydowanych nabywców. 
5. W sklepach z pełną obsługą ekspedient zaleca porównanie cech produktu do 

cech prototypu. 
6. Domy towarowe oferują dodatkowe usługi dla nabywców, takie jak poradnictwo 

prawne. 
7. Supermarkety prowadzą restauracje. 
8. Ryzyko związane z franchisingiem łączy się z brakiem kapitału. 
9. Niedogodnością zakupu produktów z automatów jest brak instrukcji obsługi. 
10. Sklepy z produktami po obniżonych cenach oferują produkty wprowadzane do 

sprzedaży. 
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Testy część 5 

Rozdział 12 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Przez przekazywanie informacji przedsiębiorstwo zamierza wpłynąć na 
postawy i zachowanie nabywców. 

2. Inicjatorem promocji masowej i użycia środków popierania sprzedaży jest 
najczęściej producent. 

3. Jeżeli nabywcy mają pozytywny stosunek do produktu, to zadaniem promocji 
może być przypominanie o produkcie. 

4. Dosłowne tłumaczenie z języka obcego nazwy marki czy sloganu reklamowego 
może doprowadzić do konsternacji. 

5. Kodowanie jest to wyrażenie wiadomości za pomocą słów i symboli, które 
powinny mieć to samo znaczenie dla nadawcy i odbiorcy. 

6. Asymilacja wiadomości może być łatwiejsza, gdy nadawca i odbiorca znajdują 
wspólne punkty odniesienia. 

7. Sposób przekazu ma duże znaczenie dla przyciągnięcia percepcji nabywców. 
8. Prezenterzy radiowi i telewizyjni mogą również symulować znane autorytety 

czy osoby na kierowniczych stanowiskach. 
9. Proces adaptacji wiadomości powoduje przyjęcie lub odrzucenie danego 

sposobu zaspokojenia potrzeby. 
10. Jedną z najprostszych metod ustalania budżetu promocji 

jest procentowy narzut na koszty sprzedaży. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Inicjatorem promocji masowej i użycia środków popierania sprzedaży jest 
najczęściej detalista. (Fałsz) 

2. Celem promocji jest również zabieganie o pozytywne postawy nabywców wobec 
przedsiębiorstwa. (Prawda) 

3. Nabywcy dostrzegają tę samą wiadomość w podobny sposób. (Fałsz) 
4. Negatywny wizerunek przedsiębiorstwa czy produktu znika szybko po usunięciu 

jego przyczyny. (Fałsz) 
5. Apel może być umiarkowanie sprzeczny z przekonaniami nabywców. (Prawda) 
6. Przy jednostronnie pozytywnej treści, najsilniejsze argumenty z reguły 

umieszcza się na końcu. (Fałsz) 
7. Wczesna większość nabywców podejmuje ryzyko i postępuje niezależnie od 

innych grup nabywców. (Fałsz) 
8. Z charakterystyki procesu akceptacji wynika, że producenci powinni zwrócić 

główną uwagę na maruderów. (Fałsz) 
9. Reklama i public relations są najskuteczniejsze we wczesnych stadiach 

formowania decyzji zakupu przez nabywcę. (Prawda) 
10. Przechodząc przez kolejne etapy cyklu życia produkt wymaga użycia tej samej 

promocji mix. (Fałsz) 
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1. Decyzja wyboru form promocji determinowana jest przez decyzje nabywców. 
2. Zakłócenie w przekazie jest to bezkonfliktowe porozumiewanie się. 
3. Zakres przesunięcia wiadomości z pamięci tymczasowej do pamięci trwałej 

wynika z pojemności pamięci. 
4. W procesie komunikowania się z nabywcami przedsiębiorstwo może wyznaczyć 

takie cele, jak niwelowanie przyczyn złej reputacji. 
5. Apel racjonalny podaje korzyści wynikające z zakupu produktu w 

postaci konsolidacji. 
6. Sugerowanie wniosków może być odebrane jako dowód zaufania. 
7. Komunikacja osobowa ma szczególne znaczenie, gdy produkt opatrzony jest 

ryzykiem. 
8. Celem komunikowania się z nabywcami odnośnie produktu jest uzasadnienie 

ceny. 
9. Skuteczność komunikowania się wzrasta, gdy wiadomość jest zgodna 

z przepisami prawa. 
10. Osoby identyfikowane jako innowatorzy to przeważnie ludzie, którzy są 

emfatyczni. 
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Rozdział 13 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Częstotliwość i liczba powtórzeń wpływa na łatwiejsze przyswojenie treści 
ogłoszenia reklamowego i utrwalenie przekazywanych wiadomości. 

2. Duża liczba kampanii reklamowych może wywołać szum informacyjny w 
umysłach nabywców. 

3. Ogólna sytuacja na rynku może przyczyniać się do rozszerzania, względnie 
ograniczania reklamy. 

4. Reklama produktów sezonowych stosowana jest w celu obniżenia wahań w 
sprzedaży. 

5. Większość redakcji środków masowego przekazu wykorzystuje badania 
marketingowe, aby określić profil publiczności, do której docierają. 

6. Niektóre czasopisma, zawierające wiele ogłoszeń reklamowych, rozprowadzane 
są gratisowo. 

7. Nagłówek jest najważniejszy, gdyż jest to czasem jedyna część apelu 
reklamowego, na którą zwracają uwagę nabywcy. 

8. Akcent w ilustracji kładziemy na cechy i pociągający wygląd produktu. 
9. Ogłoszenie reklamowe powinno być wstępnie testowane, zanim zostanie użyte 

w skali masowej. 
10. Wpływ reklamy na sprzedaż produktu może być osłabiony przez silną reklamę 

produktów konkurencyjnych. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Reklama może okazać się szczególnie dogodną formą dotarcia z informacją na 
rynek skoncentrowany przestrzennie. (Fałsz) 

2. Reklama z reguły powoduje szybką reakcję nabywców. (Fałsz) 
3. Produkty o znanej marce i wysokim udziale w rynku wymagają niższych 

kosztów reklamy. (Prawda) 
4. Produkty jednorodne wymagają oryginalnych ogłoszeń reklamowych i 

większych nakładów na reklamę. (Prawda) 
5. Nasilenie reklamy produktów konkurencyjnych może wzmocnić także popyt na 

produkty danego przedsiębiorstwa. (Fałsz) 
6. Reklama produktu może być kierowana do ostatecznych nabywców lub łącznie 

do pośredników i ostatecznych nabywców. (Prawda) 
7. Przez włączenie pośrednika lokalnego do reklamy, producent uzyskuje 

dodatkowe oszczędności, gdyż lokalne środki przekazu z reguły obciążają 
niższymi kosztami zleceniodawców miejscowych. (Prawda) 

8. Umowy o reklamę są zwykle długotrwałe i rzadko są zrywane. (Fałsz) 
9. Dostosowanie kosztów kampanii do wydatków konkurentów na reklamę jest 

najlepszym rozwiązaniem. (Fałsz) 
10. Część nabywców uznaje telefoniczne namawianie do składania zamówień za 

zbyt nachalną i dokuczliwą formę promocji. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Cele reklamy powinny być modyfikowane w zależności od zmiany zarządu 
przedsiębiorstwa. 

2. Reklama przedsiębiorstwa koncentruje się na promocji problemów 
pojawiających się na rynku. 

3. Reklama pionierska określa popyt restytucyjny na dany produkt. 
4. Celem kampanii reklamowej banku może być powiadomienie nabywców 

o obsłudze przez nowy personel. 
5. Skuteczność przekazu zależy od poziomu wykształcenia nabywców. 
6. Ogłoszenia gazetowe są długo przechowywane. 
7. Ogłoszenia w czasopismach charakteryzują się ograniczoną objętością treści 

ogłoszenia. 
8. Ogłoszenie radiowe jest prezentowane w sposób oficjalny. 
9. Marketing bezpośredni dostarcza nabywcom produkty w formie podarunków. 
10. Niedogodnością marketingu bezpośredniego jest sposób zwrotu 

produktu niepożądanego. 
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Rozdział 14 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Akwizycja odbywa się najczęściej przez kontakt "twarzą w twarz" sprzedawcy z 
nabywcą. 

2. Przedsiębiorstwo wykorzystuje informacje uzyskane przez akwizytora od 
nabywców do kampanii promocyjnej. 

3. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia obsługują z reguły stabilnych klientów. 
4. Akwizytor- misjonarz towarzyszy akwizytorowi producenta, który odwiedza 

pośredników i przedsiębiorstwa zakupujące produkty na użytek przemysłowy. 
5. Erudycja i staż pracy pozwala akwizytorowi przełamać oziębły stosunek 

nabywcy do często nieznanej osoby. 
6. Akwizycja opiera się na zbiorze zasad współpracy z nabywcą i wymaga 

osiągnięcia biegłości w stosowaniu tych zasad. 
7. Nowy akwizytor może przejść szkolenie stacjonarne przed podjęciem pracy 

terenowej lub szkolenie w trakcie pracy. 
8. Przed spotkaniem akwizytor powinien zebrać wszystkie dostępne wiadomości 

o nabywcy i jego osobowości, szczególnie o jego potrzebach i problemach. 
9. Akwizytor może czasem przewidzieć wątpliwości nabywcy i 

próbować kontrować je zanim zostaną zgłoszone. 
10. Kontakty personalne mają nieraz decydujący wpływ na skuteczność akwizycji. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Akwizycja stosowana jest najczęściej przez przedsiębiorstwa detaliczne. (Fałsz) 
2. Akwizytor może promować każdy rodzaj produktu, a więc dobro materialne, 

usługę i ideę. (Prawda) 
3. Akwizytorzy nakłaniający do zamówień reprezentują przedsiębiorstwa na 

zewnątrz lub pracują wewnątrz przedsiębiorstwa. (Prawda) 
4. Prawie cały personel wspierający akwizytorów jest zatrudniony przez 

hurtowników. (Fałsz) 
5. Akwizytor zorientowany na potrzeby nabywców dąży do sprzedania produktu w 

każdy możliwy sposób. (Fałsz) 
6. Nowi akwizytorzy i długoletni akwizytorzy wymagają wszechstronnego 

szkolenia. (Fałsz) 
7. Prezentacja przygotowana stanowi rozsądne rozwiązanie, gdy akwizytor nabrał 

już doświadczenia i rutyny. (Fałsz) 
8. W trakcie negocjacji należy odrzucić wszelkie uprzedzenia i uznać, że druga 

strona ma dobrą wolę do osiągnięcia kompromisu. (Prawda) 
9. Zadania akwizytora kończą się wraz z finalizacją zakupu. (Fałsz) 
10. Na poziom wynagrodzenia akwizytorów wywiera wpływ średnia wysokość 

wynagrodzenia innych pracowników przedsiębiorstwa. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Jeżeli przedsiębiorstwo opowiada się za akwizycją, to rozważa następujące 
kwestie jak motywować akwizytorów do stosowania laptopów. 

2. Dla wielu osób, akwizytor kojarzy się z osobnikiem który troszczy się o 
potrzeby nabywców. 

3. Akwizytor powinien znać dobrze technologie wytwarzania produktu. 
4. Po przyjęciu zamówienia akwizytor sprawdza, czy nabywca nie odstąpił od 

zakupu. 
5. Akwizytorzy mogą być rekomendowani przez kontrahentów. 
6. Akwizytor pasywny przyjmuje, że nabywca akceptuje ingerencję w jego 

kompetencje. 
7. Akwizytor wykorzystuje wszystkie możliwości do rozpoznania źródeł zakupu. 
8. Podczas prezentacji akwizytor stara się osłabić pożądanie produktu. 
9. Niechętne nastawienie nabywcy wobec akwizytora wynika z kompetencji do 

podjęcia decyzji. 
10. Pewnymi wskazówkami zgody na złożenie zamówienia są wymuszone 

postawy. 
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Rozdział 15 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Public relations są realizowane także przez reprezentantów, którzy wchodzą w 
bezpośredni kontakt z osobami znajdującymi się poza obrębem 
przedsiębiorstwa. 

2. Technika lub proces kierowania uwagi na przedsiębiorstwo i produkty nazywana 
jest w literaturze publicity. 

3. Public relations pozwalają redukować wydatki na inne rodzaje promocji. 
4. Teleturniej jest to transmitowany przez telewizję konkurs, podczas 

którego respondenci odpowiadają na pytania związane z działalnością 
przedsiębiorstwa. 

5. Wiadomości muszą być na czasie, wiarygodne, rzetelnie i intrygująco 
przedstawione. 

6. Środki popierania sprzedaży charakteryzują się wysoką elastycznością, ale 
nadmierne ich stosowanie może prowadzić do nadużyć, a nawet do potyczki 
promocyjnej pomiędzy konkurentami. 

7. Kupon jest to blankiet upoważniający nabywcę do gwarantowanej ulgi przy 
zakupie określonego produktu. 

8. Bezpłatne próbki umożliwiają organoleptyczne wypróbowanie produktu, ocenę 
jego cech użytkowych i przyspieszenie zakupu. 

9. Pokazy produktów żywnościowych połączone są przeważnie z ich degustacją. 
10. Rabat, czyli opust od sumy należnej za produkt, przyznawany jest pośrednikom 

przy zakupie dużej ilości produktu. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Cele public relations są inne niż cele reklamy. (Fałsz) 
2. Wiadomości rozpowszechniane przez public relations mogą być powtarzane 

wiele razy przez dany środek masowego przekazu. (Fałsz) 
3. Zakres i czas nadania lub opublikowania wiadomości w ramach public 

relations zależy od uznania redakcji. (Prawda) 
4. Sponsorowanie nie sprowadza się tylko do wspierania finansowego imprez 

artystycznych czy zawodów sportowych. (Prawda) 
5. Pośrednicy polegają wyłącznie na swojej promocji produktów ostatecznym 

nabywcom. (Fałsz) 
6. Bezpłatne próbki stymulują zainteresowanie produktami. (Prawda) 
7. Redukcja ceny jest łatwym sposobem popierania sprzedaży, ale stosowana zbyt 

często może zniweczyć wizerunek produktu. (Prawda) 
8. Nagrody są przeznaczone tylko dla uczestników gier, konkursów i loterii. (Fałsz) 
9. Po zebraniu określonej liczby znaczków handlowych nabywca wymienia je na 

wyznaczone na liście produkty lub pieniądze. (Prawda) 
10. Promocja na pokazach i targach polega na płatnym rozprowadzaniu publikacji i 

katalogów. (Fałsz) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Wybór formy public relations zależy od kosztów. 
2. Rozpowszechnianie wiadomości spowodować może neutralne postawy 

nabywców. 
3. Przedsiębiorstwo jako sponsor opłaca częściowe lub całkowite 

koszty działalność instytucji lokalnych. 
4. Wycieczki na targi i wystawy są organizowane w celu podjęcia negocjacji. 
5. Podczas konferencji prasowej rzecznik przedsiębiorstwa zadaje reporterom 

pytania. 
6. Środki popierania sprzedaży pomagają pozyskiwać nabywców kupujących 

produkty po stabilnej cenie 
7. W celu klasyfikacji środków popierania sprzedaży bierzemy pod uwagę warunki 

konkurencji. 
8. Kupony spełniają następujące funkcje dostarczają korzyści finansowych 

agentom. 
9. Wystawa może być organizowana na zapleczu. 
10. Pośrednicy przeznaczają premię promocyjną na sponsorowanie prasy 

lokalnej. 
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Testy część 6 

Rozdział 16 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Cena jest oznaką gatunku produktów. 
2. Honorarium jest to zapłata za pracę w wolnych zawodach. 
3. Cena produktu może być okresowo ustalona na granicy kosztów działalności, z 

możliwością uzyskania profitu, który pozwoliłby producentowi uniknąć 
upadłości. 

4. Detalista może obniżyć cenę pokupnego produktu na krótki okres, aby wywołać 
większy napływ nabywców do sklepów. 

5. Produkty charakteryzujące się wysoką ceną promowane są przez akwizytorów. 
6. Ceny produktu powinny być zbliżone (lub nieco wyższe) do cen 

produktów rywali. 
7. W warunkach konkurencji doskonałej przedsiębiorstwa sprzedają produkty po 

cenie ustalonej przez rynek. 
8. Celem zmowy cenowej może być sztuczne zawyżenie ceny produktu w celu 

wykluczenia niektórych konkurentów z rynku. 
9. Etyka marketingowa nie pozwala dużym przedsiębiorstwom detalicznym 

na podstępne obniżki cen. 
10. Rabat sezonowy oferowany jest dla zachęcenia nabywców do kupna produktu 

wcześniej niż występuje popyt. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Cena powinna być zawsze wyrażona w pieniądzu. (Fałsz) 
2. Wysoki zysk jest nieodzowny, gdy przewidujemy krótki cykl życia 

produktu. (Prawda) 
3. Producent nastawiony na maksymalizację zysku może obciążyć nabywców taką 

ceną, jaką mogą wytrzymać. (Prawda) 
4. Dla niektórych sprzedawców obniżanie cen staje się 

przyzwyczajeniem. (Prawda) 
5. Przywiązanie nabywców do ceny ma charakter absolutny. (Fałsz) 
6. Jeżeli unikatowe cechy produktu są trudne do naśladowania przez konkurentów, 

to przewaga konkurencyjna trwa krócej. (Fałsz) 
7. Przedsiębiorstwo ma duże możliwości samodzielnego wyboru polityki cen w 

warunkach oligopolu. (Fałsz) 
8. Ulgi cenowe przy wymianie starego produktu na nowy są często stosowane przy 

sprzedaży ubiorów. (Fałsz) 
9. Upusty ceny na podstawie kuponów są najczęściej wykorzystywane przy 

sprzedaży produktów konsumpcyjnych powszechnego użytku. (Prawda) 
10. Strategia niskiej ceny jest powszechnie realizowana podczas recesji. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Cena produktu jest z reguły umieszczona na symbolu identyfikacyjnym. 
2. W sprzyjającej sytuacji rynkowej, producent może zadowolić się 

zyskiem minimalnym. 
3. Cena produktu ustalona na niskim poziomie prowadzi do rozważnych 

zakupów. 
4. Wysoka cena produktu może być przyjęta, gdy jest nadmiar substytutów. 
5. Zaletą cen elastycznych jest nagradzanie najlepszych sprzedawców. 
6. Przedział wrażliwości nabywców na cenę określa cenę wywoławczą. 
7. Cena może ulegać zmianie ze względu na wzrost dochodów ludności. 
8. Przedsiębiorstwo może informować nabywców, że jego polityka cen zależy od 

sytuacji rynkowej. 
9. Pośrednik może otrzymać marżę za lojalność wobec producenta. 
10. Nabywcy po obniżce ceny produktu przez producenta mogą sądzić, że produkt 

trzeba kupić bo cena może wzrosnąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 90 
 

Rozdział 17 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. W dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zarząd ustala procedurę 
kalkulacji cen i aprobuje ceny proponowane przez kierowników niższych 
szczebli. 

2. Popyt jest to ilość produktu, którą nabywcy są skłonni kupić po danej cenie. 
3. Związek między ceną produktu a popytem szacuje się za pomocą 

technik statystycznych. 
4. Dochód jest to liczba sprzedanych jednostek produktu, pomnożona przez cenę 

jednostkową produktu. 
5. Metodę standardowego narzutu na koszty stosują na przykład 

przedsiębiorstwa budowlane. 
6. Wskaźnik obrotu produktem oznacza, ile razy przeciętny zapas produktu został 

sprzedany w ciągu pewnego okresu. 
7. Producent przygotowuje często preliminarz pokrycia kosztów, 

aby antycypować cenę przy różnych poziomach sprzedaży. 
8. Cena retrospektywna ustalana jest na podstawie minionego popytu na 

podobny produkt. 
9. Cena impulsywna jest zalecana wtedy, gdy popyt na produkt charakteryzuje 

się dużą elastycznością cenową. 
10. Przynęta cenowa stosowana jest podobnie do cen promocyjnych, lecz 

sprzedawca z góry zakłada, że nie sprzeda wielu produktów po tej cenie. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Jeśli popyt jest nieelastyczny, to kalkulacja ceny jest łatwiejsza. (Fałsz) 
2. Klasyczna krzywa popytu wskazuje na odwrotnie proporcjonalną zależność 

popytu od ceny i jest linią opadającą w dół na prawo. (Prawda) 
3. Ceny produktów konkurencyjnych przyjmowane są w analizach elastyczności 

popytu jako zmienne. (Fałsz) 
4. Popyt na produkt może usprawiedliwiać dolną granicę ceny, a koszty 

jednostkowe wyznaczają górną granicę. (Fałsz) 
5. Cena oparta na przeciętnym koszcie jednostkowym może w stabilnej sytuacji 

rynkowej przynieść zysk. (Prawda) 
6. Narzuty są częściej ustalane kwotowo niż procentowo. (Fałsz) 
7. Przedsiębiorstwa ponoszą koszty stałe przez cały czas, niezależnie od tego, czy 

produkt jest sprzedany, czy nie. (Prawda) 
8. Każda cena, za którą sprzedajemy jednostkę produktu, ma własny punkt zwrotu 

kosztów. (Prawda) 
9. W warunkach konkurencji monopolistycznej producent, który znalazł dla siebie 

niszę rynkową, najczęściej ma trudności z ustaleniem cen. (Fałsz) 
10. Naśladownictwo cenowe może być stosowane, gdy produkty są 

różnorodne. (Fałsz) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Popyt zależy także od innych składników marketingu mix niż ceny, takich 
jak koszty. 

2. Jeżeli cena produktów luksusowych spadnie, to nabywcy poszukują 
produktów o wyższych cenach. 

3. Nabywcy są mniej wrażliwi na ceny w sytuacji, gdy produkt jest niskiej 
jakości. 

4. W krótkim okresie zysk można zwiększyć przez sprzedaż większej liczby 
produktów, obniżając koszt. 

5. Narzuty na koszty są relatywnie wysokie dla produktów o niskim koszcie 
przechowywania. 

6. Metoda narzutu na koszty stosowana jest, gdy konkurenci ustalają ceny na 
niższym poziomie. 

7. Przy wyznaczaniu punktu zwrotu kosztów zakłada się, że całkowity dochód 
jest obliczany przez pomnożenie liczby sprzedanych jednostek produktu 
przez cenę umowną. 

8. Kalkulacja ceny pionierskiej wiąże się z poziomem cen produktów 
konkurencyjnych.. 

9. W celu ustalenia ceny wywoływanej przez nabywcę producent szacuje koszty 
wytworzenia produktu. 

10. Jeżeli marketing mix musi być dostosowywany do nabywcy, to producent 
szacuje popyt na produkt. 
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Testy część 7 

Rozdział 18 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. W praktyce gospodarowania strategia jest to koncentrowanie się na 
najważniejszych decyzjach, zmierzających do realizacji ustalonych celów. 

2. Przewaga przedsiębiorstwa łączy się z robieniem czegoś pragmatycznie 
i sprawniej od konkurentów. 

3. Zagrożenia są to niekorzystne trendy w rozwoju środowiska zewnętrznego lub 
sytuacji rynkowej. 

4. Selekcja nadarzających się okazji odbywa się zwykle według z góry 
ustalonych kryteriów. 

5. Rozwój produktu polega na oferowaniu nowego lub udoskonalonego produktu 
na dostępnych rynkach. 

6. Słabe i silne strony przedsiębiorstwa muszą być rozpatrywane na tle 
układów odniesienia. 

7. "Dojne krowy" są to produkty, które mają wprawdzie jeszcze duże udziały w 
rynku, lecz niewielkie perspektywy na wzrost tych udziałów. 

8. Produkty "psy" są to produkty, które mają podrzędne udziały w rynku. 
9. Jedną z metod zbierania wiadomości o konkurentach jest metoda określana 

terminem angielskim benchmarking. 
10. Imitator przypomina postępowaniem pasożyta, który żeruje na innowacji 

technicznej i marketingowej wprowadzanej przez konkurentów. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Przedsiębiorstwo często nie może w pełni wykorzystać okazji na rynku ze 
względu na brak przewagi konkurencyjnej. (Fałsz) 

2. Zwykle jest więcej okazji na rynku niż możliwości ich wykorzystania ze względu 
na szczupłe zasoby przedsiębiorstwa. (Prawda) 

3. Rozwój produktu polega na oferowaniu nowego lub udoskonalonego produktu 
na nowych rynkach. (Fałsz) 

4. Cele powinny być wewnętrznie oddzielone od siebie. (Fałsz) 
5. Strategia marketingowa rozpoczyna się od zaspokojenia potrzeb 

nabywców. (Fałsz) 
6. Produkty "gwiazdy" są to produkty o wzrastających udziałach w rynku i dobrych 

perspektywach rozwoju. (Prawda) 
7. Produkty "znaki zapytania" są to produkty, które mają małe udziały w rynku, ale 

udziały te systematycznie rosną. (Prawda) 
8. Pretendent jest to producent z odległą pozycją na rynku, ale zmierzający szybko 

do jej poprawy. (Fałsz) 
9. Eksplorator niszy oferuje produkty, które mają dużą wartość dla wybranych 

nabywców. (Prawda) 
10. Sukces producenta jest z reguły dziełem przypadku. (Fałsz) 
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1. Okazja jest to okoliczność sprzyjająca osiągnięciu sukcesu dzięki pojawieniu 
się nowego konkurenta. 

2. Kryteriami oceny okazji są sprawność logistyki. 
3. Zarząd przedsiębiorstwa powinien zrozumieć kiedy pojawi się następna 

szansa. 
4. Rozwój produktu następować może przez podwyższanie ceny. 
5. Cel powinien być sformułowany w taki sposób, aby ułatwił osiąganie 

niespodziewanych profitów. 
6. Strategia marketingowa służy do weryfikacji minionych planów 

marketingowych. 
7. Jeden marketing mix może zadowolić ogół nabywców pod warunkiem, że nie 

wpłynie to na jakość produktu. 
8. Szczególne potrzeby nabywców można zaspokoić wtedy, gdy produkt 

ma atrakcyjne opakowanie. 
9. Dla produktów "gwiazd" możliwe są takie strategie marketingowe, 

jak stabilizacja cen. 
10. Koncepcja Michaela E. Portera wyraża się trzema strategiami rozwoju 

produktu inwestowaniem. 
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Rozdział 19 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Planowanie rozpoczyna się od analizy SWOT i sformułowania 
założeń marketingu mix. 

2. Strategia marketingowa może być doskonalona lub weryfikowane cele 
marketingowe, jeżeli brak środków do ich realizacji. 

3. Plan taktyczny służy do rozwiązania szczegółowych kwestii podczas bieżącej 
działalności przedsiębiorstwa. 

4. Przed ustaleniem końcowej prognozy wyniki prognoz ilościowych i opinie są 
porównywane i unifikowane. 

5. Do szacowania chłonności rynku docelowego stosujemy prognozowanie 
ilościowe i przewidywanie. 

6. Przez ekstrapolację linii trendu otrzymujemy prawdopodobny kierunek rozwoju 
sprzedaży. 

7. Analiza powiązań wzajemnych pozwala poznać tendencje rozwojowe zjawisk 
społecznych i gospodarczych według tzw. efektu domina. 

8. Kierownik może szacować potencjalny rynek i sprzedaż poszczególnych 
produktów opierając się na analizie sytuacji rynkowej. 

9. W celu usprawnienia planowania i szybkiego wykonania operacji 
matematycznych, możemy użyć do analizy tabeli kalkulacyjnej. 

10. Minimalny poziom wydatków marketingowych, konieczny, aby znaleźć się na 
rynku, nazywamy progiem wydatków marketingowych. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Stosowanie metod analitycznych może zastąpić kierowników podczas 
podejmowania decyzji. (Fałsz) 

2. Plan operacyjny obejmuje zespół długofalowych działań. (Fałsz) 
3. Potencjalna sprzedaż mierzona jest w jednostkach naturalnych lub w ujęciu 

wartościowym. (Prawda) 
4. Prognozy opracowywane są często przy użyciu więcej niż jednej 

metody. (Prawda) 
5. W celu otrzymania tendencji rozwojowej dane z okresów minionych należy 

rozpatrywać oddzielnie. (Fałsz) 
6. Wahania przypadkowe wynikają ze zdarzeń losowych. (Prawda) 
7. Wahania cykliczne mogą wiązać się z sezonowością produkcji. (Fałsz) 
8. Analiza korelacji i regresji nie może być użyta do prognozowania sprzedaży 

produktów nowych. (Prawda) 
9. Przedsiębiorstwo nie opracowuje z reguły samodzielnie prognoz rozwoju 

gospodarki narodowej i branż przemysłowych. (Prawda) 
10. Funkcje reakcji nabywców na poszczególne składniki marketingu mix są 

stałe. (Fałsz) 

 
 
 
 



str. 95 
 

Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Pod względem rzeczowym plan marketingowy obejmuje preferencje 
nabywców. 

2. Przywództwo w zakresie technologii może łączyć się z prognozowaniem 
sprzedaży. 

3. Prognozowanie może obejmować negocjacje dostaw. 
4. Wybór metody prognozowania determinowany jest przez procedurę badań. 
5. Ekstrapolacja trendów wspierana jest programami lojalności nabywców. 
6. Aby zrozumieć, jakie przyczyny mogły wywołać wahania w sprzedaży, 

posługujemy się wiedzą o preferencjach nabywców. 
7. Podwyższanie jakości produktu pociąga za sobą obniżenie ceny. 
8. Test wrażliwości nabywców na ceny polega na zadaniu respondentom pytań o 

poziom ceny, przy którym dany produkt byłby wyceniony właściwie. 
9. Budżet marketingowy ustalany jest najczęściej procentowo w stosunku 

do udziału w dochodach. 
10. Organizacje nie dla zysku zwiększają ciągle zakres usług dla swoich 

członków. 
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Rozdział 20 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Zaletą organizacji funkcjonalnej działu marketingowego 
jest przejrzysta struktura. 

2. Dział marketingowy może opracować elastyczny budżet wobec zmieniającej 
się sytuacji rynkowej. 

3. Działalność kierownika produktu może prowadzić do konstatacji z działalnością 
kierowników działów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. 

4. Pomocne we wdrażaniu planów może być 
opracowanie harmonogramu realizacji zadań. 

5. Kontrola dostarcza zasilenia zwrotnego w wiadomości, które mogą prowadzić 
do modyfikacji planów. 

6. Niezadowalające wyniki i niekorzystne odchylenia od standardów prowadzą 
do interwencji. 

7. Interwencja polega na nakierowaniu odchyleń od stanu normalnego (lub 
planowanego) na właściwą drogę. 

8. Zgodnie z regułą góry lodowej zbiorcze ujęcie danych deformuje ich wartość. 
9. Zadowolenie nabywców znajduje odbicie we wzroście sprzedaży i malejącej 

liczbie reklamacji. 
10. Do wykonywania złożonych analiz kosztów coraz częściej są 

wykorzystywane komputery. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Kierownicy produktu powoływani są zwykle w małych 
przedsiębiorstwach. (Fałsz) 

2. Kierownik produktu może posiąść zbyt wąską wiedzę i praktykę i jest czasem 
określany jako ekspert od jednego produktu. (Prawda) 

3. Wdrażanie planu marketingowego polega na podejmowaniu strategicznych 
decyzji w zakresie marketingu mix. (Fałsz) 

4. Opracowywanie harmonogramów realizacji zadań nie nastręcza z reguły 
trudności. (Prawda) 

5. Zadaniem kontroli rentowności jest określenie, z jakich dziedzin i form 
działalności można zrezygnować. (Fałsz) 

6. Standardy są to normy lub wzorce, do których faktyczne wyniki są 
porównywane. (Prawda) 

7. Reguły: góry lodowej i 80/20 mają minimalne znaczenie praktyczne. (Fałsz) 
8. Sprzedaż nie zawsze odzwierciedla reakcje nabywców na zastosowany 

marketing mix. (Fałsz) 
9. Metody analizy sprzedaży mają charakter uniwersalny i mogą być stosowane 

niezależnie od typu produktu i rodzaju przedsiębiorstwa. (Fałsz) 
10. Kontrola ogólna działalności marketingowej jest relatywnie droga i zajmuje dużo 

czasu. (Prawda) 
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1. Środki motywowania pracowników muszą być stosowane z umiarem. 
2. Kierownik produktu wykonuje następujące zadania stymuluje poparcie 

dostawców dla produktu. 
3. Podczas wdrażania planów szczególna uwaga powinna być zwrócona 

na przełamywanie trudności w negocjacjach. 
4. Metoda CPM pozwala na pokazanie zasadności podjęcia zadań. 
5. Kontrola działalności marketingowej umożliwia odpowiedź na pytanie, jak 

wybrać strategię planowania. 
6. Rentowność może być oceniana według konsumentów. 
7. Usuwanie nieprawidłowości wiąże się z dezaktualizacją produktów. 
8. Procedury kontrolne powinny być tak zaprojektowane, aby można 

było weryfikować koszty kontroli. 
9. Spadek udziału produktu w rynku może być spowodowany obsługą 

nierentownych nabywców. 
10. Należy dążyć do eliminowania decyzji marketingowych, które rodzą możliwości 

nadużyć w zakresie motywacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 98 
 

Testy część 8 

Rozdział 21 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Popyt na produkty przemysłowe może mieć charakter łączny, kiedy do 
wytworzenia jednego produktu potrzeba tyle samo innego produktu jako części 
składowej. 

2. Dostawca produktów przemysłowych często dostosowuje cechy techniczno-
użytkowe produktu i warunki dostawy do indywidualnych wymagań nabywcy. 

3. Zasady współpracy dostawców i nabywców produktów przemysłowych 
regulowane są w dużym stopniu przepisami prawnymi i zwyczajami. 

4. Analiza oferty pozwala wybrać produkt po racjonalnie uzasadnionej cenie, który 
odpowiada normom technicznym. 

5. W poszukiwaniu wiadomości o parametrach technicznych produktu 
wykorzystujemy również doradztwo techniczne. 

6. Dostawca zobowiązany jest do świadczenia usług posprzedażowych 
uwzględnionych w kontrakcie. 

7. Zakupy rutynowe występują wtedy, gdy zamówienia na dany produkt 
są regularne. 

8. W celu otrzymania zamówienia dostawca próbuje przekonać 
argumentami kluczowych pracowników centrum zakupu. 

9. Kanały bezpośredniej dystrybucji sprzyjają zawieraniu transakcji wiązanych, w 
których dostawca staje się równocześnie nabywcą. 

10. Jeżeli cena produktu wzrasta znacznie, to nabywcy mogą 
poszukiwać substytutów. 

 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. W świecie obserwujemy ogólną tendencję do ograniczania rozwoju usług 
przemysłowych. (Fałsz) 

2. Jeżeli popyt na produkty konsumpcyjne obniża się lub wygasa, to zmniejsza się 
także popyt na produkty przemysłowe, służące do jego wytworzenia. (Prawda) 

3. Na rynku produktów przemysłowych nie spotyka się produktów o przeznaczeniu 
konsumpcyjnym. (Fałsz) 

4. Nabywcy produktów przemysłowych zwracają większą uwagę na oszczędności i 
korzyści otrzymywane z produktów niż konsumenci. (Prawda) 

5. Cena odgrywa mniejszą rolę przy zakupie wyrobów standardowych. (Fałsz) 
6. Zamiast kupować niektóre produkty przemysłowe ze źródeł zewnętrznych, 

można je wytwarzać we własnym zakresie. (Prawda) 
7. O międzynarodowy standard produktu ISO 9000 ubiegają się przede wszystkim 

nowe zakłady przemysłowe. (Fałsz) 
8. Ze względu na brak wiedzy technicznej hurtownik nie może świadczyć 

wszystkich usług posprzedażowych. (Prawda) 
9. Opakowanie produktu przemysłowego spełnia mniejszą rolę jako środek 

promocji. (Prawda) 
10. Na rynku produktów przemysłowych częściej występuje konkurencja 

cenowa. (Fałsz) 
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1. Produkty przemysłowe oferowane są centrom dystrybucji. 
2. Keiretsu jest to wkład kapitałowy. 
3. Dzierżawca uzyskuje takie korzyści z leasingu, jak obciążenie kapitału. 
4. Trwałe związki z producentem powodują, że nabywca kupuje po elastycznej 

cenie. 
5. Sposób zakupów produktów przemysłowych zależy od nasilenia konkurencji. 
6. Dostawy na czas określony muszą być dopasowane do zapasów. 
7. Zakupy modyfikowane występują wtedy, kiedy nabywca ma zastrzeżenia co 

do sposobu negocjacji. 
8. Centrum zakupu składa się z minimum trzech pracowników: doradcy 
9. Potrzeba kupna nowego produktu powiązana jest z wprowadzeniem pracy na 

zmiany. 
10. Hurtownik produktów przemysłowych udziela kredytów dostawcom. 
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Rozdział 22 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Czasem dominujące cechy produktu są podstawą do zakwalifikowania go jako 
dobra materialnego lub usługi. 

2. Jeżeli świadczenie ma wykonać osoba wybrana przez nabywcę, to wtedy jest 
ona częścią składową usługi. 

3. W przypadku usług personalnych, każdy etap świadczenia może być swoisty. 
4. Generalna strategia usług polega na tym, aby przemienić okazjonalnego 

usługobiorcę w usługobiorcę stałego. 
5. Dysfunkcja lub dezaktualizacja usługi nastąpić może przez wynalezienie 

nowego produktu. 
6. Pracownicy powinni być wrażliwi na specjalne potrzeby nabywców i pozyskać 

ich przychylność. 
7. Pracownicy zakładu usługowego są wtórnymi odbiorcami promocji. 
8. Cele działalności niektórych organizacji nie dla zysku mogą 

wywoływać kontrowersje w społeczeństwie. 
9. Środowisko zewnętrzne stawia pewne wymagania formalne w stosunku do 

działalności organizacji nie dla zysku. 
10. Pieniądz jest traktowany jako jeden (jedno) z bardziej poszukiwanych aktywów. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Świadczenie usług nie wymaga z reguły wkładu kapitału inwestycyjnego. (Fałsz) 
2. Usługobiorca może mieć silne preferencje względem usługodawcy. (Prawda) 
3. Warunki gwarancji mogą być sformułowane ogólnie. (Fałsz) 
4. Nabywcy mogą być zachęcani do większego udziału w procesie świadczenia 

usługi. (Prawda) 
5. Usługi nie są wcale lub tylko w minimalnym stopniu są objęte ochroną 

patentową. (Prawda) 
6. Nabywcy z reguły mają takie same poglądy na jakość usług, jak kierownictwo 

zakładu usługowego. (Fałsz) 
7. Ponieważ usługi nie mogą być składowane, brak gotowości do ich świadczenia 

oznacza utratę dochodów. (Prawda) 
8. Oddziaływanie ceny na postępowanie nabywcy usługi jest mniejsze niż na 

postępowanie nabywcy dobra materialnego. (Fałsz) 
9. W celu promowania idei wybieramy z reguły akwizycję. (Fałsz) 
10. Uboczna działalność zarobkowa organizacji działających nie dla zysku nie jest 

opodatkowana. (Fałsz) 
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1. W celu ograniczenia niepewności nabywcy szukają oznak jakości usług, takich 
jak elastyczne ceny. 

2. Obecność nabywcy podczas świadczenia usług może powodować 
konieczność stosowania bodźców zewnętrznych. 

3. Strategie usług muszą być dopasowane do symboli niematerialnych zakładu. 
4. W zależności od nasilenia popytu zakład stosuje takie strategie pomocnicze, 

jak niepłacenie premii. 
5. Kryteriami jakości usług są gwarancje. 
6. Przywiązanie nabywców do korzystania z usług zakładu wynika z wręczania 

pokaźnych upominków. 
7. Promocja powinna podkreślić takie symbole materialne usługi, jak rodzaj i 

zakres usług. 
8. W odniesieniu do usług stosowane są takie środki popierania sprzedaży, 

jak wstępna lekcja nauki jazdy na nartach. 
9. W procesie wykonywania usług duże znaczenia ma gotowość do bezpłatnego 

świadczenia. 
10. Usługi bankowe, oprócz funkcji typowo finansowych, obejmują informacje 

o konkurentach. 
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Testy część 9 

Rozdział 23 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Większość krajów nie stosuje polityki autarkii, czyli osiągnięcia takiej 
równowagi między produkcją a konsumpcją, przy której krajowa produkcja nie 
wymaga eksportu, a krajowa konsumpcja importu. 

2. Potrzeby nabywców za granicą rozpoznawane są przez poszerzony system 
informacji marketingowej (SIM) i badania marketingowe. 

3. Smith twierdzi, że "niewidzialna ręka" mechanizmu rynkowego jest 
najlepszym stymulatorem międzynarodowej wymiany. 

4. Ricardo stwierdził, że rozsądniej jest wytwarzać i eksportować produkty, które 
wymagają mniejszego nakładu pracy w stosunku do nakładów pracy na 
wytworzenie produktów w innym kraju. 

5. Największe udziały w wymianie międzynarodowej przypadają na kraje wysoko 
uprzemysłowione. 

6. Międzynarodowe korporacje nie tylko oferują nowoczesne produkty, ale 
posługują się również wyrafinowanymi formami ekspansji. 

7. Wejście na rynek zagraniczny dla niektórych producentów krajowych może 
oznaczać dynamiczny rozwój, a dla innych przetrwanie . 

8. Szansa eksportowa może kryć się w międzynarodowych 
umowach bilateralnych. 

9. Przez zakup produktów znanych na świecie marek ludność przybiera 
postawy kosmopolityczne. 

10. Filie ściśle ze sobą kooperują, a baza, know-how i kierownictwo filii są łatwo 
przemieszczane z jednego kraju do innego. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Szybsze tempo wzrostu eksportu niż importu stanowi poważne zagrożenie dla 
harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. (Fałsz) 

2. Teoria merkantylizmu głosi, że rząd powinien jednocześnie zachęcać do 
rozwoju produkcji na eksport i zniechęcać do importu produktów. (Prawda) 

3. Teoria Smitha głosi, że kraj osiąga przewagę absolutną w produkcji, kiedy 
wytwarza produkty sprawniej niż inny kraj. (Prawda) 

4. Ohlin twierdzi, że kraj powinien eksportować produkty, do wyprodukowania 
których używa rzadkiego czynnika produkcji, a importować produkty, które 
wymagają intensywnego użycia tego czynnika. (Fałsz) 

5. Producent krajowy może uniknąć konkurencji międzynarodowej w dłuższym 
okresie. (Fałsz) 

6. Importer powinien upewnić się, że eksporter zna międzynarodowe przepisy w 
zakresie pakowania i oznakowania produktów. (Fałsz) 

7. Profil produkcyjny filii ustalany jest przez centralę zlokalizowaną za 
granicą. (Prawda) 
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8. Jednym z głównych powodów przemieszczania działalności produkcyjnej do 
innych krajów jest wzrastający koszt robocizny w krajach wysoko 
uprzemysłowionych. (Prawda) 

9. Przedsiębiorstwo międzynarodowe może łatwo osiągnąć standaryzację 
promocji, kanałów dystrybucji i cen. (Fałsz) 

10. Adaptacja promocji jest droższym przedsięwzięciem niż adaptacja 
produktu. (Fałsz) 

 
 
Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Podstawowa działalność marketingu międzynarodowego wspierana jest 
działalnością pomocniczą, taką jak promocja. 

2. Producenci mogą uczestniczyć w międzynarodowej wymianie ze 
względów demograficznych. 

3. Teoria Ricardo przyjmuje wiele nierealnych założeń, gdyż uwzględnia koszty 
transportu. 

4. Źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa są transfer technologii. 
5. Czynnikiem rozwoju wymiany międzynarodowej jest ujednolicenie negocjacji. 
6. Możemy wyróżnić cztery fazy międzynarodowego cyklu życia produktu eksport 

produktu do kraju, który zainicjował import. 
7. Importer musi uzasadnić wybór eksportera informacją o infrastrukturze. 
8. Największymi mankamentami rozwoju polskiego przemysłu są subwencje 

państwowe. 
9. Zysk z eksportu może być wykorzystany do usprawnienia zaopatrzenia 

materiałowo-technicznego. 
10. Przedsiębiorstwo międzynarodowe opiera swoją działalność na odrębności 

kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 104 
 

Rozdział 24 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Na wymianę międzynarodową wpływa stosunek rządu i opinii publicznej do 
działalności przedsiębiorstw obcych. 

2. W razie przewrotu politycznego istnieje groźba konfiskaty majątku 
przedsiębiorstw obcych. 

3. Korzystniejsze jest rozpoczęcie eksportu od posłużenia się pośrednikiem. 
4. Niektóre branże przemysłowe muszą być ochraniane ze względu na 

bezpieczeństwo krajowe. 
5. W przypadku zaniżonego ustalenia kursu waluty pojawić się może "czarny" 

rynek dewizowy. 
6. Rząd może regulować poziom cen przez stawki podatków pośrednich 

nakładanych na produkt, takich jak: VAT, akcyza i podatki wwozowe. 
7. Cła antydumpingowe stosowane są wtedy, gdy produkty z obcego 

kraju eksportowane są po cenach niższych od cen pobieranych na rynku 
rodzimym. 

8. Transakcje barterowe polegają na naturalnej wymianie jednego produktu na 
inny produkt. 

9. Większość zasad etycznych jest wytworem religii. 
10. Niektóre kraje zmierzają do połączenia integracji gospodarczej z 

integracją polityczną. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Prawo międzynarodowe istnieje w postaci skodyfikowanej. (Fałsz) 
2. Eksporterzy i importerzy z obcego kraju stosują odmienne standardy etyki 

marketingowej. (Prawda) 
3. Rewaluacja wpływa pozytywnie na zwiększenie eksportu i ogranicza import 

produktów. (Fałsz) 
4. Cła eksportowe stosowane są częściej niż cła importowe. (Fałsz) 
5. Apele odwołujące się do patriotyzmu mają charakter proimportowy. (Fałsz) 
6. Subwencje mają najczęściej charakter pośredni - ukryty. (Prawda) 
7. Występuje ścisły związek między postępem technicznym i ekonomicznym a 

rozwojem społecznym kraju. (Prawda) 
8. Stosunki eksportera z zagranicznym kontrahentem rozpoczynają się często od 

negocjacji. (Fałsz) 
9. Szczególna dbałość powinna być zachowana przy tłumaczeniu sloganu 

reklamowego. (Prawda) 
10. Metody międzynarodowych badań marketingowych różnią się znacznie od 

metod badań marketingowych stosowanych w kraju. (Fałsz) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Kraje obce mogą ustanawiać specjalne prawa dotyczące informowania 
eksporterów. 

2. Stopa procentowa decyduje o stawkach podatków pośrednich. 
3. Filie przedsiębiorstw międzynarodowych mogą być zobowiązane 

do zatrudniania wyłącznie lokalnych pracowników. 
4. Wysokie taryfy celne nakładane na importowane produkty służą do obniżki cen 

produktów importowanych. 
5. Poprzez subwencje obniża się zatrudnienie w gospodarce narodowej. 
6. Bilans płatniczy kraju zależy od pieniędzy wydanych przez turystów obcych 

za granicą. 
7. Wyznawane przez ludność wartości decydują o tym, co jest zgodne z prawem. 
8. Kultura utrwaliła limity kosztów opakowań. 9.Badania marketingowe służą do 

rozpoznania rynków zagranicznych w celu ustalenia barier handlowych. 
9. Producenci polscy napotykają następujące problemy brak strategii 

marketingowych. 
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Rozdział 25 
Kwestie wymagające uzupełnienia 

1. Pierwszy eksporter ma duże możliwości nasycenia rynku produktami i 
ustanowienia silnej marki. 

2. Licencjobiorca płaci prowizję lub opłatę patentową za pomoc uzyskaną 
przy wytwarzaniu produktów produktu. 

3. Umowy o produkcję zyskują na znaczeniu wobec wzrostu 
nastrojów nacjonalistycznych w wielu krajach na świecie. 

4. W celu złagodzenia barier celnych niektóre kraje utworzyły strefy wolnocłowe. 
5. Oferta może być zaakceptowana tylko przez nabywcę, do którego została 

skierowana. 
6. Etap przygotowania transakcji może być skrócony, gdy istnieje trwała 

współpraca lub długoterminowa umowa pomiędzy eksporterem a importerem. 
7. Aukcja jest to publiczny przetarg na sprzedaż produktów, 

których standard trudno jest z góry ustalić. 
8. Zwyczaje handlowe traktowane są jako domniemana wola stron, gdy nie ma 

wyraźnie sformułowanych klauzul umownych. 
9. Podczas odbioru stwierdzamy, w jakim stopniu jakość, stan i ilość produktu 

są zgodne z odpowiednimi postanowieniami kontraktu. 
10. Dokumenty przewozowe potwierdzają załadowanie, wysłanie lub przyjęcie 

produktu do wysyłki. 

 
 
Rozpoznanie wyrażeń prawdziwych (P) i fałszywych (F) 

1. Zaletą eksportu pośredniego jest możliwość wejścia na rynek zagraniczny 
producentów bez doświadczenia z zakresu wymiany 
międzynarodowej. (Prawda) 

2. Eksport gotowego obiektu jest raczej nisko opłacalny i charakteryzuje się 
wysokim ryzykiem. (Fałsz) 

3. Umowa o zarządzanie nie zabezpiecza eksportera przed konkurencją ze strony 
partnera zagranicznego. (Fałsz) 

4. Rozwiązaniem alternatywnym dla filii jest wykup przez przedsiębiorstwo 
międzynarodowe większości akcji lub udziałów w zakładzie przemysłowym 
zlokalizowanym za granicą. (Prawda) 

5. Każda oferta jest propozycją wiążącą. (Prawda) 
6. Strony transakcji mogą różnie rozumieć i interpretować warunki, ale mimo to 

transakcja zostaje zawarta. (Fałsz) 
7. Jakość produktu ma charakter bezwzględny i jest niezależna od standardu 

przyjętego w danym kraju. (Fałsz) 
8. Ceny produktów, które nie są eksportowane pod marką producenta, są o wiele 

niższe od cen produktów oznaczonych marką. (Prawda) 
9. Dokument przewozowy stanowi gwarancję, że w przypadku, gdy produkt 

ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub z innych względów nie dotrze do miejsca 
przeznaczenia, to jego posiadacz otrzyma równowartość w postaci 
odszkodowania. (Fałsz) 

10. Spory w wymianie międzynarodowej mogą być także rozstrzygane przez sądy 
powszechne. (Prawda) 
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Wybór niewłaściwej lub najgorzej dopasowanej opinii z czterech możliwości 

1. Pierwszy na obcym rynku eksporter może uniknąć kosztownych pomyłek. 
2. Eksport bezpośredni wyłącza producenta z logistyki międzynarodowej. 
3. Zaletami sprzedaży licencji jest to, że licencjodawca angażuje kapitał w 

proces produkcyjny. 
4. Spółka może być koniecznością, ze względu na restrykcje nakładane na 

działalność krajowych przedsiębiorstw 
5. Producent zyskuje większy wpływ na wybór kanałów dystrybucji w 

przypadku likwidacji filii za granicą. 
6. Organizowanie logistyki jest procesem ciągłym ze względu na wprowadzanie 

nowych barier celnych. 
7. Spedytorzy międzynarodowi specjalizują się w pośrednictwie w negocjowaniu 

warunków dostawy. 
8. Czynności techniczno-handlowe w wymianie międzynarodowej polegają 

na wystawianiu świadectw i zaświadczeń umożliwiających eksport lub 
import. 

9. Podczas negocjacji szczególnie starannie muszą być określone wartości celne 
produktu. 

10. Reklamacja produktu może być załatwiona przez nagrodę pieniężną. 
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Studia przypadków część 1 

RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH POLICE SA 
Zakłady Chemiczne Police SA w 1998 r. zatrudniały około 5 tys. pracowników w 22 
zakładach. Zaledwie 6 zakładów było związanych bezpośrednio z produkcją 
podstawową. Celem podjętej restrukturyzacji było ograniczenie działalności 
przedsiębiorstwa wyłącznie do działalności produkcyjnej. Typowe w takiej sytuacji 
zwolnienia grupowe pracowników i wykorzystanie już działających zakładów zostały 
odrzucone, gdyż spowodowałoby to znaczny wzrost bezrobocia w Policach i w 
pobliskim Szczecinie. Postanowiono zastosować bezpieczniejszą formę 
restrukturyzacji. Oparto się na zasadach outsourcingu, czyli korzystania z 
oferowanych przez przedsiębiorstwa zewnętrzne usług niezbędnych do prowadzenia 
działalności, ale nie związanych bezpośrednio z produkcją. Zarząd zakładów Police 
SA opracował projekt restrukturyzacji, uwzględniający wymagania technologiczne 
oraz warunki wewnętrzne i zewnętrzne funkcjonowania zakładów. Z usług 
zewnętrznej instytucji doradczej zrezygnowano z dwóch powodów: zamierzano 
wykorzystać w pełni umiejętności i doświadczenie własnych pracowników oraz 
uniknąć wysokich kosztów, które mogłyby dojść nawet do 0,5 mln USD. Ponadto, nie 
narażono się na zarzut, że zlecając opracowanie planu restrukturyzacji doradcom 
zewnętrznym, zarząd nie chce brać odpowiedzialności za jej wyniki.  
 
W procesach restrukturyzacyjnych najczęściej przyjmowane jest rozwiązanie zwane 
outsourcingiem kontraktowym, które polega na zapewnieniu przedsiębiorstwu 
działającemu w wybranej dziedzinie usług wyłączności współpracy, w zamian za 
zatrudnienie grupy zwolnionych pracowników. Przenoszenie znacznych kosztów na 
zakłady Police SA i zawyżanie cen usług proponowane przez działające w kraju i za 
granicą przedsiębiorstwa, utrudniało nawiązanie z nimi współpracy. Na przykład, 
odrzucono ofertę przedsiębiorstwa niemieckiego, które wliczyło w cenę usług koszty 
wejścia na polski rynek. Powołano więc dwie spółki ze 100-procentowym kapitałem 
zakładów Police SA: Sial, zajmującą się sprzątaniem i utrzymaniem zieleni, która 
zatrudniła ponad 100 pracowników z zakładu macierzystego, oraz Supon, która 
zatrudniła pracowników z wydziału napraw sprzętu przeciwpożarowego. Spółka 
Budchem, będąca oddziałem poznańskiego Budimeksu, zaoferowała kapitał, know-
how i współpracę w ramach zawartych przez nią kontraktów, a Police SA weszły do 
tej spółki z majątkiem jednego z wydziałów i zatrudnionymi tam pracownikami. W 
najbliższym czasie liczba spółek współpracujących z zakładami Police SA ma 
wzrosnąć do dziewięciu.  
 
Odrzucono koncepcję tworzenia spółek holdingowych, gdyż z reguły kierują nimi 
nadmiernie rozbudowane i wysoko płatne rady nadzorcze, które powodują wysokie 
koszty usług. Korzystniej jest realizować działalność pomocniczą przez zawieranie 
umów na wykonanie konkretnych usług. Ponadto spółka holdingowa wymaga 
perfekcyjnego zarządzania.  
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Aby restrukturyzacja przyniosła efekty, trzeba klarownie przedstawić pracownikom jej 
cele i zmienić ich podejście do nowego pracodawcy (np. przełamać pogląd: "po co 
mamy odchodzić do spółki, skoro jest nam dobrze na wydziale"). Zarząd zakładów 
Police SA zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie zasad 
prowadzenia restrukturyzacji. Negocjacje związane z utworzeniem nowych spółek 
trwają coraz krócej, gdyż wykorzystuje się zapisy zawarte w uprzednich kontraktach.  
 
Wyniki badań Outsourcing Institute w Stanach Zjednoczonych wykazały, że około 
30% ogółu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na usługi zlecane na 
zewnątrz przeznaczone jest na usługi informatyczne, 16% na usługi związane z 
zarządzaniem, 14% na usługi marketingowe i 11% na usługi finansowe. W Polsce 
najczęściej zlecane są na zewnątrz usługi transportowe i sprzątanie. Outsorcingowi 
powinien towarzyszyć co-sourcing, czyli dzielenie oszczędności, jakie powstają dzięki 
przedsiębiorczości partnera, który przyjął zlecenie. Na przykład, ta sama liczba osób, 
która dawniej, w ramach wydziału budowlanego wykonywała zlecenia za 4 mln zł, w 
spółce Budchem realizuje usługi o wartości 20 mln zł. Zyski z dodatkowych 16 mln zł 
są dzielone ze spółką Police SA. Dla firmy Police SA koszt pracy wykonywanej przez 
spółkę zewnętrzną jest niższy, niż ponosiłaby, gdyby praca wykonywana była we 
własnym zakresie. Dzięki współpracy ze spółką Supon, ten sam zakres robót, który 
uprzednio kosztował 500 tys. zł, kosztuje obecnie 360 tys. zł. Z punktu widzenia 
zakładów Police SA oszczędności są więc znaczne. Nowe spółki muszą jednak 
szybko zdobywać doświadczenie, aby sprostać konkurencji.  
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RESTRUKTURYZACJA ANWILU 
Anwil jest nową nazwą dawnej wytwórni produktów chemii ciężkiej Azoty z 
Włocławka, która powstała w latach sześćdziesiątych minionego stulecia. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych Azoty przechodziły kryzys. Przedsiębiorstwo 
posiadało wprawdzie nowoczesne linie technologiczne, ale było znacznie zadłużone. 
Groziło mu odcięcie dopływu prądu z zakładów energetycznych i wstrzymanie 
dostaw ropy naftowej z Petrochemii w Płocku. Podjęto próbę restrukturyzacji 
zarządzania przedsiębiorstwem. Wierzyciele zgodzili się zamienić długi na udziały 
kapitałowe w przedsiębiorstwie. Wydziały podstawowe przedsiębiorstwa uzyskały 
samodzielność, a wydziały pomocnicze wyodrębniono ze struktury organizacyjnej.  
 
Nowy zarząd postanowił nawiązać bardziej przyjazne relacje z otoczeniem. Logo, 
składające się z dwóch kanciastych liter, zamieniono na zielony listek, choć 
asortyment produkcji pozostał ten sam: polichlorek winylu, PCV i nawozy sztuczne. 
W kraju funkcjonowało kilka zakładów o nazwie Azoty i trudno było je odróżnić, 
również dawna nazwa nie odpowiadała nowej strategii przedsiębiorstwa, kojarzyła 
się bowiem z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. Trwały dysputy nad nową 
nazwą przedsiębiorstwa. Nazwa Anwil wydawała się co prawda niezrozumiała dla 
nabywców, gdyż nie kojarzyła się z wytwarzanymi produktami, ale jej zwolennicy 
porównywali ją z nazwą koncernu naftowego Shell, która w języku angielskim 
oznacza muszelkę i niewiele ma wspólnego z ropą naftową. Zmiany logo i nazwy nie 
mogły jednak dotyczyć tylko zewnętrznych symboli przedsiębiorstwa. Zielony listek w 
przypadku syntezy chemicznej powinien kojarzyć się z systematycznym 
unowocześnianiem technologii w celu ochrony środowiska naturalnego.  
 
Spółka Anwil przygotowała programy proekologicznej produkcji, uzyskała certyfikat 
ISO 14001 i zastosowała międzynarodowy program Responsible Care 
(odpowiedzialna troska), zalecany przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego. 
Na inwestycje ograniczające szkodliwość produkcji dla środowiska wydano ponad 
100 mln zł. Drugim nurtem przejawiania dobrej woli Anwilu są programy 
sponsorowania działalności sportowej (m.in. zespołu koszykówki Anwil Włocławek), 
edukacyjnej (szkoły i przedszkola), domów opieki zdrowotnej i dwóch amatorskich 
orkiestr symfonicznych. Anwill chce mieć dobry wizerunek w społeczeństwie 
lokalnym, który opłaca się także ze względów ekonomicznych.  
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RODZINNY ZAKŁAD NAPRAWY SAMOCHODÓW 
W 1929 r. ojciec Tadeusza Błażewicza otworzył w Wilnie zakład transportowy, 
zaczynając od jednej ciężarówki. Kilka lat później uruchomił warsztat samochodowy i 
nabył kolejne samochody, zwiększając ich liczbę do czterech. Zakład obsługiwał 
trasy łączące główne miasta w Polsce. Po II wojnie światowej, panu Błażewiczowi 
udało się otworzyć zakład transportowy w Gdańsku dopiero w 1958 r. Była to jednak 
tylko taksówka, którą woził pasażerów do 1976 r., czyli do osiągnięcia wieku 
emerytalnego.  
 
Jego syn, Tadeusz Błażewicz, ukończył studia na Politechnice Gdańskiej i pracował 
na różnych stanowiskach, m.in. mechanika i projektanta. Po półtorarocznym pobycie 
w Stanach Zjednoczonych postanowił iść śladami ojca i w 1980 r. rozpoczął budowę 
warsztatu samochodowego. Przedtem jednak wyjechał na kilka tygodni do 
przyjaciela w Niemczech, który prowadził stację obsługi samochodów. Podpatrywał, 
w jaki sposób naprawia się tam samochody i jak funkcjonuje warsztat samochodowy. 
W 1983 r. otworzył warsztat i zaczął specjalizować się w naprawie samochodów 
marki Skoda. Zaczynał działalność usługową, zatrudniając tylko jednego mechanika. 
Obecnie naprawy i obsługę handlową klientów wykonuje w jego firmie blisko 40 
pracowników. Mechanicy mają dyplomy czeladnicze i mistrzowskie. Wszyscy odbyli 
szkolenia w ośrodku szkoleniowym Skody w Mlada Boleslav. Nowi pracownicy 
rekrutowani są w trakcie praktyk szkolnych, kiedy obserwuje się przede wszystkim, 
jak dają sobie radę podczas żmudnych prac (np. sprzątanie i proste roboty 
ślusarskie). Mechanik musi być sumienny i dokładny, gdyż w jego rękach spoczywa 
życie ludzkie. W warsztacie musi panować porządek, bo na niewielkiej powierzchni 
mieści się wiele urządzeń.  
 
W zakładzie panuje atmosfera rodzinna. Wspólnie spędza się wigilie Bożego 
Narodzenia. Szef wobec pracowników jest wymagający, ale równocześnie 
serdeczny. Żona T. Błażewicza prowadzi sprawy kadrowe, ich syn nadzoruje usługi, 
a córka -działalność handlową. Synowa prowadzi ubezpieczenia, a zięć jest 
odpowiedzialny za zaopatrzenie. Do rodziny należy także warsztat blacharsko-
lakierniczy.  
 
Zakład napotyka i rozwiązuje wiele bieżących problemów. Zamiast 
wysokooprocentowanych kredytów bankowych, korzysta z oszczędności, zaciąga 
pożyczki u rodziny i przyjaciół. W 1990 r. otwarta została filia zakładu w Wilnie. Po 
trzech latach została jednak zamknięta z powodu nieudolności lokalnego 
kierownictwa i dużej konkurencji działalności nielegalnej. Zakład rozwija się 
dynamicznie. W 1996 r. otwarto salon sprzedaży samochodów Skoda. Salon ten 
odgrywa głównie rolę prestiżową, a zysk generują usługi naprawcze. Zakład uzyskał 
certyfikat ISO 9002 oraz wyróżnienie w konkursie "Firma z jakością", dyplom "Firma 
Fair Play" i tytuł "Polski Sukces 2000". 
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ETYKA DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ 
Henryka Bochniarz, prezes Nicom Consulting, ma często wątpliwości natury etycznej 
w prowadzeniu biznesu, ale jednocześnie uważa, że nie ma takiej ceny, dla której 
warto pójść na kompromis w sprawie zasad etycznych. Niekiedy współpracownicy 
śmieją się z jej bezkompromisowości i twierdzą, że nie sprzyja to zarabianiu dużych 
pieniędzy. Takie postępowanie rzeczywiście wyklucza podjęcie niektórych projektów i 
odrzucenie propozycji zawarcia transakcji. Zasad etycznych nie wolno naruszać nie 
tylko dlatego, że ktoś mógłby nam coś zarzucić, ale głównie z własnego przekonania. 
Pomyłki merytoryczne, kalkulacyjne i niedocenianie wpływu środowiska są według 
niej elementami ryzyka zawodowego i nie wchodzą w zakres etyki. 
 
Pani prezes zasiada w radach nadzorczych kilku liczących się na rynku krajowym 
przedsiębiorstw i często próbowano ją namówić do przekonania pozostałych 
członków rady do podjęcia decyzji o nabyciu pewnych produktów w zamian za 
uzyskanie określonych korzyści osobistych. Propozycje tego rodzaju wobec członków 
rady nadzorczej, zobowiązanych z mocy prawa do szczególnego obiektywizmu, 
uznaje za wyjątkowo nieetyczne. Jeśli natomiast zawiera jakąś transakcję, to jako 
nabywca zainteresowana jest, aby cena była jak najniższa, i używa różnych 
argumentów, by ją obniżyć. Jako sprzedawca postępuje odwrotnie.  
 
Powstaje kwestia, czy zatajenie informacji jest kłamstwem. Jeżeli na przykład 
sprzedajemy przedsiębiorstwo i informujemy nabywcę o ryzyku, którym jest kiepski 
zarząd, to jest to powód do obniżki ceny. Naszym obowiązkiem jest poinformowanie 
o tym nabywcy, a zatajanie tego faktu byłoby nieetyczne. Przyjmuje się założenie, że 
obie strony transakcji podchodzą do jej zawarcia w sposób profesjonalny i albo druga 
strona jest przygotowana na zadawanie niezbędnych w takich sytuacjach pytań, albo 
traci w wyniku braku umiejętności negocjacji. 
 
Dla Lidii Goetting, dyrektora finansowego European Construction Consortium, etyka 
w biznesie jest bardzo ważna. Często odwołuje się do niej jako argumentu 
najwyższej rangi. Uważa ona, że przestrzeganie norm etycznych wielokrotnie 
pomogło jej rozwiązać napotkane problemy. Jeżeli strony darzą się zaufaniem, to 
upraszcza się załatwianie wielu spraw. Jednakże jednym przedsiębiorcom, 
kierownikom i pracownikom można ufać, a innym nie warto. Jeżeli ktoś raz skłamał, 
nawet w mniej ważnych sprawach, to trudno mu ufać w innych sprawach.  
 
Pani dyrektor uważa, że pod względem przestrzegania zasad etycznych nie jest w 
Polsce gorzej niż w innych krajach. Można tu spotkać nawet pewien rodzaj 
unikatowej rycersko-słowiańskiej etyki opartej na honorze, szlachetności serca i 
romantycznych wzruszeniach. Rzadziej napotkać można ewidentne kłamstwa 
wypowiadane z premedytacją. Najczęściej wynikają one z niewiedzy, 
nieświadomości lub braku wyobraźni. Za nieetyczną można uważać profesjonalną 
bezduszność, polegającą na udzielaniu automatycznych, wymijających odpowiedzi, 
bez chęci angażowania serca i rozumu.  
 
Mówienie prawdy podczas zawierania transakcji biznesowych jest niezmiernie 
ważne. Ze względu na tajemnicę handlową nie zawsze można wszystko powiedzieć, 
ale nie wolno kłamać. Traci się bowiem bezpowrotnie zaufanie innych ludzi. Równie 
ważna jest prawdomówność i lojalność pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Pracownik, który wie, że jego osobiste sprawy i problemy zostaną wysłuchane z 
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należytą troską przez przełożonego, zwykle nie kłamie. Problemem dyskusyjnym są 
postawy stron podczas negocjacji oraz przypadki manipulowania zachowaniem 
nabywców podczas kampanii promocyjnych. Postawy te, chociaż wydają się często 
nieetyczne, są stosowane w biznesie i zamiast je tylko potępiać, lepiej jest poznać 
mechanizm ich funkcjonowania i sposoby samoobrony.  
 
Leszek Janowski, prezes Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości, uważa 
postępowanie etyczne za bardzo ważne, chociaż niejednokrotnie stanowi ono 
przeszkodę w biznesie. W biznesie występuje bowiem wiele okazji do omijania zasad 
etyki. Uważa on, że rzemieślnicy łatwiej akceptują zasady etyczne niż nowi 
przedsiębiorcy bez takiej tradycji. Przedsiębiorcy, którzy są pozbawieni jakichkolwiek 
skrupułów, są często skuteczniejsi w biznesie i osiągają większe zyski. 
Mankamentem jest, że rozproszone środowisko przedsiębiorców nie piętnuje takiego 
zachowania, a wręcz przeciwnie - przedsiębiorcy łamiący normy etyczne są czasem 
postrzegani jako przebojowi. Pan Prezes stwierdza, że w Polsce brak etyki nie 
przeszkadza jeszcze w prowadzeniu interesów. 
 
Dla Barbary Pochmielnickiej, dyrektora Canada Brokers, zasady etyczne mają 
znaczenie podstawowe, zwłaszcza że branża ubezpieczeniowa powinna się kojarzyć 
z zaufaniem. Stosowanie zasad etycznych pomaga w wykonywaniu codziennej 
pracy. O trwaniu w biznesie trzeba myśleć w dłuższej perspektywie, a kłamstwa 
prędzej czy później wychodzą na jaw. Większość przedsiębiorców w Polce dostrzega 
przede wszystkim korzyści krótkoterminowe. Oszukiwanie nabywców polega głównie 
na promowaniu samych zalet własnych produktów, przemilczaniu niedogodności albo 
eksponowaniu wad produktów konkurentów. Nabywca zaś oczekuje prawdy.  
 
Grzegorz Soszyński, dyrektor ds. organizacji turystyki Biura Podróży Jordan, twierdzi, 
że człowiek uczciwy w życiu jest również uczciwy w prowadzeniu biznesu. Ktoś kto 
oszukuje partnerów w interesach, okłamuje z reguły także swoją rodzinę i przyjaciół. 
Postępowanie zgodne z zasadami etyki nie jest niestety w Polsce powszechne. 
Wyróżnia on nieuczciwość w "białych rękawiczkach", kiedy pozornie wydaje się, że 
wszystko jest zgodne z prawem, a w rzeczywistości oszukuje się nabywcę, 
kontrahenta lub pracownika. Uzasadnia się wtedy swoje postępowanie nieistotnymi 
argumentami (np. obniża się wynagrodzenie pracownikom twierdząc, że za dużo 
zarabiają). Można także wprowadzić do umowy takie klauzule, na które druga strona 
nie zwróci uwagi lub nie zinterpretuje dokładnie ich znaczenia, a przez to zostanie 
oszukana. Zaufanie w biznesie ma znaczenie podstawowe, gdyż często wystarczy 
nawet umowa ustna do tego, aby dotrzymać jej warunków.  
 
Dyrektor Soszyński uważa, że oszukać można tylko raz. Partner przestanie 
współpracować z Biurem bo straci zaufanie. Pod względem przestrzegania zasad 
etycznych Polska nie różni się od innych krajów. Coraz powszechniejsza na świecie 
staje się korupcja oraz wykorzystywanie kontaktów i stanowisk w administracji 
państwowej do uzyskania przewagi konkurencyjnej.  
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Małgorzata Makulska, wiceprezes Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 
sądzi, że w działalności biznesowej postępuje etycznie. Doraźne cele finansowe 
można osiągnąć, nie stosując się do zasad etyki, ale długofalowo jest to szkodliwe, 
bo powoduje skutki przeciwne do zamierzonych, deprecjonuje prestiż 
przedsiębiorstwa i osób nim zarządzających, często nawet je ośmiesza. Efekty 
doraźne mijają, a zła opinia pozostaje.  
 
Pani prezes uważa, że brak zasad moralnych nie opłaca się w biznesie, nawet jeżeli 
bierzemy pod uwagę tylko własne samopoczucie. Konkurować należy, ale bez 
wyrządzania szkody konkurentom. Wiele przedsiębiorstw rozpowszechnia jednak 
przesadne informacje o własnej sytuacji finansowej, możliwościach usługowych oraz 
o niskiej jakości produktów konkurentów. Informacje takie rozgłasza się wśród 
potencjalnych nabywców i podczas rekrutacji nowych pracowników. Typowymi 
oszustwami są zawyżone faktury i rachunki za usługi, które nie zostały wykonane. 
Często spotykamy się także z nierzetelnością i niską jakością produktów. Własnym 
pracownikom nie można przekazywać wszystkich informacji, ale nie wolno ich 
okłamywać, aby nie utracić zaufania.  
 
Warto również odnotować przypadek niemieckiego Volkswagena, który kupił 
brytyjskiego Rolls Royce'a. Po zawarciu umowy wyszło na jaw, że prawnicy 
przeoczyli, iż prawo do używania prestiżowej marki należało do innego koncernu, 
który odsprzedał je od 2003 r. firmie BMW. Volkswagenowi sprzedano więc za 
znaczną sumę pieniędzy dobra niematerialne, do których Rolls Royce posiadał 
ograniczone prawo własności. Zdania są podzielone, czy i w jakim stopniu nastąpiło 
tu naruszenie zasad etycznych.  
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ROZWÓJ KADRY MARKETINGOWEJ 
W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia nastąpił dynamiczny rozwój kadry 
marketingowej w Polsce, ale popularyzacja marketingu rozpoczęła się znacznie 
wcześniej, już w latach siedemdziesiątych. Kandydaci na specjalistów w zakresie 
marketingu mogą zdobyć formalne wykształcenie na wielu wyższych uczelniach w 
Polsce. Uzyskują oni doświadczenie w przedsiębiorstwach krajowych i 
międzynarodowych, które otworzyły swoje filie lub stały się udziałowcami 
przedsiębiorstw polskich. Pracownicy zajmujący się marketingiem mają wysoki status 
zawodowy, niewiele odbiegający od standardów zagranicznych. Pracodawcy cenią 
staż pracy pracownika w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach. Podczas 
selekcji kandydatów decydujące znaczenie mają umiejętności planowania 
marketingowego, sprawnego gospodarowania ograniczonym budżetem i 
komunikowania się z nabywcami.  
 
Na rynku pracy obserwujemy spadek liczby ofert dla specjalistów z zakresu 
marketingu, zwłaszcza na stanowiska kierownicze. Poszukiwani są pracownicy, 
którzy mogą pochwalić się konkretnymi osiągnięciami - twierdzi Ewa Wadas z Bigram 
Personal Consulting. Uważa ona, że pracodawców możemy podzielić na dwie grupy: 
tych, co kładą nacisk na doświadczenie, i tych, którzy pragną sprawdzić cechy 
kandydata i doświadczenie za pomocą testów psychomotorycznych. Najważniejszym 
kryterium przydatności kandydata na dane stanowisko jest rzetelna ocena jego 
dorobku zawodowego.  
 
Konsultanci z SMG/KRC Poland Human Resources twierdzą, że pracodawcy wiedzą, 
jakie wymagania formalne powinien spełniać np. kierownik działu marketingowego, 
nie zawsze mogą jednak sprecyzować jego cechy osobowe i predyspozycje 
psychologiczne. Niewiele przedsiębiorstw potrafi docenić, jak ważne jest 
dopasowanie cech osobowych kandydata do misji, celów, aktualnej sytuacji, 
dynamiki rozwoju i kultury pracy w danym przedsiębiorstwie. Zdarza się, że 
przedsiębiorstwa międzynarodowe wymagają od kierowników działów 
marketingowych jedynie umiejętności wykonawczych. Nastawienie pracodawców na 
młody wiek kandydatów do pracy w działach marketingowych przyniosło im korzyści 
w postaci doświadczenia zawodowego. Zagraniczni specjaliści marketingowi stracili 
"na wartości". Wobec dostatku krajowych specjalistów z zakresu marketingu, 
przedsiębiorstwom i instytucjom nie opłaca się zatrudniać droższych znawców 
marketingu z zagranicy. Konsultanci twierdzą wręcz, że z zatrudniania 
obcokrajowców wynikają wysokie koszty, niewspółmierne do korzyści. Rzadko 
kandydatów na najwyższe stanowiska kierownicze poszukuje się przez ogłoszenia 
prasowe. Powszechnym sposobem - nawet przy obsadzie kierowników średniego i 
niższego szczebla - staje się korzystanie z usług agencji.  
 
Konsultant amerykański T. Lambert twierdzi, że wiele przedsiębiorstw poszukuje 
młodych i dynamicznych osób, a po zatrudnieniu ich potencjał nie zostaje w pełni 
wykorzystany. Dynamiczny i kreatywny kierownik traktowany jest początkowo w 
przedsiębiorstwie jak "złota rybka". Po upływie krótkiego okresu budzenia zachwytu, 
staje się "dżinem", którego trzeba zamknąć w butelce. Zarząd wielu przedsiębiorstw 
dostrzega, że elastyczność i kreatywność to cenne cechy osobowe pracowników. 
Często uważa się nawet, że jest to elementarny wymóg sprawnego funkcjonowania 
nowoczesnego przedsiębiorstwa, gdyż sytuacja na rynku ciągle się zmienia i 
konkurencja wzrasta. W praktyce nie stwarza się jednak warunków do działania 
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dynamicznego. Dynamiczność oznacza bowiem otwartość na zmiany, a zmiany nie 
są powszechnie akceptowane. Wielu pracowników nie jest przygotowanych na 
elastyczne dostosowywanie się do nowej sytuacji i czuje się niepewnie wobec 
zjawisk nieprzewidywalnych. Preferuje się raczej spokój niż ruch. Zamiast więc 
wspierać, ściśle kontroluje się poczynania osób przejawiających inwencję. Deklaracji 
o promowaniu elastyczności nie towarzyszy system motywujący, a więc awans, 
wzrost wynagrodzenia i nagrody za osiągnięcia. Zdarza się, że kierownictwo 
naczelne zaleca rzutkiemu kierownikowi stosować nowoczesne metody pracy czy 
techniki zarządzania. Nie wynika to jednak z przeświadczenia o konieczności ich 
stosowania, ale ze swego rodzaju "mody". Konsekwencją takiej sytuacji jest efekt 
"przystanku autobusowego", pracownicy nie angażują się w nowe przedsięwzięcia, 
bo przewidują, że nadejdzie "nowa moda", a z nią znowu pozorne zmiany. Ponadto 
podwładni często nie ufają dynamicznym kierownikom, uważają ich za karierowiczów 
i mają do nich pretensje, że ciągle wymyślają coś nowego, każąc im schodzić z 
"wydeptanych ścieżek". W rezultacie kierownicy dynamiczni mają problemy z 
wykorzystaniem swoich możliwości, a przedsiębiorstwo może mieć trudności z 
elastycznym dostosowywaniem się do wymogów narzucanych przez środowisko 
zewnętrzne. 
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Studia przypadków część 2 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WIARYGODNOŚĆ BADAŃ MARKETINGOWYCH 
Rzadko występuje stuprocentowa zbieżność wyników badań marketingowych ze 
stanem rzeczywistym. Możemy jedynie szacować, na ile prognozy (np. popytu) 
znalazły odbicie w działalności gospodarczej (np. faktycznej sprzedaży produktu) lub 
w jakim stopniu deklarowane postawy nabywców wobec ogłoszenia reklamowego 
wpłynęły na faktyczne decyzje zakupu produktu. Według reprezentatywnych badań 
Ośrodka Badań Opinii Publicznej (OBOP), przeprowadzonych w 1999 r., 
przewidywano, że na film "Ogniem i mieczem" wybierze się około 20 mln widzów. W 
rzeczywistości film ten obejrzało w okresie największej oglądalności nieco ponad 7 
mln osób. Czy zatem wyniki badań marketingowych mają jedynie charakter 
orientacyjny? W opisanym przypadku rozbieżność wyniosła aż 13 mln widzów. 
 
Poznanie czynników warunkujących wiarygodność badań marketingowych pozwala 
określić, czy wyniki badań znajdą odbicie w rzeczywistości i jaki będzie błąd 
prognozy. Czynniki warunkujące wiarygodność badań możemy podzielić na zależne i 
niezależne od zespołu badawczego. Za czynniki zależne uznajemy umiejętności i 
postawę zespołu prowadzącego badania, wybór metody lub metod badania 
odpowiednich do cech charakterystycznych przedmiotu badania. Czynnikami 
niezależnymi są: stosunek respondentów do badań, sytuacja rynkowa w trakcie i po 
realizacji badań oraz czas upływający od zakończenia badań do aplikacji wyników.  
 
Zespół badawczy definiuje cele badania we współpracy ze zleceniodawcą, wybiera 
metodę lub metody badawcze, opracowuje projekt badania, nadzoruje realizację 
badania, analizuje uzyskane dane i opracowuje wyniki w postaci raportu. Na każdym 
z tych etapów można popełnić błędy, które mogą zniekształcić ostateczne wyniki. W 
wielu przypadkach użytkownik wyników badań nie dysponuje odpowiednim 
poziomem wiedzy ani nie ma praktycznej możliwości oceny prawidłowości przebiegu 
badań czy interpretacji danych przez zespół badawczy. Zdarzają się bowiem 
zarówno nierzetelni ankieterzy, jak i nadużycia podczas losowego doboru próby. 
Każda metoda badawcza ma swoje zalety i wady oraz określony zakres 
zastosowania. Z góry należy więc określić ograniczenia metody, których nie da się 
całkowicie wyeliminować.  
 
Przedmiotem badania może być na przykład nowy produkt w formie prototypu, 
wirtualnego modelu na monitorze komputera lub projekt opakowania. Forma 
prezentacji produktu wpływa także na wyniki badań. Im produkt wyglądem i cechami 
użytkowymi jest bardziej zbliżony do postaci finalnej, tym jest większa wiarygodność 
odpowiedzi respondentów.  
 
Wiarygodność badania zależy także od otoczenia, w którym prezentowany jest 
produkt. Na przykład inna będzie ocena opakowania soku, jeśli jego egzemplarz 
zostanie pokazany respondentom bezpośrednio, a inna, jeśli zostanie umieszczone 
na półce w otoczeniu opakowań soków innych producentów. Im otoczenie jest 
bardziej zbliżone do naturalnego, tym wiarygodność wyników jest większa.  
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Stopień wiarygodności badań zależeć może także od respondentów. Na przykład, 
gospodynie domowe pytano, jakiego używają proszku do prania, a następnie 
poproszono je o pokazanie opakowania tego proszku. Uzyskane wyniki częściowo 
różniły się od wcześniejszych deklaracji. Jeżeli takie banalne pytanie nie zawsze 
gwarantowało wiarygodną odpowiedź, to sceptycyzm co do wiarygodności może 
wzrosnąć, kiedy pytamy respondentów o zamiary zakupów produktu nowego, często 
jeszcze niedostępnego na rynku. Respondent może bowiem mieć na myśli nie 
zamiar, ale chęć zakupu. Faktycznie nie kupi on produktu, bo go na przykład na to 
nie stać. Respondent może też chcieć sprawić przyjemność ankieterowi, kierować się 
nawykami, stereotypami, naśladowaniem innych lub nie przyznawać się do pragnień, 
uważając, że nie są społecznie akceptowane. Gospodyni domowa mogła zatem 
deklarować zakup drogiego proszku, który zapamiętała z ogłoszenia reklamowego w 
telewizji i którego chciałaby używać, a nie proszku tańszego, którego używa i będzie 
prawdopodobnie używać na co dzień. Podczas interpretacji wyników badań należy 
więc zawsze odnieść się do wiarygodności danych.  
 
Rzeczywista sytuacja rynkowa może być inna od tej, w której realizowane były 
badania. Niestabilność sytuacji gospodarczej i zmiany mody mogą także powodować 
pewne ograniczenia wiarygodności badań. Upływ czasu zwykle zmniejsza 
przydatność wyników badań. Im dłuższy czas minął od badania, tym przydatność 
prognozy jest mniejsza. W tym czasie może bowiem pojawić się na rynku nowy 
konkurent lub koniunktura gospodarcza może ulec radykalnej zmianie. Poprzez 
stosowanie procedur sprawdzających rzetelność odpowiedzi respondentów i 
poprawność analizy danych można uniknąć błędu bezkrytycznego przyjmowania 
wyników badań marketingowych. 
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WPŁYW INFORMACJI MARKETINGOWYCH NA DECYZJE EKSPORTOWE 
Wiele przedsiębiorstw polskich, które zamierzają wejść na rynki krajów należących 
do Unii Europejskiej, nie są do tego odpowiednio przygotowane. Przykładem tego 
jest przedsiębiorstwo Arian, produkujące instrumenty pomiarowe i wagi ważące z 
dokładnością do jednej tysięcznej grama. Arian osiągnął na rynku krajowym 
przewagę konkurencyjną. Wobec tego, że rynek krajowy szybko nasycił się tymi 
produktami, przedsiębiorstwo postanowiło wejść na rynki krajów sąsiadujących z 
Polską. Zwykle przed podjęciem takich decyzji należy przeprowadzić diagnozę 
sytuacji, określić szanse i wybrać cele według określonego kryterium.  
 
Aby wejść na rynki krajów Unii Europejskiej, Arian postanowił wystawić ofertę swoich 
produktów na targach specjalistycznych w Niemczech. Nieoczekiwanie pojawiła się 
jednak propozycja współpracy z przedsiębiorstwem niemieckim przy sprzedaży jego 
produktów na rynkach krajów Unii Europejskiej. Wstępne zamówienie obejmowało 
dostawę partii produktów równoważną wysokości trzymiesięcznej produkcji. W ciągu 
dwóch tygodni Arian podpisał umowę na trzyletnią współpracę, z zagwarantowaniem 
przedsiębiorstwu niemieckiemu wyłączności dystrybucji na rynkach krajów Unii 
Europejskiej i maksymalnego rabatu podczas zakupu. Pozornie wydawało się, że 
Arian znalazł się w szczęśliwej sytuacji, gdyż bez ponoszenia kosztów znalazł 
partnera zagranicznego, który mógłby zapewnić mu stały eksport. Jedyne 
zastrzeżenia można było zgłosić do klauzuli przyznającej wyłączność dystrybucji 
produktów i maksymalny rabat, czyli eksport po niskiej cenie.  
 
Po zawarciu umowy przedstawiciele Ariana pojechali na targi w Niemczech, aby się 
przekonać, jak prezentują się ich produkty na stoisku niemieckiego partnera. Stoiska 
partnera na targach nie znaleziono, ale prezentowane były tam produkty podobne, 
innego przedsiębiorstwa niemieckiego, które były o 150% droższe od produktów 
wytwarzanych przez Ariana. Partner niemiecki okazał się liderem na rynku 
niemieckim i podpisując umowę z Arianem zadbał o swoje interesy. Wobec 
nieopłacalności zerwania umowy Arian musiał przyjąć warunki podyktowane przez 
stronę niemiecką. 
 
Arian popełnił kilka błędów. Nie zasięgnięto informacji o przedsiębiorstwie 
niemieckim, które okazało się konkurentem wytwarzającym produkty o podobnym 
przeznaczeniu. Nie przeprowadzono elementarnych badań marketingowych, 
chociażby opierając się na wtórnych materiałach źródłowych. Czy można to określić 
jako brak przezorności, czy też dążenie do celu za wszelką cenę? W podobny 
sposób, jak Arian, postąpiło blisko 40% polskich eksporterów, którzy łatwowiernie dali 
się zwieść zagranicznym partnerom. 
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KORZYŚCI Z INFORMACJI OD NIEZADOWOLONYCH NABYWCÓW 
Do zarządu przedsiębiorstwa przewozowego zgłosił się poirytowany młody człowiek, 
który nie zdążył na rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy w innym mieście, 
ponieważ autobus odjechał z przystanku pięć minut przed czasem podanym na 
rozkładzie jazdy. Reprezentant przewoźnika uważnie wysłuchał skargi, przeprosił za 
powstałą sytuację, zaproponował kawę i zaoferował kontakt z potencjalnym 
pracodawcą. W rozmowie telefonicznej reprezentant przewoźnika usprawiedliwił 
nieobecność kandydata, wyjaśnił przyczyny tej nieobecności i przy okazji ustalono 
także termin następnego spotkania na rozmowę kwalifikacyjną. Młody człowiek był 
zadowolony z takiego sposobu załatwiania reklamacji. Pomimo początkowych 
trudności udało mu się zdobyć pracę. Potraktował to zdarzenie jako przygodę, o 
której chętnie opowiadał rodzinie i przyjaciołom. Z przykładu tego wynika, że klient, 
którego reklamacja potraktowana jest życzliwie i ze zrozumieniem, staje się 
najczęściej klientem lojalnym wobec przedsiębiorstwa, a ponadto może je chwalić i 
polecać innym nabywcom.  
 
Niewiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że niezadowoleni nabywcy mogą być 
źródłem cennych informacji. Z reguły taktuje się ich jako zło konieczne i zarząd 
przedsiębiorstwa unika spotkania z nimi. Niezadowolony nabywca pokazuje, że 
przedsiębiorstwo z jakiś względów nie sprostało jego oczekiwaniom i podobnie jak 
konsultant wskazuje obszary niedociągnięć. Trafność sądów opiera on na własnym 
doświadczeniu. Jedynym mankamentem jest to, że przekazuje swoje spostrzeżenia 
emocjonalnie. Nabywca niezadowolony z produktu lub obsługi, którego reklamację 
reprezentant przedsiębiorstwa potraktował nieżyczliwie, rozpowszechnia zwykle 
swoje niezadowolenie w kręgu potencjalnych nabywców. Niektórzy z 
niezadowolonych nabywców próbują zainteresować swoim problemem redakcje 
dzienników, radia lub telewizji. Nabywcy opisują często nieprzyjemne doświadczenia 
w Internecie, korzystając z nieskrępowanej wolności słowa.  
 
W świetle wyników badań United States Office of Consumer Affairs wynika, że na 26 
niezadowolonych nabywców tylko jeden decyduje się złożyć reklamację. Nabywcy z 
reguły nie wierzą, że reklamacja odniesie skutek, unikają konfrontacji, nie wiedzą, w 
jaki sposób ją zgłosić albo napotykają zbyt skomplikowaną procedurę składania 
reklamacji. Łatwo można odwieść nabywcę od składania reklamacji, jeżeli wprowadzi 
się wymóg składania jej na piśmie. Wyniki badań American Productivity & Quality 
Center wskazują, że jeżeli nabywcy mają wolny wybór, to w ponad 81% reklamację 
składają telefonicznie. Około 15% skarg napływa drogą pocztową lub faksem, a 
około 2% przekazywane jest przez pocztę elektroniczną. Tylko około 2% 
niezadowolonych nabywców decyduje się przedstawić skargę osobiście. Doskonałym 
sposobem przyjmowania skarg może być uruchomienie bezpłatnej (0-800) lub 
częściowo płatnej (0-801) linii telefonicznej.  
 
Procedury składania reklamacji muszą być proste, przejrzyste i znane nabywcom. 
Świadczą one o tym, jak przedsiębiorstwo dba o nabywców swoich produktów. 
Zasady składania skarg powinny być obwieszczane na plakatach, folderach, ulotkach 
i drukach oraz rozpowszechniane w miejscach, gdzie nabywcy mogą je łatwo 
zauważyć (w sklepie detalicznym, punkcie serwisowym itp.).  
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Osobiście lub telefonicznie składana skarga powinna być szybko rozpatrzona, gdyż 
oszczędza to czas obu stronom i ogranicza liczbę kontaktów. Pracownicy 
załatwiający reklamacje nabywców muszą być upoważnieni do podejmowania 
decyzji, które prowadzą do usatysfakcjonowania rozgoryczonych nabywców. W sieci 
hoteli Ritz-Carlton upoważniony pracownik ma prawo do wynagradzania 
niezadowolonego nabywcy do 2000 USD, a w linii lotniczej British Airways do 5000 
USD. Najczęściej dąży się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin. Im szybciej 
przychodzi rozstrzygnięcie, tym lepiej. Jeżeli nie można rozwiązać problemu klienta 
od razu, to należy go powiadomić o przyjęciu skargi, przeprosić za sprawiony kłopot i 
fatygę, uzgodnić dalszy tok postępowania i termin jego zakończenia. Zaleca się 
indywidualne podejście do każdego nabywcy składającego reklamację. Najlepszym 
rozwiązaniem jest przedstawienie możliwości wyboru formy rekompensaty i wspólne 
z nabywcą rozwiązywanie jego problemu. Propozycje naprawy wyrządzonej szkody 
powinny być możliwe do spełnienia.  
 
J. Horovitz, profesor Institute for Management Development w Lozannie, dzieli 
niezadowolonych nabywców na cztery kategorie: kontrolerów jakości, filozofów, 
negocjatorów i ofiary. Kontrolerowi jakości zależy na pokazaniu, co przedsiębiorstwo 
robi źle i w jaki sposób powinno naprawić błąd. Negocjator żąda rekompensaty za 
poniesioną stratę. Ofiara pragnie współczucia, a filozof zadowoli się odpowiedzią na 
trudne pytania, które postawił.  
 
Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: wyjaśnienie przyczyn zaistniałej 
sytuacji (bez podawania technicznych szczegółów, które z reguły nie interesują 
nabywcy), zapewnienie, że podobny przypadek nie powtórzy się, gdyż podjęto 
odpowiednie przedsięwzięcia, aby mu zapobiec w przyszłości, proponowany sposób 
zadośćuczynienia lub kwotę rekompensaty i przeprosiny za powstałe niedogodności.  
 
Popularną formą sprawdzania stopnia zadowolenia nabywców z załatwienia 
reklamacji jest wysyłanie do nich kwestionariuszy ankietowych z prośbą o podanie 
opinii w tej sprawie.  
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PRZYDATNOŚĆ BAZY DANYCH DO TWORZENIA TRWAŁYCH RELACJI Z NABYWACAMI 
Długotrwałe, pozytywne nastawienie nabywców wobec produktu jest z reguły 

następstwem korzystnego zawarcia pierwszej transakcji kupna-sprzedaży i bodźców 

skłaniających do ponowienia zakupu. Przedsiębiorstwo dąży do przeistoczenia 

jednorazowych nabywców w stałych klientów m.in. poprzez gromadzenie danych o 

ich cechach charakterystycznych i preferencjach. W ten sposób powstaje baza 

danych o nabywcach. Baza danych znajduje szczególne zastosowanie w działalności 

promocyjnej, określanej marketingiem bezpośrednim. W marketingu bezpośrednim 

komunikowanie się z nabywcami odbywa się za pomocą przesyłek pocztowych, 

listów elektronicznych (e-mail), stron internetowych www, telemarketingu i tzw. 

reklamy interaktywnej. Linie lotnicze i hotele wykorzystują bazy danych np. do 

nagradzania klientów korzystających najczęściej z ich usług i przesyłania im ofert 

nowych usług. Znajomość cech nabywców umożliwia lepsze dopasowanie oferty do 

ich potrzeb i możliwości finansowych. Chociaż oferty kierowane są do wielu osób, to 

jeżeli widnieje na nich nazwisko i adres nabywcy, może on odnieść wrażenie, że 

oferta została dopasowana specjalnie do jego potrzeb. Bezpośredni kontakt z 

nabywcami jest często skuteczniejszą formą promocji, ponieważ rynek nasycony jest 

mnóstwem ogłoszeń reklamowych, które są częstokroć niedostrzegane, niewłaściwie 

interpretowane i szybko zapominane.  

 

Według opinii ekspertów, sprawność marketingu bezpośredniego zależy w 50% od 

sporządzenia odpowiedniej listy potencjalnych nabywców danego produktu. 

Niezależnie od tego, jak atrakcyjna będzie oferta i jak sugestywne materiały 

promocyjne, pozostaną one bez odpowiedzi, jeżeli trafią do niewłaściwej osoby. Listę 

potencjalnych nabywców można sporządzić we własnym zakresie albo zakupić od 

innego przedsiębiorstwa lub agencji marketingowej. Źródłem danych o nabywcach są 

m.in. faktury i karty gwarancyjne, notatki z rozmów z kontrahentami oraz formularze 

zwrotne - zamieszczane w czasopismach, rozpowszechniane podczas sprzedaży 

produktów i konkursów.  

 

Ważne znaczenie ma odpowiednie zaprojektowanie struktury bazy danych, z 

uwzględnieniem nie tylko cech charakterystycznych potencjalnych nabywców, ale 

także liczby kontaktów z nabywcą i ich efektów. Wybór potencjalnych nabywców 

opiera się na z góry ustalonych kryteriach. Według danych GUS, średnio 2% ludności 

zmienia miejsce zamieszkania w ciągu roku. W związku z tym pożądana jest 

okresowa aktualizacja listy potencjalnych nabywców i ich adresów, chociażby ze 

względu na zwroty nie odebranych przesyłek pocztowych.  

 

W niektórych przypadkach można skorzystać z usług agencji pośredniczącej i 

wynająć obcą listę adresową. Agencja, współpracując z właścicielami wielu baz 

danych, przedstawia kilka propozycji i ułatwia wybór listy odpowiadającej konkretnym 

potrzebom przedsiębiorstwa. W procesie korzystania z wynajętej listy adresowej 

zwracamy szczególną uwagę na: 
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 ustalenie kryteriów wyboru bazy danych, 
 zawarcie umowy o wykorzystanie listy, czyli uzyskanie zgody na użycie nazwisk i 

adresów potencjalnych nabywców, 
 weryfikację przydatności listy według cech charakterystycznych nabywców i 

dopasowanie jej do celu promocji, 
 wykreślenie powtarzających się adresów - w przypadku korzystania z więcej niż 

jednej bazy danych, 
 wybór dogodnego czasu na promocję i wysyłkę ofert, 
 weryfikację listy na podstawie zwrotów nie odebranych przesyłek i próśb 

nabywców o nie przesyłanie więcej materiałów promocyjnych, 
 analizę wskaźnika odpowiedzi i kosztów przypadających na jedną odpowiedź. 

Jeżeli lista została wynajęta do jednorazowego użytku, to tylko nabywcy udzielający 

odpowiedzi mogą pozostać w bazie danych najemcy. 
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ROZWÓJ DORADZTWA LOGISTYCZNEGO 
Nieujawniona z nazwy, zachodnioeuropejska sieć handlowa wydała ponad 7 mln 

USD, gdy przez dwa lata poszukiwała sposobu, aby oferowany przez nią asortyment 

produktów w 98% był dostępny w prowadzonych przez nią sklepach detalicznych. 

Pomimo to nie udało jej się przekroczyć poziomu 90% dostępności produktów w 

sklepach. Rozwiązanie, które gwarantowałyby spełnienie zamierzeń, wymagało od 

dwu- do czterokrotnego zwiększenia częstotliwości dostaw. Poproszone o 

konsultację przedsiębiorstwo logistyczne odrzuciło pomysły zwiększenia 

częstotliwości dostaw jako zbyt kosztowne. W wyniku przeprowadzonych obserwacji i 

analiz konsultanci zaproponowali zmianę ilości produktów w opakowaniach 

zbiorczych. Zmodyfikowano w ten sposób opakowania 500 spośród 12 000 

produktów. W efekcie dostępność asortymentu we wszystkich sklepach zwiększyła 

się do ponad 95%. 

 

W odpowiedzi na nagły wzrost popytu, firma Marks & Spencer musiała szybko 

zwiększyć dostawy produktów żywnościowych do sklepów zlokalizowanych w jednej 

z dzielnic Londynu. Firma od kilku lat współpracowała z przedsiębiorstwem 

logistycznym Gist, które zajmowało się analizowaniem, projektowaniem, wdrażaniem 

i zarządzaniem łańcuchami logistycznymi. Przeprowadzona przez Gist analiza 

wykazała, że wzrósł popyt przede wszystkim na dania gotowe, które zamawiały 

sekretarki wydziałów zarządu miejskiego Londynu. Sekretarki przygotowywały posiłki 

na wielogodzinne posiedzenia zarządów, związane z pojawieniem się nowych 

problemów związanych z modernizacją i rozwojem miasta. Analiza sytuacji ujawniła 

niszę rynkową - popyt na gotowe dania na wynos. Konsultanci zaproponowali 

specjalną obsługę biur na zamówienia telefoniczne i utworzenie telefonicznej linii 

informacyjnej (infolinii). Gist zajął się obsługą centrum teleinformatycznego i 

koordynacją sprzedaży. W efekcie Marks & Spencer otrzymał dodatkowe 

zamówienia na produkty żywnościowe wartości około 12 mln funtów.  

 

Doradztwo jest jedną z najczęstszych form świadczenia usług przez przedsiębiorstwa 

logistyczne i dynamicznie się rozwija. Dyrektor do spraw rozwoju polskiego oddziału 

przedsiębiorstwa międzynarodowego Gist twierdzi, że producenci i pośrednicy 

handlowi napotykają coraz więcej problemów podczas realizacji funkcji logistycznych 

wobec dostawców i nabywców produktów. Zarządy przedsiębiorstw nie zawsze 

potrafią docenić występujące okazje, wyzwania czy problemy, postawić diagnozę, 

znaleźć warianty rozwiązań i wybrać najlepszy sposób działania. Ważna jest także 

szybkość znalezienia wyjścia z sytuacji. Programy komputerowe umożliwiają 

wszechstronną analizę projektów modelowych. Wsparcie informatyczne analizy jest 

drogie, nierzadko sięga kilku milionów złotych. Zysk klienta może być jednak kilka, a 

nawet kilkanaście razy większy. Chodzi nie tylko o odkrycie i zagospodarowanie nisz 

rynkowych oraz skracanie łańcucha dostaw, ale także o rozwiązanie problemów 

pojawiających się wewnątrz przedsiębiorstwa.  
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White Cap TDV, duży niemiecki producent nakrętek do słoików i butelek, 

zmodernizował wytwarzanie tych produktów w jednym z zakładów na początku lat 

dziewięćdziesiątych. Zakład wyposażono w siedem linii produkcyjnych, w pełni 

zautomatyzowanych i dostosowanych do wytwarzania rozmaitych nakrętek, 

pakowanych w pudła kartonowe. Powstał jednak problem, jak zharmonizować i 

zmechanizować operacje logistyczne, takie jak układanie kartonów, umieszczenie 

nakrętek w kartonach, kontrola ich zawartości, znakowanie, sortowanie, układanie 

kartonów na paletach i transport wewnętrzny. Vanderlande Industries, światowy 

doradca w zakresie systemów składowania i transportu na krótkie odległości, w 

ścisłej kooperacji z kierownictwem White Cap, opracował system ciągłego pakowania 

i dystrybucji nakrętek, integrujący wszystkie operacje. Wymogi producenta zostały 

spełnione w 98,5%, a niezawodność wdrożonego systemu osiągnęła blisko 100%. 

 

Doradztwo logistyczne świadczą także biura konsultingowe, ale ich rola sprowadza 

się najczęściej do ogólnej analizy problemu i podsunięcia strategii rozwiązań. 

Następnie potrzebne jest opracowanie szczegółowych projektów, sposobów ich 

wdrożeń z uwzględnieniem produktów, nabywców, częstotliwości dostaw i tras 

przejazdów środków transportu. Projekty opracowują kooperujące z konsultantami 

przedsiębiorstwa logistyczne.  

 

Oddział Gist w Polsce współpracuje od 1998 r. z przedsiębiorstwem Amerest, które 

prowadzi restauracje Pizza Hut i KFC. Amerest otwiera co pół roku 20 nowych 

restauracji w Polsce i musi zapewnić pełne ich zaopatrzenie nie tylko w surowce i 

półprodukty, ale także w serwetki i mundurki dla obsługi. Gist planuje zaopatrzenie, 

organizuje dostawy produktów, magazynuje i dostarcza je do restauracji. Co pół roku 

Gist i Amerest uzgadniają wartość wzajemnych rozliczeń finansowych, stosownie do 

ruchu cen benzyny, kosztów robocizny, oraz rozważają sposoby obniżenia kosztów 

świadczonych usług. Amerest nie zajmuje się więc zaopatrzeniem, a koncentruje się 

jedynie na wyborze najlepszych dostawców i negocjuje ceny produktów. Oczekuje on 

także zaangażowania się Gista w doradztwo w zakresie finansowania operacji 

logistycznych. Obecnie przedsiębiorstwa logistyczne proponują kompleksowe usługi, 

obejmujące analizy operacji produkcyjnych, marketingowych i finansowych, a 

następnie przedstawiają projekty rozwiązań, wdrożenia i zarządzania opracowanymi 

przez siebie systemami.  
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Studia przypadków część 3 

WPROWADZANIE NOWYCH PRODUKTÓW NA RYNEK 
Best Foods, producent żywności gotowej do natychmiastowego spożycia (instant 

food), postanowił wprowadzić na rynek nowy produkt przeznaczony dla osób w wieku 

14-25 lat, a więc ludzi młodych - przeważnie starszych uczniów i studentów. 

Ponieważ był to nowy produkt i należący do nowej kategorii produktów, Best Foods 

zastosował strategię promocji typu pull (przyciągania), czyli wcześniejszego 

komunikowania się z nabywcami - zanim produkt dotrze do sieci sklepów. 

Przygotowano specjalną grafikę opakowań i starannie dobrano smak żywności. 

Przedstawiono produkty wybranym grupom młodych nabywców, z prośbą o ocenę; 

poinformowano o rozpoczęciu kampanii promocyjnej i dacie wprowadzenia 

produktów do obrotu. Wraz z rozpoczęciem kampanii promocyjnej produkty 

rozprowadzono do niemal 1/3 sieci handlu detalicznego w Polsce. Best Foods 

znalazł niszę na rynku, podjął inicjatywę i przeprowadził sprawną kampanię 

promocyjną, przedstawiając produkt odpowiadający potrzebom nabywców i w 

rezultacie odniósł sukces. 

 

Drobny wytwórca produktów żywnościowych podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji 

płatków kukurydzianych. Analiza sytuacji rynkowej wykazała, że spożycie tego 

produktu rosło dynamicznie, producentów krajowych było niewielu, a rynek krajowy 

opanowany był przez koncerny międzynarodowe. Zakładano możliwość uzyskania 3-

8% udziału w rynku krajowym, pod warunkiem wytwarzania produktu o jakości takiej 

samej albo wyższej od jakości konkurencyjnych produktów. Zakupiono nowoczesną 

linię produkcyjną i próbowano znaleźć najlepszy sposób dystrybucji produktu. W tym 

celu przeprowadzono analizę sieci handlowej pod względem nasycenia w płatki 

kukurydziane, kosztów i warunków dostaw. Najbardziej odpowiednimi punktami 

sprzedaży detalicznej wydawały się drobne sklepy osiedlowe i przydrożne (np. na 

stacjach benzynowych, dworcach autobusowych). Supermarkety i duże sklepy były 

zawalone produktami konkurentów. Przyjęto strategię cen, zapewniającą odpowiedni 

zysk producentowi i pośrednikom handlowym oraz dostosowano opakowania 

zbiorcze do wymagań pośredników, a opakowanie jednostkowe do preferencji 

nabywców. W tym przypadku producent również znalazł niszę rynkową, 

przeprowadził kalkulację kosztów, osiągnął przewidywany obrót i zysk.  

 

Około 70% krajowego rynku kawy należy do pięciu przedsiębiorstw: Tchibo (22%), 

Jacobs (15%), Elite Café (14%), MK Café and Tea (12%) i Prima (10%). Na rynku 

oferowany jest bogaty asortyment kaw ziarnistych, mielonych i rozpuszczalnych. 

Przeciętnie Polak pije obecnie trzy i pół raza więcej kawy niż w 1990 r. Spożycie 

kawy na jednego mieszkańca w Austrii, Niemczech i w krajach skandynawskich jest 

jednak kilkakrotnie wyższe. Ciekawe inicjatywy poprawy jakości kawy podjęła firma 

Elite Café Polska, oparta na kapitale zagranicznym. Elite Café zatrudnia około 200 

osób i ma nowoczesną palarnię kawy, która upala około 14 tys. ton ziarna kawowego 

rocznie. Według wyników badań marketingowych, kawa marki Pedro's zdobyła 

największe uznanie wśród nabywców. Elite Café wprowadzało tę kawę na rynek, 

opierając się na intensywnej promocji, której slogan brzmiał: "Pedro's naszym 
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prezydentem". Obecnie slogan ten przybrał postać: "Pedro's gorąca kawa".  

 

W 1994 r. firma Elite Café postanowiła wprowadzić system zapewnienia jakości kawy 

zgodnie z wymaganiami ISO 9000. Ustalono przedstawione niżej, podstawowe cele. 

 Strategiczne: dostarczanie na rynek produktów o wysokiej jakości i trwałości, 
rozwój produktu oparty na oczekiwaniach konsumentów, obsługiwanie nabywców 
na najwyższym poziomie, umocnienie wizerunku marek, stosowanie 
konkurencyjnej polityki cenowej, zakup surowców i opakowań u najlepszych 
dostawców. 

 Operacyjne: bieżące analizowanie produkcji konkurentów, dodatkowa kontrola 
ziarna, podnoszenie kwalifikacji pracowników, doskonalenie systemu obliczania 
kosztów, usprawnianie kontroli jakości, wprowadzenie dokumentacji ISO do sieci 
komputerowej, doskonalenie procesu produkcyjnego, opracowanie systemu 
kontroli kontraktów i dostaw oraz wdrożenie systemu informatycznego 
zarządzania. 

Wdrożenie systemu ISO trwało około roku. W 1996 r. Polskie Centrum Badań i 

Certyfikacji przyznało Elite Café certyfikat zgodny z wymogami jakości ISO 9002. 

Obecnie Elite Café złożyła wniosek o przyznanie międzynarodowego certyfikatu 

IQNet (International Quality Net). Wdrażany jest już system Analizy Punktów 

Krytycznych Zagrożeń (Hazard Analysis Critical Control Points - HACCP). Certyfikaty 

te są gwarancją, że produkty oferowane dotychczas i nowo wprowadzane na rynek 

przez Elite Café będą wysokiej jakości.  
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PROBLEMY ROZWOJU UPRAWY TRUSKAWEK 
Mariola i Janusz Markiewiczowie z urzędników przekwalifikowali się na ogrodników. 

Nie bali się ryzyka i ciężkiej pracy. Zaczęli od produkcji truskawek na 6-hektarowej 

plantacji, a po 25 latach uprawiają 50 razy więcej. Na plantacji w Buszkowie 

zatrudniają na pełnym etacie 21, a w sezonie letnim - ponad 100 pracowników. 

Uprawa truskawek przynosi zyski, ale wymaga dużego nakładu pracy i 

specjalistycznej wiedzy o ogrodnictwie, odmianach truskawek oraz o zabiegach 

pielęgnacyjnych i ochronnych.  

 

Markiewiczowie nawiązali współpracę z Instytutem Sadownictwa i Warzywnictwa. W 

Instytucie nauczyli się nie tylko, jak uprawiać sadzonki, ale także, jak osiągnąć 

sukces w biznesie. Przez kilka lat rozdawali swoje sadzonki pobliskim rolnikom za 

darmo. Następnie założyli plantację mateczną. Obecnie oferują 24 odmiany 

sadzonek truskawek na rynek krajowy i eksport, m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii i 

Hiszpanii. Planują także uruchomienie plantacji truskawek na Litwie. Odbiorcami 

sadzonek są plantatorzy, działkowicze i sklepy. Działkowicze kupują sadzonki 

truskawek niezależnie od wahań koniunktury na rynku i dzięki temu Markiewiczom 

udaje się przetrwać w biznesie.  

 

Wyprodukowanie sadzonki w doniczce kosztuje około 34 gr. Najbardziej opłacalna 

jest sprzedaż sadzonek do sklepów detalicznych po 1 zł, a mniej - do pośredników 

hurtowych, którzy płacą trzy razy mniej. W 2000 r. największy zysk osiągnięto na 

truskawkach deserowych, które sprzedawane były po 4 zł za kilogram, a straty 

poniesiono na odmianach przemysłowych, które sprzedawane były do zakładów 

przetwórczych po bardzo niskich cenach. Niskie ceny wynikały przede wszystkim z 

dużego importu truskawek, a zwłaszcza z odległych Chin. Aby produkcja była 

opłacalna, cena za kilogram truskawek kierowanych do przetwórstwa przemysłowego 

powinna wynosić minimum 2, 20 zł. Zakłady przetwórcze skupywały jednak truskawki 

po cenie 1,70 zł.  

 

Bezduszna biurokracja w Polsce utrudnia często prowadzenie normalnej działalności 

gospodarczej. Na przykład, można zebrać kapitał i kupić za granicą licencję na nową 

odmianę truskawek. Za badanie odmiany i załatwienie formalności umożliwiających 

uprawę płaci się około 8 tys. zł. Pomimo pozytywnych rezultatów badań nie wiadomo 

jednak, czy można będzie sprzedawać tę odmianę truskawek w kraju. Urzędnik z 

Ministerstwa Rolnictwa musi bowiem wyrazić na to zgodę, a może on nie być 

przekonany, czy będzie popyt na tę odmianę truskawek na rynku krajowym. Powstaje 

pytanie, kto ponosi ryzyko, jeżeli nie będzie popytu, czy Ministerstwo Rolnictwa, czy 

nabywca licencji.  
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Na rynku truskawek szerzy się nieuczciwa konkurencja. Wiele szkółek ogrodniczych 

sprzedaje odmiany truskawek, do których nie nabyły uprawnień. Na przykład, 

Markiewiczowie nabyli licencję na wyłączną sprzedaż w kraju włoskiej odmiany 

truskawek Onebor. Tymczasem odmianę tę można spotkać także w ofertach innych 

szkółek ogrodniczych w Polsce. Markiewiczowie nie zakładają spraw sądowych, bo 

nie wierzą, że mogą je wygrać. Próbują jedynie intensywnie reklamować legalnie 

nabyte odmiany truskawek i informować konkurentów, że naruszają ich prawa.  

 

Markiewiczowie przykładają dużą wagę do działalności marketingowej. Jako pierwsi 

w Polsce wprowadzili na masową skalę tekturowe łubianki z firmowym logo, oferują 

gadżety i koszulki z logo, analizują reakcję nabywców na nowe opakowania i wydają 

broszury propagujące uprawę truskawek. Otworzyli również stronę internetową z 

informacjami o swojej plantacji i uprawie roślin jagodowych.  
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EWOLUCJA ASORTYMENTU PRODUKTÓW POLAR SA 
Zakłady Metalowe "Zakrzów" powstały w 1952 r. Próbowały one wypełnić niszę 

rynkową, produkując początkowo kotły oraz wózki dwu- i czterokołowe dla kolei i 

poczty. W 1956 r. podjęto produkcję piecyków gazowych, a rok później motorowerów 

Ryś i Żak oraz chłodziarek absorpcyjnych Mewa o pojemności 40 litrów. W 1959 r. 

uruchomiono drugą linię produkcyjną chłodziarek absorpcyjnych Alka. W początkach 

lat sześćdziesiątych zakłady weszły z chłodziarkami na rynki Bułgarii, Grecji i 

Rumunii. W 1962 r. rozpoczęto produkcję chłodziarek sprężarkowych Foka i 

zakupiono licencję na wytwarzanie nowoczesnego agregatu absorpcyjnego Alaska, 

w który wyposażono chłodziarki Yeti.  

 

W 1963 r. zaprzestano produkcji motorowerów, a w końcu 1966 zakłady zmieniły 

nazwę na Zakłady Metalowe "Polar" we Wrocławiu. Zakłady Metalowe "Polar" 

zaczęły specjalizować się wyłącznie w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. 

W kolejnych latach rozszerzono asortyment chłodziarek sprężarkowych oraz 

wprowadzono do produkcji chłodziarki turystyczne zasilane elektrycznie lub gazem 

propan-butan i tzw. termotorby.  

 

W latach siedemdziesiątych nastąpił dynamiczny rozwój zakładów. Oddano do 

użytku oczyszczalnię ścieków sanitarnych i przemysłowych, utworzono oddziały w 

Miłkowie i Żaganiu, wyprodukowano milionową chłodziarkę. Zakłady zostały przyjęte 

do Klubu Eksporterów. W 1972 r. nadano zakładom nazwę "Predom-Polar". 

Przełomowe znaczenie miało uruchomienie produkcji automatycznej pralki bębnowej 

na licencji jugosłowiańskiej firmy "Gorenje".  

 

W 1995 r. zakłady przekształcono w Spółkę Polar SA. W 1999 r. międzynarodowy 

koncern Brandt stał się właścicielem 95% pakietu akcji Polar SA. Firma Brandt jest 

liderem na rynku europejskim, sprzedaje rocznie ponad 5,5 mln artykułów 

zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Łącznie w zakładach 

zlokalizowanych w Polsce, Austrii, Francji, Niemczech i we Włoszech Brandt 

zatrudnia ponad 11,5 tys. pracowników.  

 

W 1999 r. udział Polaru w krajowym rynku chłodziarek wynosił 37%, a w rynku pralek 

- 27%. Spółka wyposażona została w nowoczesne, skomputeryzowane linie 

produkcyjne, które wpłynęły na obniżenie kosztów materiałowych i wzrost wydajności 

pracy. Do asortymentu produkcyjnego Polaru dodano piece, kuchnie i kuchenki 

mikrofalowe. Obecnie Polar eksportuje produkty do Czech, Rosji i Słowacji, a także 

do wielu krajów Europy Zachodniej (Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 

Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania) i Ameryki Południowej. Produkty Polaru są 

zgodne z wysokimi normami ekologicznymi oraz charakteryzują się nowoczesnością, 

energooszczędnością i wysokimi standardami jakościowymi. Polar zorganizował w 

kraju 31 fabrycznych punktów usług naprawczych i 135 autoryzowanych punktów 

usługowych. Od początku powstania Polar wytwarza produkty przede wszystkim na 

podstawie projektów technicznych i wzornictwie opracowanym przez rodzimych 

konstruktorów i plastyków. 
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PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ PRODUKTÓW 
Opakowanie jest często punktem wyjścia do opracowania koncepcji promocji 

produktu. Autorzy telewizyjnego ogłoszenia reklamowego wody mineralnej 

Nałęczowianka, porównali ludzkie ciało do dziewiczego lądu, pokrytego bujną 

zielenią i oblanego morzem wody źródlanej. W końcowej sekwencji kamera 

skierowana była na zroszoną butelkę gazowanego napoju. Dominujące kolory zieleni 

i błękitu nawiązywały do ekologicznych cech napoju. Ten sam efekt miało wywołać 

opakowanie.  

 

Promowanie samego smaku może nie być wystarczające dla nabywcy, dopiero 

degustacja wody mineralnej w odpowiednim otoczeniu pomogła poznać jej walory. 

Kierownik marki wody mineralnej Nałęczowianka w przedsiębiorstwie ESI Distribution 

uważa, że forma opakowania powinna utkwić w pamięci nabywcy. Koszt projektu 

opakowania stanowi około 10-15% kosztów wprowadzenia nowego produktu na 

rynek i wynosi przeważnie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 

 

Nałęczowianka została zakupiona przez koncern Nestle w 1999 r. Jej opakowanie 

niczym nie wyróżniało się wśród opakowań innych wód mineralnych. Nieomal 

wszystkie wody mineralne rozlewane są do standardowych butelek plastikowych o 

pojemności 1,5 litra. Tylko nazwa na etykiecie pozwala czasem odróżnić rodzaj 

wody.  

 

Opakowanie powinno rzucać się w oczy, a jego forma powinna odzwierciedlać cechy 

charakterystyczne produktu. Zapewnia to kształt, kolor, wzornictwo i materiał 

opakowania. Nabywca nie może mylić jednego produktu z innym. Opakowanie 

powinno odgrywać rolę "cichego sprzedawcy", zwłaszcza w sklepie 

samoobsługowym - twierdzi konsultant CODES Corporate Identity & Brand 

Consulting. Jeżeli opakowanie niczym się nie wyróżnia, to nawet najwyższa jakość i 

doskonała promocja nie ułatwią nabywcy odnalezienia danego produktu wśród wielu 

innych podobnych produktów.  

 

Nestle zmieniło opakowanie Nałęczowianki, obawiając się, że tradycyjny wygląd 

butelki nie tylko ujemnie wpływał na wysokość zysków, ale mógł obniżać rangę tej 

marki na rynku. Opakowanie przeszło znaczne przeobrażenia. Obecnie nie 

przypomina poprzedniego kształtu - ściętego stożka z lekko wypukłym i 

zaokrąglonym dnem. Kojarzy się natomiast z dawnymi szklanymi butelkami 

Mazowszanki. Opakowanie zostało zmniejszone i jest bardziej poręczne. W połowie 

opakowania umieszczono niewielkie wgłębienie, które może stanowić zachętę, by 

sięgnąć ręką po produkt stojący na półce. Nowa forma butelki wpłynęła na 

poszerzenie kręgu nabywców, zwłaszcza ludzi młodych, powodując wzrost 

sprzedaży i w efekcie znaczny wzrost zysku. Opakowanie jest obecnie dobrze 

utożsamiane z marką.  
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W niektórych grupach produktów opakowanie pełni szczególną rolę, zwłaszcza kiedy 

nie można stosować tradycyjnych form promocji. Na przykład, opakowania leków 

muszą ułatwiać dostrzeżenie danego leku wśród wielu innych na półce aptecznej. 

Grafika opakowań leków musi się opierać na wytycznych Światowej Organizacji 

Zdrowia w zakresie kolorystyki, np. opakowania insuliny mogą być wyłącznie w 

kolorach: żółtym, zielonym, czerwonym, brązowym i szarym. Na każdym opakowaniu 

leku musi znaleźć się łatwo rozpoznawalna informacja o dawce leku. Dla całej 

rodziny leków danego producenta projektuje się opakowania jednorodne pod 

względem graficznym. Przedsiębiorstwo farmaceutyczne Bioton sprzedaje insulinę w 

serii pudełek, których wzornictwo jest surowe i dyskretne.  

 

Umieszczenie kilku opakowań produktu na półce może dawać specjalne efekty, na 

przykład dużej kropli wody lub różnobarwnych fal. Proste, białe pudełka stanowią 

opakowania perfum Channel nr 5 od kilkudziesięciu lat. Producent podkreśla w ten 

sposób, że kupujemy luksusowy produkt, który jest łatwo identyfikowany na całym 

świecie.  

 

Producenci czasem nie doceniają promocyjnej roli opakowań. Kiedy, w latach 

pięćdziesiątych, koncern tytoniowy Tobacco Reynolds usunął rysunek piramid z 

paczki Cameli, to ich sprzedaż gwałtownie spadła, a nabywcy twierdzili, że są gorsze 

niż przedtem. Przedsiębiorstwo Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi 

(POSTI) od lat siedemdziesiątych zaopatrywało rynek krajowy w tanie herbaty takich 

marek, jak: Assam, Gruzińska, Madras, Popularna i Yunnan. Nabywcy łatwo 

rozpoznawali poszczególne marki ponieważ sprzedawano je w kolorowych 

pudełkach (żółtych, czerwonych i zielonych). Na początku lat dziewięćdziesiątych 

POSTI postanowiło zmienić opakowania z nadzieją, że wzrośnie popyt na herbaty. 

Zaprojektowano szarobure kartoniki z wyraźnym logo POSTI. W rezultacie nabywcy 

nie rozpoznawali dobrze im znanych marek i sądzili, że zaprzestano importu 

preferowanych przez nich herbat. Spowodowało to znaczny spadek sprzedaży. Z 

kolei wtórny projekt nowego opakowania, został oparty na ponad trzydziestoletniej 

tradycji sprzedaży herbat przez POSTI, gdyż według badań, stare opakowania i ich 

kolorystyka tkwiły głęboko w świadomości nabywców. Kilka miesięcy po 

wprowadzeniu nowych opakowań sprzedaż herbat POSTI wzrosła o kilkaset procent. 

Dobre opakowanie ułatwia promocję, a kiepskie może zniweczyć nawet dobrze 

przemyślaną kampanię promocyjną.  
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Studia przypadków część 4 

LOGISTYKA W FIRMIE CHEMICZNEJ DWORY SA 
Firma Chemiczna Dwory SA uhonorowana została tytułem "Ten, który zmienia polski 

przemysł". W swojej działalności firma zwracała uwagę na dwa elementy logistyki: 

poziom kosztów i skuteczność funkcjonowania łańcucha dostaw, mierzona ich 

terminowością i niskim poziomem zapasów. Logistyka jest przez nią traktowana jako 

czynnik wpływający na konkurencyjność i doskonalenie obsługi nabywców. Logistyka 

nabrała znaczenia w sytuacji wyczerpywania się możliwości racjonalizacji procesów 

produkcyjnych i oferowania przez konkurentów produktów o podobnym 

przeznaczeniu użytkowym, właściwościach i jakości. Dwory SA podjęły systemowe 

rozwiązania organizacyjne i techniczne procesów gospodarowania: od zaopatrzenia, 

poprzez produkcję, do sprzedaży. Szczególnego znaczenia nabrało zarządzanie 

przepływem materiałów, produktów i informacji w łańcuchu dostaw.  

 

Koncepcja logistyczna firmy Dwory SA opierała się na założeniu, że powodzenie 

przedsiębiorstwa zależy od zapewnienia nabywcom maksymalnej satysfakcji z 

produktów o wysokiej jakości i użyteczności oraz dostarczania ich po przystępnej 

cenie we właściwym czasie i miejscu. Sprzyja temu sprawna organizacja i 

automatyzacja procesów gospodarowania z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. Poprawa jakości świadczonych usług następuje w wyniku 

utrzymywania gotowości dostawczej zgodnie ze zleceniem nabywcy co do ilości, 

jakości, opakowania i czasu realizacji dostawy. Elastyczne dostosowanie dostaw do 

sezonów, niezawodność środków transportu i urządzeń eksploatacyjnych wpływają 

również na sprawną obsługę nabywców. Obniżkę kosztów uzyskuje się przez 

skracanie czasu przewozu, lepsze wykorzystanie środków transportowych, 

optymalizację ładunków, obniżanie poziomu zapasów i usprawnienie przepływu 

informacji.  

 

Celem stosowania zasad logistyki w zaopatrzeniu jest minimalizacja kosztów zakupu 

surowców i materiałów, sprawna obsługa transportowa oraz zapewnienie pewnych i 

rytmicznych dostaw. Procesy zaopatrzenia doskonalone są przez systematyczną 

analizę sytuacji rynkowej, weryfikacje źródeł zaopatrzenia i zawieranie porozumień 

partnerskich z dostawcami. Preferowane są dostawy w systemie Just-in-Time. 

Minimalne zapasy surowców i półfabrykatów są niezbędne dla zapewnienia ciągłości 

procesu produkcyjnego. Zapasy wyrobów gotowych służą do rytmicznej realizacji 

zamówień. Szczególną rolę odgrywa harmonizowanie wielkości zapasów z 

wysokością zamrożonego kapitału i kosztami przechowywania. Optymalizacja 

struktury i poziomu zapasów pozwoliła na redukcję liczby magazynów i ograniczenie 

ich powierzchni.  
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Na bieżąco weryfikuje się funkcjonalność opakowań, oznakowanie produktów, 

operacje mechaniczne i manualne w magazynach oraz stan wyposażenia 

technicznego magazynów. Opakowania jednorazowego użytku zastąpione zostały 

opakowaniami sprzedawanymi za kaucją, z możliwością ich odpłatnego zwrotu lub 

przejęcia w użytkowanie przez nabywcę. Przedsięwzięcie to umożliwiło obniżkę 

kosztów materiałów używanych do produkcji opakowań, obniżkę cen produktów i 

rozwiązało problem utylizacji opakowań. Opakowania zwrotne wykorzystywane są 

również do eksportu kauczuku.  

 

Produkty sypkie, sprzedawane luzem, przesypywane są do silosów samochodowych 

i cystern kolejowych na odpowiednio przystosowanych do tego stanowiskach. Każdy 

produkt jest identyfikowany za pomocą etykiety zawierającej nazwę i logo 

przedsiębiorstwa oraz informującej o właściwościach technicznych i cechach 

użytkowych. Zastosowanie systemu Full Truck Load (pełny załadunek samochodu 

ciężarowego) do transportu tworzyw sztucznych i systemu Large Capacity Transport 

(ładunek o dużej pojemności) do przewozu ciekłych związków chemicznych wpłynęło 

na lepszą rytmiczność przewozów, optymalizację partii dostaw, płynność ruchu 

pojazdów i optymalizację poziomu kosztów usług transportowych.  

 

Dwory SA oferują kompleksową usługę transportową w odniesieniu do zawartych 

kontraktów. W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług przewozowych 

przeprowadzono selekcję i dokonano wyboru przedsiębiorstw transportowych, z 

którymi zawarto wieloletnie umowy. W ten sposób działalność firmy Dwory SA stała 

się atrakcyjniejsza dla nabywców, a przewoźnicy uzyskali sposobność do 

inwestowania w tabor niezbędny do przewozu produktów firmy. Gotowość dostawcza 

firmy zwiększyła się w wyniku trwałego pozyskania przewoźników, którzy dysponują 

środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu niebezpiecznych produktów 

chemicznych. Dwory SA realizują również produkcję na zamówienie, zgodnie z 

systemem Make-to-Order. W celu dotarcia do drobnych nabywców firma 

zorganizowała zintegrowaną, profesjonalnie zarządzaną, autoryzowaną sieć 

dystrybucji swoich produktów w kraju i za granicą. Gwarantuje to wyższą jakość 

obsługi i wpływa na obniżkę kosztów sprzedaży przez wyłączenie firmy z 

bezpośredniej obsługi nabywców składających zamówienia poniżej określonej 

wielkości.  

 

Dwory SA udzieliły wsparcia przedsiębiorstwu Oiltanking, które buduje terminal 

chemiczny w porcie gdańskim. Obiekt ten będzie spełniał standardy europejskie w 

zakresie bezpieczeństwa podczas przeładunku, składowania i transportu produktów 

chemicznych. Terminal chemiczny usprawni eksport produktów drogą morską i ułatwi 

import surowców. W niektórych przedsiębiorstwach zarządzanie łańcuchem dostaw 

postrzegane jest głównie jako źródło obniżki kosztów. Dla firmy Dwory SA jest to 

przede wszystkim sposób na poprawę jakości obsługi nabywców, a w następstwie - 

wzrost sprzedaży produktów na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. 

Sprawny łańcuch logistyczny sprzyja więc osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.  
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WPROWADZENIE DOSTAW NA CZAS W FABRYCE MEBLI MaVer 
W branży meblarskiej koszty magazynowania produktów, półproduktów i surowców 

potrzebnych do ich wytworzenia są wysokie, głównie ze względu na gabaryty. W 

1994 r. Fabryka Mebli MaVer w Kostrzynie Wielkopolskim powołała komórkę 

logistyczną i wprowadziła system dostaw na czas (Just-in-Time). Fabryka, 

specjalizująca się w wytwarzaniu mebli tapicerowanych, osiągnęła wysoką dynamikę 

produkcji i około 80% mebli przeznacza na eksport. Inspiracją do wdrożenia dostaw 

na czas były wymagania stawiane przez nabywców z krajów Europy Zachodniej. Po 

kilku miesiącach, od czasu wdrożenia systemu dostaw na czas, usprawniony został 

proces produkcyjny i osiągnięto znaczne korzyści finansowe. Zaczęto więc 

rozszerzać system dostaw na czas na kolejne ogniwa łańcucha dostaw, a w 1995 r. 

objęto nim całą działalność fabryki. Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw ułatwiło 

eksport mebli na rynki izraelski i japoński. Obecnie meble eksportowane są do 

kilkunastu krajów świata. Meble są przemieszczane specjalnymi samochodami 

ciężarowymi lub ładowane do kontenerów i następnie przewożone statkami lub 

koleją.  

 

Zlecenia na dostawę mebli fabryka przyjmuje około 4-6 tygodni przed planowaną 

wysyłką. Wcześniej jednak nabywcy przesyłają kilkumiesięczne prognozy 

ilościowego zapotrzebowania na meble. Na postawie tych prognoz planowane jest 

zapotrzebowanie na materiały. Zamówienia na materiały składane są dwa tygodnie 

przed rozpoczęciem produkcji. Tkaniny od zagranicznych dostawców należy jednak 

zamawiać niekiedy z dziewięciotygodniowym wyprzedzeniem terminu dostawy. 

System dostaw na czas opiera się na minimalizowaniu zapasów produktów w 

magazynach, produkcji mebli na konkretne zamówienie, współpracy z szerokim 

kręgiem kooperantów i sprawnym transporcie gotowych wyrobów do nabywców.  

 

Zarząd fabryk w Kostrzynie i nowouruchomionej fabryki we Wrześni, koncentruje się 

na realizacji zleceń, koordynacji współdziałania z dostawcami półproduktów i 

terminowej wysyłce mebli do nabywców. Kooperacja obejmuje także poszczególne 

działy przedsiębiorstwa. Dostawcą dla wydziału tapicerni jest szwalnia, a dostawcą 

dla szwalni jest sekcja krojowni. Zlecenia na produkcję uzgadniane są wewnątrz 

fabryki i z kooperantami zewnętrznymi w ciągu jednego dnia lub nawet jednej 

zmiany. W przypadku wycofania wadliwej partii półproduktów następuje zmiana 

zlecenia produkcji. Sprzyja temu odbiór jakościowy półproduktów na kilkanaście lub 

kilka godzin przed rozpoczęciem produkcji. Ułatwia to zastąpienie planowanego 

zlecenia zleceniem zastępczym.  

 

Meble trafiają do magazynów, skąd w ciągu dwóch dni, a często nawet kilku godzin, 

wysyłane są do nabywców. Do większości nabywców meble muszą dotrzeć w ściśle 

określonym terminie, ustalonym nawet co do godziny. Dostawy przebiegają bez 

zakłóceń, nawet w przypadku nasilenia ruchu na granicy kraju. Dostawy na czas 

stały się trwałym elementem usprawniającym zarządzanie Fabryką Mebli MaVer.  
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR MAGAZYNÓW I FORM KOMPLETOWANIA 

ZAMÓWIEŃ 
Według kryterium stosunku do własności magazynowanie produktów może odbywać 

się w trzech typach obiektów przedsiębiorstwa: własnych, ogólnodostępnych i 

specjalistycznych. Magazyny ogólnodostępne są prowadzone przez operatora 

logistycznego dla wielu klientów, a magazyny specjalistyczne są dostosowane do 

wymagań określonego klienta. Magazyny własne są jedną z podstawowy form 

organizowania dystrybucji. Producent lub pośrednik handlowy dba o to, aby w 

magazynie była odpowiednia ilość produktów i zamówione produkty dotarły na czas 

do nabywcy. W krajach Europy Zachodniej coraz częściej korzysta się z outsourcingu 

magazynowego. Outsourcing jest przydatny w szczególności dla transakcji w małej 

skali i z niepewnym wzrostem obrotów. Umożliwia on koncentrację kapitału na 

rozwoju głównej działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli rozmiary i kompleksowość 

operacji magazynowania są relatywnie duże, to operator może opracować specjalne 

rozwiązanie obsługi magazynowej dla klienta. Dla mniejszych i mniej 

skomplikowanych operacji bardziej opłacalne jest magazynowanie w obiektach 

ogólnie dostępnych. Zwiększenie ilości przechowywanych produktów jest operacją 

prostszą w magazynach ogólnodostępnych niż w magazynach specjalistycznych. 

Ogólnodostępne magazyny są mniej elastyczne w zakresie kompleksowości usług 

(np. działalności zwiększającej wartość dodaną do produktu).  

 

Wybór magazynu determinują koszty magazynowania (koszt budowy i eksploatacji 

magazynu), cechy charakterystyczne produktu i specyficzne wymagania klienta. 

Najczęściej występują cztery rodzaje magazynów: magazyn bezregałowy blokowy, 

magazyn o szerokich drogach manipulacyjnych, magazyn o wąskich drogach 

manipulacyjnych oraz magazyn wysokoregałowy z układnicami. W przypadku 

magazynów ogólnodostępnych operator wybiera magazyn najbardziej przydatny ze 

względów ekonomicznych do potrzeb klientów. Najczęściej wybierane są magazyny 

bezregałowe blokowe lub o szerokich drogach manipulacyjnych. Duża liczba klientów 

powoduje, że ryzyko wypadnięcia z rynku operatora magazynów ogólnodostępnych 

jest mniejsze niż w przypadku magazynów specjalistycznych. W przypadku 

magazynowania specjalistycznego buduje się czasem magazyny o wąskich drogach 

manipulacyjnych. Tylko w wyjątkowych okolicznościach stosuje się wyższy stopień 

mechanizacji, jaki zapewnia magazyn wysokoregałowy. 

 

Kompletowanie zamówień jest jedną z podstawowych czynności realizowanych w 

magazynie. Kompletowanie polega na wyszukiwaniu produktów i przygotowanie ich 

do wysyłki. Istnieje wiele rozwiązań techniczno-organizacyjnych ułatwiających 

przekazywanie informacji pomiędzy dyspozytorem magazynu, a pracownikiem 

kompletującym produkty do wysyłki zgodnie z zamówieniem. Najczęściej 

stosowanych jest pięć systemów komunikowania się podczas kompletacji produktów: 

1. listy pobrań, oparte o wydruki zamówień i naklejane etykiety, 
2. skanery, przenośne terminale i przekazy radiowe, 
3. wyświetlacze regałowe, 
4. systemy komunikacji audio, 
5. system Rack-Runner. 
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W przypadku kompletowania produktów opartego na wydrukach zamówień, produkty 

pobierane są po kolei i każde pobranie jest zaznaczane na liście. Gdy danego 

produktu nie ma w miejscu, gdzie miał być, lub liczba produktów jest mniejsza niż 

potrzebna do zamówienia, to pojawia się konieczność wykonania wielu dodatkowych 

czynności. 

 

Skanery i przenośne terminale umożliwiają wczytywanie danych zawartych w 

zamówieniu i wyświetlanie na ekranie instrukcji dla operatora. Czynności pobrania 

produktu są potwierdzane i wyświetlane jest kolejne zadanie dla operatora. W 

procesie pobierania istnieje możliwość wbudowania wewnętrznego systemu kontroli. 

Jeżeli terminal posiada łączność z Systemem Zarządzania Magazynem (SZM), to 

można natychmiast podjąć działania interwencyjne, gdy np. brakuje produktów do 

skompletowania zamówienia.  

 

W systemie wyświetlaczy regałowych magazyn podzielony jest na strefy i każde 

miejsce składowania wyposażone jest w wyświetlacz. Kiedy pracownik zbliża się do 

miejsca składowania produktu umieszczonego na liści zamówienia, miejsce to 

zostaje automatycznie podświetlone i pojawia się liczba produktów do pobrania.  

 

System komunikacji audio umożliwia automatyczne przekazywanie danych 

dotyczących zamówienia w postaci poleceń słownych do odbiornika operatora. 

Operator potwierdza pobranie produktu i otrzymuje dalsze polecenia drogą radiową.  

 

W systemie Rack-Runner terminal zamocowany na wózku porusza się wzdłuż 

regałów i zatrzymuje się przy każdym miejscu składowania, uwzględnionym w 

zamówieniu. Na ekranie terminala wyświetlane są dane dotyczące liczby produktów 

do pobrania i operator potwierdza ich pobranie na klawiaturze. Następnie wózek z 

terminalem przesuwa się do kolejnego miejsca składowania, gdzie pracownik pobiera 

kolejne produkty.  

 

Kryteriami wyboru systemu kompletowania zamówień są: dokładność realizacji 

zamówień, wydajność kompletowania i kontroli, ergonomiczność rozwiązań i koszt 

systemu.  
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Studia przypadków część 5 

KAMPANIE PROMOCYJNE PROSZKÓW DO PRANIA 
Rynek środków czystości w Polsce jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w 

Europie. Na rynku prym wiodą koncerny międzynarodowe: Procter & Gamble - około 

33% udziału w rynku, Benckiser - 22%, Henkel - 12%, Lever i Cussons - po 11%. 

Koncerny te wytwarzają proszki w trzech klasach: najdroższe (premium), średnie 

ceny (middle price) i najtańsze (economy), promując je głównie w telewizji. 

Nasycenie telewizji reklamą proszków do prania jest w Polsce dwukrotnie większe 

niż w krajach Europy Zachodniej. Największą dynamiką sprzedaży charakteryzują się 

najtańsze proszki, których udział w ogólnej sprzedaży kształtuje się na poziomie 

około 40%. Relatywnie rzecz biorąc, sprzedaż proszków tanich jest blisko dwukrotnie 

większa w Polsce niż w krajach Europy Zachodniej. Przeciętnie gospodarstwo 

domowe zużywa 17 kg proszku do prania rocznie, co daje około 200 ton ogółem w 

kraju. W krajach Europy Zachodniej, gdzie utrwaliła się sieć pralni publicznych, 

spożycie to jest prawie dwukrotnie mniejsze. Publiczne pralnie oferują tam także 

proszek do prania. W Polsce pranie, a zatem również wybór proszku, jest 

indywidualną sprawą każdego gospodarstwa domowego.  

 

Adresatami telewizyjnych ogłoszeń reklamowych są w 75% gospodynie domowe, 

które są organizatorkami życia rodzinnego. Szczęśliwa rodzina jest wysoko ceniona 

przez kobiety, a czystość jest jednym z elementów tego szczęścia. Typowa 

sekwencja ogłoszenia reklamowego przedstawia najpierw brudne produkty tekstylne, 

a następnie użycie reklamowanego proszku i pojawienia się czystego produktu, który 

świadczy o skuteczności detergentu. W ten sposób wprowadzano na rynek wiele 

nowych proszków. Kiedy jednak rynek nasycił się proszkami, zaczęto podkreślać 

unikatowe cechy proszku: "Żaden proszek nie wybieli tego prześcieradła. Nowy Vizir 

wybieli" lub "Pani Marii nic nie mogło zdziwić, jeśli chodzi o pranie. Zdziwił ją Omo 

Liposystem". W reklamie położono także akcenty na czynniki kształtujące postawę i 

satysfakcję nabywców. Brudna czy nienależycie wyprana odzież powoduje działanie 

(zainteresowanie nowym proszkiem), następnie wiedzę (widać efekty prania) i 

emocję (obraz szczęśliwej rodziny), czyli w ujęciu lapidarnym: kup - sprawdź - 

zapamiętaj.  

 

Reklama proszku opiera się na informacjach o funkcjonalnej korzyści z użytkowania 

produktu. Na rynku proszków trudno znaleźć niszę, dlatego dominują ogłoszenia 

telewizyjne, sporadycznie tylko uzupełniane przez ogłoszenia prasowe lub 

zewnętrzne. W zależności od klasy produktu, eksponuje się dwa rodzaje korzyści z 

jego stosowania: efektywność ("biel staje się jeszcze bielsza") i ekonomiczność ("po 

co przepłacać"). Na wyróżnienie zasługuje kampania promocyjna Polleny 2000 

"Ociec prać", która uczyniła tę markę proszku szeroko rozpoznawalną przez 

nabywców. Opierała się ona na scenkach rodzajowych z ojcem i dwoma synami 

bliźniakami, występującymi w strojach historycznych. Wspaniale nawiązywała do 

polskiej historii i literatury, znakomicie wykorzystując wieloznaczność polskiego 

słownictwa i sympatię wielu miłośników TrylogiiSienkiewicza. 
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Obecnie ogłoszenia reklamowe w większym stopniu sięgają do głębszych potrzeb 

kobiet niż tylko zadowolenie z czystego prania. Dotyczy to zwłaszcza reklamy 

proszków klasy premium. Ogłoszenia reklamowe proszków Persil i Ariel odwołują się 

do kobiety nowoczesnej i dobrze sytuowanej oraz z reguły zawodowo czynnej. 

Motyw czystości i gospodarności (równo ułożone pranie) jest nadal obecny w 

reklamie, ale pojawiają się nowe symptomy czystości: higieniczna czystość czy 

narcystyczna potrzeba błyszczenia ("Twoje pranie jest bielsze, więc lepiej wypełniasz 

swoją rolę - zatem jesteś lepsza, sąsiadki będą ci zazdrościć"). Kobieta ma nie tylko 

utrzymać porządek, ale również wyglądać pięknie. Bluzki, bluzeczki dzieci, koszule 

męża muszą być nie tylko czyste, ale także nieskazitelnie białe, miękkie i pachnące. 

Specjalny system, wsparty przez animację komputerową, usuwa skutecznie brud. 

Efekty czystości są bardziej subtelne i wymierne (np. wyprana koszula jest bielsza od 

mleka, które matka podaje dziecku w szklance). Telewizyjne ogłoszenia środków 

piorących akcentują również wygodę ("Bryza w płynie"), zdrowie i radość ("Persil, 

pranie higieniczne daje więcej radości w życiu"), zabawę ("Omo w tabletkach" z 

mężczyzną rozbierającym się do prania) i piękno ("Twoje rzeczy są tak piękne, jak 

ty").  

 

W reklamach proszku najczęściej występują troskliwe żony, brudne koszule męża i 

umorusane dzieci. Czasem zarzuca się ogłoszeniom reklamowym, że lansują 

wizerunek kobiety mało interesującej i skoncentrowanej na codziennych sprawach. 

Kobieta-bohaterka jest jednak jedyną dojrzałą osobą w rodzinie. Funkcją męża jest 

zachlapywanie się sosami i zupą oraz kolekcjonowanie śladów brudnych łap psa na 

spodniach. Dziecko też się ciągle brudzi, a pies przyspiesza proces brudzenia 

odzieży. 

 

Prowadzone są jednak eksperymenty reklamowe. W ogłoszeniu reklamowym "Orion 

2 w 1: czystość i świeżość" nie występują ludzie, ale pralka, prane ubranie, owoce i 

kwiaty. Podkreśla się nietypowe dla proszków zapachy: jabłkowy i brzoskwiniowy. 

Bohaterem nagrodzonego na festiwalu Crackfilm 2000 ogłoszenia reklamowego 

Polleny jest pszczoła. Nie można jeszcze dostrzec przyjaznego stosunku do natury w 

ogłoszeniach reklamowych proszków.  

 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczęto stosować reklamę porównawczą 

proszków tanich, twierdząc, że są one tak samo dobre, jak inne proszki - po co więc 

przepłacać. Proszek marki Dosia został liderem wśród tanich proszków (14% ogółu 

sprzedaży tej klasy proszków). Procter & Gamble opublikował w prasie ogłoszenie 

reklamowe Ariela, w którym przedstawił wyniki badania skuteczności Ariela i Dosi 

(produkt koncernu Benckiser). Była to reakcja na sposób reklamy Dosi, szczególnie 

na wprowadzające w błąd nabywców twierdzenie: "Jeśli nie widać różnicy, to po co 

przepłacać". Wyniki badania potwierdziły większą skuteczność Ariela w ponad 

połowie z kilkudziesięciu prób. W pozostałych przypadkach test wypadł podobnie dla 

obu proszków.  
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AKWIZYCJA FARMACEUTYKÓW 
Produkcja farmaceutyków przynosi wysokie zyski, czasem spotyka się opinie, że 

bardziej rentowna jest tyko produkcja narkotyków. Zakłady farmaceutyczne 

wprowadzają na rynek wiele nowych produktów. Ponieważ nieomal każdy nabywca 

ma w ciągu swego życia jakieś dolegliwości, ogłoszenia reklamowe witamin, leków 

neutralizujących kwasy żołądkowe i preparatów polepszających pamięć pojawiają się 

często w telewizji i w prasie. Część leków sprzedawana jest tylko na receptę i o ich 

wyborze nie decyduje nabywca, lecz lekarz. Do lekarza musi więc dotrzeć 

odpowiednia informacja o leku i lekarz powinien nabrać przekonania o jego zaletach. 

Zakłady farmaceutyczne zatrudniają akwizytorów medycznych, których zadaniem jest 

dotarcie do lekarzy i zachęcenie ich do stosowania danego leku. 

 

Wiadomości o lekach docierają do lekarzy za pomocą ogłoszeń w czasopismach 

profesjonalnych, ulotkach rozsyłanych na adres zakładów opieki zdrowotnej, zawarte 

są w prospektach rozpowszechnianych na konferencjach i zjazdach lekarskich. Do 

obowiązków lekarza należy także systematyczne podnoszenie wiedzy i 

wykorzystywanie postępu w naukach medycznych. Zmusza to niejako lekarzy do 

poznawania wartości nowych leków. Nie każdemu lekarzowi starcza czasu na 

zapoznanie się ze wszystkimi źródłami wiadomości o nowych lekach. Lukę tę może 

wypełnić przekaz wiarygodnych informacji docierających bezpośrednio do lekarzy.  

 

Międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, wchodząc na rynek polski, oparły się na 

wypróbowanych strategiach marketingowych, a zwłaszcza akwizycji. Lekarze polscy 

nie byli przygotowani do kontaktów z akwizytorami medycznymi i okazali się podatni 

na przekazywane przez nich informacje, zapewniając w ten sposób zagranicznym 

koncernom duże zyski. Wiele lat minęło zanim lekarze przyzwyczaili się do 

kolorowych ulotek, darmowych długopisów, gadżetów i zaczęli stawiać akwizytorom 

medycznym pożądane wymagania.  

 

Polskie zakłady farmaceutyczne, w większości sprywatyzowane, zaczęły wzorować 

się na postępowaniu zagranicznych konkurentów, utworzyły działy marketingu, 

zaczęły zatrudniać i szkolić akwizytorów medycznych. Wprowadzona w 1999 r. 

reforma systemu opieki zdrowotnej obniżyła nieco zyski koncernów 

farmaceutycznych, bowiem spadła znaczne sprzedaż leków w Polsce. Mimo to liczba 

akwizytorów medycznych utrzymuje się na tym samym poziomie, gdyż jest to 

najskuteczniejsza forma promocji leków. Akwizytor medyczny, zwany także 

przedstawicielem lub reprezentantem zakładu farmaceutycznego, spełnia więc 

niezmiernie ważną rolę na rynku. 

 

Zakłady farmaceutyczne przykładają wagę do rekrutacji i szkolenia akwizytorów. 

Wobec znacznego bezrobocia wśród lekarzy i niskich płac w służbie zdrowia, 

akwizycja środków farmaceutycznych budzi duże zainteresowanie wśród 

absolwentów akademii medycznych, a często nawet lekarzy z wieloletnim stażem 

pracy. Zatrudnienie lekarza jako akwizytora medycznego jest niezmiernie korzystne 

dla zakładów farmaceutycznych, lekarz jest bowiem najlepiej przygotowany do 

pierwszego kontaktu, rozmowy i przekonywania innych lekarzy. Łatwiej może 
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również odpowiedzieć na pytania wykraczające poza standardową wiedzę o leku. 

Doświadczony akwizytor-lekarz może być cennym źródłem informacji dla lekarza-

praktyka w zakresie leczenia rzadkich schorzeń.  

 

Znaczna część lekarzy-akwizytorów czuje się jednakże niedowartościowana, jeżeli 

nie mogą wykonywać praktyki lekarskiej. Firmy farmaceutyczne wymagają jednak 

pełnej dyspozycyjności i ograniczenia się do pracy akwizycyjnej. Część lekarzy-

akwizytorów rezygnuje z pracy na rzecz zakładów farmaceutycznych po kilku latach i 

podejmuje gorzej płatną pracę w służbie zdrowia. Pozostali lekarze-akwizytorzy są w 

pewnym stopniu sfrustrowani niemożliwością wykonywania zawodu lekarza. Jeśli 

akwizytorem medycznym nie jest lekarz, to rzadziej zwalnia się z pracy. 

 

Akwizytor medyczny szkolony jest w zakresie farmakologii (w szczególności wiedzy o 

nowych lekach) i działalności marketingowej. O powodzeniu akwizytora decyduje 

jednak nie tylko wiedza i osobowość, ale także doświadczenie i przedstawione niżej, 

uniwersalne zasady akwizycji.  

 

 

 Telefoniczne umówienie się na wizytę, upewnienie się, czy termin ten lekarzowi 
odpowiada i nieco wcześniejsze przybycie. Jeżeli w tym dniu bez umawiania się 
odwiedzili lekarza inni akwizytorzy medyczni, to lepiej podsunąć możliwość wizyty 
na inny termin. Jeżeli lekarz zna akwizytora i kontakt między nimi jest zażyły, to 
można czasem próbować złożyć wizytę bez zapowiedzi telefonicznej. 

 Przyzwoity strój i wygląd. Akwizytor jest dla lekarza uosobieniem firmy 
farmaceutycznej, którą reprezentuje. Jednak przesadny strój i wygląd oraz 
podkreślanie swojej dobrej sytuacji materialnej nie są dobrze odbierane. 

 Akwizytor powinien wywoływać dobre wrażenie. Musi być przede wszystkim 
uprzejmy i wiarygodny, umiejętnie dostosowywać treść rozmowy do sytuacji (np. 
wysłuchać opinii lekarza na inne tematy, nie związane z akwizycją). Zalety leku 
powinny być poparte jakimiś dowodami. 
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KRYZYS KAMPANII PROMOCYJNEJ COCA-COLI W POLSCE 
Problemy napotyka każde przedsiębiorstwo i rozwiązuje je na co dzień. Natomiast 

sytuacja kryzysowa występuje wtedy, kiedy ktoś w przedsiębiorstwie popełnił jakiś 

rażący błąd lub zaniedbał swoje obowiązki. Wywołuje to zaniepokojenie opinii 

publicznej i protesty. W początkach 1996 r. Coca-Cola - jako jeden ze sponsorów 

olimpiady w Atlancie - rozpoczęła międzynarodową kampanię promocyjną pod 

hasłem "Sięgnij po złoto" (Go for the Gold). Kampanię oparto na zasadach 

masowych gier losowych. W zależności od wielkości rynku kraje dysonowały 

określoną liczbą nagród. Losowe numery umieszczono w kapslach butelek Cola-Coli, 

Coli Light, Fanty, Sprite`a i toniku Kinley. W Polsce na nagrody przeznaczono 

ogółem 850 tys. zł i 3 mln puszek napojów. Wygrać można było po odpowiednim 

dopasowaniu dwóch kapsli. Utworzono 24 kombinacje par, które umożliwiały 

wygranie od 100 do 150 000 zł. Ponadto 3 mln kapsli miało nadruk "Puszka za 

darmo". Nadruk na kapslach wykonała drukarnia niemiecka. Wszystkie kapsle miały 

na obwodzie wydrukowany numer seryjny i wszystkie kapsle z wygrywających par 

zostały protokolarnie zarejestrowane.  

 

Coca-Cola ustaliła następujące wygrane: 2 nagrody po 150 000 zł, 30 nagród po 10 

000 zł, 50 nagród po 1000 zł i 2000 nagród po 100 zł. Wyprodukowano ogółem 50 

mln butelek, a więc szansa wygrania wynosiła 1:250. Prawdopodobieństwo 

otrzymania niższych nagród było większe, a dostania darmowej puszki wynosiło 

1:16. Listy z wygrywającymi numerami seryjnymi zdeponowano u notariusza. 

Regulamin konkursu został dostarczony do wszystkich punktów sprzedaży 

detalicznej tych napojów.  

 

Po rozpoczęciu sprzedaży, poszukiwanie drugiego szczęśliwego kapsla odbywało się 

w sklepach, przez ogłoszenia w prasie i w Internecie (np. Mam Meksyk 10 000, 

szukam 1968 10 000). Powoływano nawet zakłady usługowe, które za 10% prowizję 

proponowały kontaktowanie nabywców szczęśliwych kapsli. Konkurs zainteresował 

opinię publiczną.  

 

Po kilku tygodniach sprzedaży pojawili się pierwsi nabywcy, którym Coca-Cola 

odmówiła należnych według nich nagród. Liczba ta ciągle rosła, w większości 

obejmowała ona kapsle z nadrukiem Rzym 1960 i z wygraną 10 000 zł. Przyczyną 

powstałych rozbieżności pomiędzy nabywcami a Coca-Colą był niedokładny nadruk 

cyfry "8", składającej się z 17 okrągłych punktów, na której w wielu kapslach zabrakło 

dwóch punktów w prawej części. Powstało w ten sposób złudzenie cyfry "6", która 

składała się jednak z 16 punktów. W ten sposób rok 1980 odczytywano także jako 

rok 1960, a 1986 jako 1936. Dział marketingu Coca-Coli nie potrafił szybko 

zareagować na powstałą sytuację kryzysową i roszczenia nabywców. Rozczarowani 

nabywcy zwrócili się o pomoc do mediów i Federacji Konsumentów. Dział marketingu 

przez dwa tygodnie był jednak niedostępny dla dziennikarzy.  
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Po ukazaniu się wielu krytycznych artykułów w prasie i wystąpieniach w telewizji 

powołano sztab antykryzysowy. Zadaniem tego sztabu było wytłumaczenie, że 

posiadacze kapsli z błędami drukarskimi nie otrzymają nagród pieniężnych, a Coca-

Cola podjęła przedsięwzięcia, aby podobna sytuacja się nie powtórzyła. Sztab 

sprawdził podstawy formalno-prawne kampanii i potwierdził, że była ona planowana i 

prowadzona w sposób uczciwy. Nie można było więc zarzucić Coca-Coli kłamstwa 

czy podstępu. Uruchomiono specjalny numer telefonu (tzw. gorącą linię) i nawiązano 

kontakty z nabywcami roszczącymi pretensje i dziennikarzami zajmującymi się ich 

skargami. Przedstawiono w sposób jasny przyczyny zaistniałej sytuacji, a przede 

wszystkim błąd drukarni i praktyczną trudność sprawdzenia 50 mln kapsli. Pokazano 

również powiększone wzory prawidłowej "6" i "8" oraz błędnie wydrukowanej "8". Po 

tym wyjaśnieniu ponad 90% nabywców, którzy domagali się nagrody, wycofało swoje 

roszczenia. Dziennikarze przestali traktować kampanię promocyjną Coca-Coli jako 

aferę.  

 

Nabywcom, którzy mimo osobistych wyjaśnień przedstawicieli sztabu, nie byli 

usatysfakcjonowani, umożliwiono kontakt z notariuszem, u którego wcześniej została 

zdeponowana lista nagród. Ponieważ budżet nagród był ściśle określony, Coca-Cola 

wykazała, że jest w stanie wypłacić wszystkie nagrody. Przedłużono kampanię 

promocyjną o miesiąc, a jedna nagroda, która nie została zrealizowana, została 

uroczyście przekazana fundacji jednego ze szpitali dziecięcych w Warszawie. 

Ponadto Coca-Cola ufundowała dodatkową nagrodę w kwocie 10 000 zł, którą 

rozlosowano wśród posiadaczy kapsli z błędnym drukiem numerów. 

Podsumowaniem działalności sztabu antykryzysowego była konferencja prasowa, 

która rozwiała resztę nieufności w stosunku do kampanii promocyjnej Coca-Coli. Z 

ponad siedmiuset osób żądających wypłacenia nagrody na podstawie błędnie 

wydrukowanej ósemki, tylko jedna złożyła pozew w sądzie przeciwko Coca-Coli.  
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PROGRAM PROMOCYJNY TUiR SA – THE RACE 
W 1999 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA podpisało ze 

Stowarzyszeniem RACE 2000 umowę, której przedmiotem było finansowanie 

przygotowań i startu polskiej załogi w międzynarodowych regatach THE RACE. 

Drugim sponsorem, oprócz WARTY były Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA 

SA. Stowarzyszenie RACE 2000 zakupiło we Francji katamaran, który przyjął nazwę 

głównych sponsorów POLPHARMA-WARTA. Po wycofaniu się zakładów 

POLPHARMA SA z dalszego sponsorowania regat THE RACE, zmieniono nazwę 

katamaranu na WARTA-Polpharma.  

 

Podczas przygotowań do regat załoga podjęła próbę bicia rekordu prędkości 

przepłynięcia przez Ocean Atlantycki. Próba ta zakończyła się jednak niepomyślnie, 

gdyż katamaran uległ uszkodzeniu. Dzięki ubezpieczeniu, WARTA wypłaciła 

Stowarzyszeniu RACE 2000 odszkodowanie, które umożliwiło naprawę jachtu i 

ponowne przygotowanie go do startu w regatach. Naprawa jachtu zakończyła się tuż 

przed rozpoczęciem regat. W tym czasie Stowarzyszeniu RACE 2000 udało się 

zawrzeć korzystną umowę o patronat medialny z TVP. Pozwoliło to zrekompensować 

następstwa nieszczęśliwych okoliczności utrudniających przygotowanie jachtu do 

rejsu. Pod koniec grudnia 2000 r. katamaran WARTA-Polpharma wystartował 

zgodnie z planem w regatach. Po rejsie trwającym ponad trzy miesiące dopłynął 

szczęśliwie do mety w Marsylii. WARTA zorganizowała uroczyste powitanie załogi 

jachtu. Dwa miesiące później katamaran przypłynął do portu gdyńskiego i był w 

okresie letnim wykorzystywany przez WARTĘ w wielu imprezach promocyjnych m.in. 

na festiwalu gwiazd piosenki w Międzyzdrojach, turnieju tenisowym WARTA -CUP w 

Sopocie i Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku. Biało-czerwona flaga jachtu 

promowała na świecie najpierw Polskę, a dopiero potem WARTĘ. Za finansowe 

wsparcie uczestnictwa polskiej załogi w regatach THE RACE2000, Polski Klub 

Biznesu przyznał WARCIE prestiżową nagrodę "Ambasador Polskiego Biznesu 

2001". 

 

W świetle badań Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że w okresie od grudnia 

2000 r. do końca marca 2001 r., w ramach patronatu medialnego, wyemitowano w 

radiu i telewizji ponad 600 minut, czyli 10 godzin, programów informacyjnych o 

udziale katamaranu WARTA-Polpharma w międzynarodowych regatach THE RACE. 

Relacje z przebiegu regat, informacje o jachcie i załodze przekazywane były w 

telewizji publicznej w czasie największej oglądalności (przed i podczas Teleekspresu, 

w głównych wydaniach Wiadomości) oraz w innych programach. Zakup 

odpowiedniego czasu antenowego przez WARTĘ byłby wielokrotnie droższy. Radio 

ZET także włączyło się do patronatu medialnego i nadawało codzienne relacje z 

regat. Stowarzyszenie RACE 2000 odstąpiło WARCIE część czasu antenowego, 

przyznanego w ramach umowy medialnej, na reklamę w Radiu ZET. Relacje z rejsu 

ukazały się także w gazecie "Rzeczypospolita", która objęła patronat prasowy nad 

regatami. Ponadto na podstawie umowy z portalem Wirtualna Polska, podczas regat 

funkcjonowała strona internetowa wartapolpharma.wp.pl, która przekazywała 

internautom na bieżąco informacje o załodze i przebiegu regat. Należałoby także 

uwzględnić uniknięcie wysokiego kosztu przygotowania programów promocyjnych.  
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AFERA DIOKSYNOWA 
Afera dioksynowa miała miejsce w Belgii. Przyczyną sytuacji kryzysowej było 

zanieczyszczenie karmy zwierzęcej związkami dioksyn, które znaleziono w 

produktach dostarczanych na rynek Belgii, Holandii i Francji. Karma, produkowana 

przez zakład przemysłowy Verkest, została zanieczyszczona w styczniu 1999 r. 

Podejrzewano, że trującą substancją mógł być tłuszcz zwierzęcy, olej silnikowy lub 

przemysłowy. Karma została sprzedana do setek gospodarstw rolnych na terenie w 

Belgii, Holandii i Francji. Szkodliwe związki dostały się do tysięcy produktów 

rozprowadzanych przez kilkadziesiąt tysięcy detalistów na całym świecie. Pierwsze 

symptomy kryzysu zanotowano w lutym 1999 r., gdy kurczaki zaczęły się wykluwać o 

jeden dzień później niż zwykle. Następnie pojawiły się informacje o dużej liczbie 

bezużytecznych jaj kurzych i zmianach w systemie nerwowym zwierząt. Dopiero w 

czerwcu zidentyfikowano przedsiębiorstwo Forga, w którym nastąpiło skażenie 

karmy. 

 

Forga zajmowała się przetwarzaniem zużytych olejów i dostarczaniem na rynek m. 

in. karmy dla zwierząt. Szkodliwe dioksyny z oleju silnikowego zostały zmieszane z 

olejami wykorzystywanymi w gospodarstwach domowych. Pomimo otrzymania 

ekspertyz wskazujących, że dioksyny znajdują się w karmie dla zwierząt, rząd 

belgijski zwlekał z publicznym ujawnieniem tych informacji ponad miesiąc. Skażone 

produkty żywnościowe dotarły do sklepów, narażając konsumentów na ryzyko 

choroby. Powołany w czerwcu sztab kryzysowy podjął działania z opóźnieniem. Rząd 

utracił przez to wiarygodność wobec Komisji Europejskiej, rolników, konsumentów, 

zakładów przemysłowych, mediów i światowej opinii publicznej. Ujawniono ponadto, 

że UE nie posiada systemu kontroli sanitarnej żywności wprowadzanej na rynek i 

istnieje "czarny" rynek karmy dla zwierząt. Utrudniało to zabezpieczenie 

konsumentów przed skażoną żywnością. 

 

Media oskarżyły rząd o wstrzymywanie informacji ze względu na zbliżające się 

wybory, chęć utrzymania władzy za wszelką cenę, nawet kosztem zdrowia obywateli. 

Przypomniano jednocześnie o ucieczkach morderców z niestrzeżonego przez policję 

konwoju i chorobę wściekłych krów. Przedstawiono negatywny wpływ dioksyn na 

układ nerwowy i odpornościowy organizmu ludzkiego oraz na możliwość 

zachorowania na raka osób, które zjadły skażoną żywność. Wykryto, że zakłady 

przetwarzające odpady żywnościowe korzystały z zanieczyszczonej wody, 

pochodzącej z miejskich rzeźni, toalet i pryszniców. Kryzys był tematem 250 

artykułów prasowych, znajdujących się przeważnie na pierwszych stronach 

światowych gazet przez ponad trzy miesiące. Utrata reputacji i wiarygodności rządu 

belgijskiego w oczach opinii publicznej przesądziła o przegraniu wyborów przez 

koalicję rządzącą krajem przez ponad 12 lat. Komisja Europejska wytoczyła proces 

rządowi przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Według Belgijskiej 

Federacji Przemysłu Żywnościowego w efekcie kryzysu dioksynowego straciło pracę 

około 6 tys. osób, a straty finansowe wyniosły 1,54 mld USD.  
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Studia przypadków część 6 

PROGRAMY NAGRADZANIA LOJALNYCH NABYWCÓW 
Większość produktów konsumpcyjnych ma krótki czas przydatności do spożycia lub 

trwałości. Wywołuje to potrzebę częstych zakupów. Nabywca stoi przed alternatywą: 

czy nabyć produkt już wypróbowany, czy rozejrzeć się za innym. Taka sytuacja 

powoduje, że jeden producent może utrzymać dotychczasowego nabywcę, inny 

może go stracić, a jeszcze inny go pozyskać. Podejmowane są więc poszukiwania 

sposobów przywiązania nabywców do produktu. W tym celu opracowywane są 

programy zabiegające o lojalność nabywców, działania promocyjne, nowe formy 

obsługi nabywców i kontakty nieformalne z nabywcami.  

 

Od dawna sklepy i zakłady usługowe nagradzały stałych klientów jakimiś upominkami 

lub darmowymi usługami. Obecnie najczęściej przyznaje się punkty za każdy zakup 

produktów i po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, nabywca może osiągnąć 

jakieś korzyści - dobro materialne lub usługę. Korzyści mogą być przekazane także 

na rzecz fundacji dobroczynnych, wspierających na przykład domy dziecka lub 

wydających bezpłatne posiłki dla bezdomnych.  

 

Programy zawierają łatwe do spełnienia warunki, najczęściej zakup produktów za 

określoną kwotę lub określony czas współpracy z przedsiębiorstwem. Po wypełnieniu 

formularza nabywca otrzymuje kartę uczestnictwa w programie, która ułatwia 

rejestrowanie zakupów i przeliczania ich na punkty. Uczestnicy programu oprócz 

tego mogą korzystać ze zniżek i rabatów podczas zakupów. W zależności od ilości 

zdobytych punktów, nabywców można podzielić na dobrych, bardzo dobrych i 

wyjątkowych. Z podziałem tym wiąże się zakres przyznawanych przywilejów.  

 

Program prowadzony przez PTK Centertel, operatora sieci komórkowej Idea Profit, 

nagradza klienta 1 punktem za każdą złotówkę wydaną na usługi telekomunikacyjne. 

Punkty są gromadzone na koncie klienta. W programie może uczestniczyć każdy 

użytkownik sieci Idea, który zwiększy kwotę limitu swoich połączeń o minimum 100 

zł, wypełni odpowiedni formularz i prześle go na adres programu Idea Profit. 

Programy Idea Optima i Meritum przeznaczone są dla klientów, którzy korzystają z 

telefonu sieci co najmniej 3 miesiące i płacą rachunki za usługi w terminie.  

 

Operator potwierdza przyjęcie klienta do programu, przesyłając wiadomość przez 

SMS (Short Messenger Service). Następnie klient otrzymuje kartę członka programu, 

na przykład, Idea Profit - Yellow (żółtą), Silver (srebrną) lub Gold (złotą), które są 

ważne przez 12 miesięcy. Kolor karty zależy od wysokości rachunków telefonicznych 

płaconych przez ostatnich 12 miesięcy. Kartę Yellow otrzymują klienci korzystający z 

usług telekomunikacyjnych rzadko, kartę Silver - korzystających dość często, a 

korzystającym z usług najczęściej przyznaje się kartę Gold. Wraz z kartą klientowi 

przyznaje się dodatkowe punkty z tytułu uczestnictwa w programie i punkty w liczbie 

proporcjonalnej do wysokości rachunków płaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
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Punkty otrzymane na początku i zebrane podczas uczestnictwa w programie mogą 

być wymieniane na produkty oferowane w katalogu "Błękitni" - przedsiębiorstwa 

PCSB, które współpracuje z Ideą Profit. Zebrane punkty mogą równoważyć cenę 

produktu lub stanowić tylko jej część. Za 25 punktów uzyskanych z programu Idea 

Profit klient uzyskuje 1 zł pokrycia ceny produktu. Idea Profit oferuje uczestnikom 

programu bilety dla czterech osób na rejs promem Stenaline do Szwecji i rabaty od 

5% do 90% na zakupy produktów sprzedawanych przez partnerów programu. Karty 

wymieniane są co 12 miesięcy. Z zależności od intensywności korzystania z usług 

telekomunikacyjnych kolor karty może ulec zmianie.  

 

Programy zabiegające o lojalność nabywców są popularne w sieci stacji 

benzynowych: Shell prowadzi program Smart, PKN Orlen - program Vitay, a BP - 

program Partner Club.  

 

Ponadto oferowane są karty stałego klienta nabywcom, którzy zakupili produkty za 

określoną kwotę. Karta stałego klienta zapewnia rabat podczas kolejnych zakupów 

produktów i przywiązuje niejako nabywcę do przedsiębiorstwa. Zamiast rabatu 

nabywca może czasem skorzystać z darmowej usługi. Karty stałego klienta stosują 

często drobne zakłady usługowe (np. zakłady fryzjerskie, laboratoria fotograficzne, 

myjnie samochodów), sklepy (np. odzieżowe, ze sprzętem sportowym) i zrzeszenia 

taksówkarzy.  

 

Z upływem czasu dobra trwałego użytku starzeją się, głównie pod wpływem postępu 

technicznego, zmian mody i preferencji nabywców. W celu pozbycia się starego 

produktu i zakupu nowego, klienci niektórych przedsiębiorstw mogą odsprzedać nie 

dający im już zadowolenia produkt i równocześnie nabyć nowy. Przy tej transakcji od 

ceny nowego produktu odlicza się cenę starego produktu. Wymiana starych 

samochodów na nowe, odbywa się na podanych wyżej zasadach, m.in. przez sieć 

dealerów Fiat Auto Poland i Ford Motor Company Polska.  

 

Niektóre przedsiębiorstwa usługowe taniej sprzedają produkty w zamian za 

podpisanie umowy o rocznym lub dłuższym okresie korzystania z usług przez klienta. 

Na przykład, telefony wartości kilkaset złotych są sprzedawane za kilkadziesiąt 

złotych w zamian za podpisanie umowy o korzystaniu z usług telekomunikacyjnych 

przez 12 miesięcy (Idea, Plus GSM) lub 24 miesiące (Era GSM). Strategie 

utrzymywania klienta prowadzą wprawdzie do wzrostu kosztów działalności 

przedsiębiorstwa, jednak koszty te są wielokrotnie niższe od kosztów pozyskania 

nowego klienta. W przedsiębiorstwach powstają nawet działy utrzymania klientów.  

 

Lojalność nabywców względem produktów budowana jest również poprzez kampanie 

promocyjne (np. sieć pizzerii TelePizza oferuje niższe ceny produktów nabytych w 

niektórych dniach tygodnia), sponsorowanie działalności kulturalnej, sportowej i 

dobroczynnej oraz konkursy polegające na gromadzeniu naklejek, etykietek, 

kuponów lub kodów kreskowych z produktów, które umożliwiają losowanie nagród.  
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IKEA natomiast oferuje usługi doradcze w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz 

mieszkalnych oraz bezpłatne usługi transportowe i montażowe. Organizowane są 

także spotkania z nabywcami z okazji ważnych wydarzeń w przedsiębiorstwie, 

rocznic, jubileuszy, wprowadzenia nowego produktu na rynek, uruchomienia 

nowoczesnej linii produkcyjnej, otwarcia nowego oddziału lub sklepu. 
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KONKURENCJE CENOWA USŁUG LOGISTYCZNYCH 
Według R. Czernoty z Spedpolu, usługi transportowe w Polsce są tańsze niż w 

krajach Europy Zachodniej. Przeciętny koszt usługi wynosi od 1 do 2 zł za kilometr 

przewozu 1 tony ładunku. Przyczyną niskiej ceny usług transportowych są tanie 

paliwo i robocizna. Przewoźnicy krajowi są chętnie zatrudniani przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa. Mogą oni napotkać jednak kłopoty, gdy ceny ich usług uznane 

zostaną za dumpingowe.  

 

Tańsze jest również przechowywanie produktów w Polsce. Na początku lat 

dziewięćdziesiątych cena magazynowania 1 tony produktu wynosiła kilkanaście 

dolarów, a obecnie od 6 do 8 USD. Konkurencyjność cen magazynowania wynika 

m.in. z niskich kosztów użytkowania ziemi i dzierżawienia nieruchomości. Poziom 

cen usług wyznacza również duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw 

logistycznych, które dążą do konsolidacji usług i wykazują dużą elastyczność 

działania, aby zachować konkurencyjność.  

 

W Polsce jest kilka dużych przedsiębiorstw oferujących komplet usług logistycznych, 

ale nie ma centrów logistycznych o zasięgu międzynarodowym. Międzynarodowe 

centra logistyczne dysponują dużą powierzchnią magazynową i nowoczesną 

technologią obsługi klientów (np. śledzenie drogi przesyłki od magazynu do klienta, 

skomputeryzowana baza przeładunkowa). Według informacji rzecznika prasowego B. 

Rosenkiewicza, Schenker BTL wykonało projekt zarządzania łańcuchem dostaw dla 

szwedzkiego centrum logistycznego obsługującego Hewlett-Packard. Na podstawie 

tego projektu zlikwidowano ośrodki logistyczne w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, 

a na ich miejsce wybudowano jedno nowoczesne międzynarodowe centrum 

logistyczne w Kopenhadze. Centrum to koordynuje działalność jedenastu 

dystrybutorów produktów Hewlett-Packard w Europie.  

 

W Holandii jedna trzecia produktów transportowana jest za pośrednictwem dużych 

centrów logistycznych, zlokalizowanych w miejscowościach, w których krzyżują się 

szlaki kolejowe, wodne i drogowe. Duże centra logistyczne w Niemczech, zajmują 

wraz towarzyszącą im infrastrukturą obszar kilkuset hektarów. Centra położone są w 

pobliżu dużych aglomeracji, co pozwala ograniczyć ruch samochodów w miastach. 

Ładunki z dużych samochodów ciężarowych przeładowywane są na terenie centrum 

do mniejszych samochodów dostawczych. Centra pozwalają skrócić czas realizacji 

usług transportowych, zmniejszyć zapasy i liczbę dostaw, a w rezultacie redukują 

koszty nawet o 30%. Centra logistyczne służą przede wszystkim tym 

przedsiębiorstwom, które skalkulowały, że outsourcing logistyczny bardziej im się 

opłaca niż utrzymywanie działów logistycznych. Specyfika produktów nie pozwala 

jednak niektórym producentom na korzystanie z usług centrów logistycznych. 

Dotyczy to produktów wymagających szybkiego dostarczenia do nabywców i 

profesjonalnego eksponowania ich w sklepie. Koncern Cadbury Wedel posiada dwa 

zakłady przemysłowe w Warszawie i w Bielanach Wrocławskich. W Bielanach 

utworzono centrum dystrybucyjne i nawiązano współpracę z lokalnymi firmami 

spedycyjnymi, gdyż centrum nie posiada własnego taboru samochodowego. 

Warszawski zakład przemysłowy od kilku lat współpracuje z przedsiębiorstwem 
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logistycznym Raben.  

 

Ceny pakietu usług logistycznych negocjowane są z każdym klientem z osobna. Przy 

wycenie usług bierze się pod uwagę m.in. koszt pracy konsultantów, koszty 

transportu i magazynowania, koszt monitorowania przesyłek oraz liczbę 

przeładunków. Ceny kompleksowych usług logistycznych są wysokie w relacji do 

wartości produktów, ponieważ outsourcing nie jest jeszcze powszechnie stosowany 

w Polsce. Operatorzy logistyczni mają problemy z efektywnym spożytkowaniem 

środków transportowych i optymalnym wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej. Obecnie 

ceny usług logistycznych raczej wzrastają ze względu na niestabilną sytuację 

gospodarczą, wzrost ceny paliw, wyższej od zakładanej inflacji, rosnących kosztów 

robocizny, mocnego kursu złotego i drogie kredyty.  

 

W długoterminowej perspektywie, wraz ze stabilizacją sytuacji rynkowej i rozwojem 

gospodarki narodowej, ceny kompleksowych usług logistycznych będą maleć. 

Czynnikiem obniżki ceny kompleksowych usług logistycznych jest bowiem 

automatyzacja operacji magazynowych i wzrost obrotów centrów logistycznych.  
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TESTY POMIARU WRALIWOŚCI NABYWCÓW NA CENY 
Decyzje cenowe są wspomagane wynikami badań marketingowych. Zwykle należy 

rozpoznać: (1) jaką cenę powinien mieć nowy produkt wprowadzany na rynek; (2) o 

ile obniżyć cenę, aby uzyskać pożądany wzrost sprzedaży; (3) o ile podwyższyć 

cenę, by dochód zrekompensował spadek poziomu sprzedaży. Często stosowany 

jest test pomiaru wrażliwości nabywców na ceny produktów, nazywany w języku 

angielskim PriceSensitivity Measurement (PSM). PSM polega na zadaniu nabywcom 

czterech pytań odnoszących się do ceny, przy której uważaliby produkt za: 

 tani, 
 drogi, 
 zbyt drogi, 
 na tyle tani, że mogłoby to wzbudzić podejrzenia co do jego jakości. 

Wyniki testu PSM pozwalają określić przedział cen akceptowanych i ocenić stopień 

aprobaty rozważanych poziomów cen. Zaleca się ostrożną interpretację wyników 

testu. Jeżeli cena uważana jest przez nabywców za odpowiednią, to nie oznacza 

jeszcze, że skłonni są kupić produkt po tej cenie. Uznanie produktu za tani też nie 

jest równoznaczne z zamiarem jego zakupu. Wyniki testu dostarczają wstępnych 

informacji, w jakim przedziale powinna być ustalona cena, jaka zaś może 

spowodować odrzucenie produktu lub nadszarpnąć jego wizerunek.  

 

Drugim sposobem ułatwiającym ustalanie ceny jest badanie cenowej elastyczności 

popytu. Coraz częściej stosowanymi metodami badań elastyczności cen są: metoda 

Gabora-Grangera, nazywana także Direct Price Acceptance (DPA) oraz 

metoda Brand-Price Trade Off (BPTO). Obydwie metody pozwalają wykreślić krzywą 

elastyczności popytu względem cen. Metoda BPTO umożliwia dodatkowo symulację 

następstw przeobrażenia cen przez przedsiębiorstwo i przez konkurentów. Wyniki 

badań pozwalają oszacować zmianę wielkości popytu na dany produkt na skutek 

podwyższenia lub obniżenia ceny.  

 

Pewną niedogodnością badania elastyczności cenowej popytu jest to, że w 

rzeczywistej sytuacji rynkowej nabywca może w ogóle nie zwrócić uwagi na zmianę 

ceny lub uznać tę zmianę za mało istotną w porównaniu z walorami produktu. Można 

jednak przyjąć, że gdy podwyższymy cenę, to rzeczywisty spadek sprzedaży nie 

będzie większy niż wynika to z badań elastyczności popytu. Trudniej natomiast 

przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty wzrost popytu, gdy obniżymy cenę. Stopień 

niepewności można zmniejszyć przez intensywne informowanie nabywców o obniżce 

ceny. Jeżeli wiadomość o obniżce ceny dotrze do 75% nabywców, to możemy 

przyjąć, że rzeczywisty wzrost popytu wyniesie co najmniej tyle samo procent. Część 

nabywców prawdopodobnie uzyska wiadomość o obniżce cen na własną rękę.  
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Wyniki badań elastyczności cen mogą zapobiec pochopnej obniżce ceny. Jeżeli przy 

obniżce ceny o 9% uzyskać możemy tylko 3% wzrostu popytu, to "gra nie jest warta 

świeczki", czyli nie powinniśmy przeprowadzać obniżki ceny. Kształt krzywej 

elastyczności może wykazywać mniej lub bardziej korzystne przedziały obniżki cen. 

Wyniki badań BPTO mogą ukazywać dodatkowo, że w następstwie obniżenia ceny 

wprawdzie wzrośnie popyt na dany produkt, ale może się to odbyć kosztem spadku 

popytu na inny produkt przedsiębiorstwa.  
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WPŁYW JAKOŚCI I CEN PRODUKTÓW NA FUNKCJONOWANIE ZAKŁADÓW RODZINNYCH 
Od blisko dwustu lat zakład (nazywany obecnie pracownią) Kielmanów szyje ręcznie 

buty. Uszycie butów jest trudniejsze niż uszycie garnituru. Wymaga ono zrobienia 

kopyta odpowiadającego stopie, wyboru skóry i modelu oraz dokonanie kilku 

przymiarek. Nabywców znajdują zarówno buty szyte według wzorów z XIX wieku, jak 

i modne, nawet jeden sezon, obuwie.  

 

Pracownia Kielmanów szyje obuwie klasyczne, damskie i męskie, wykorzystując 

wyłącznie skóry naturalne. Przed II wojną światową, pracownia specjalizowała się w 

oficerkach, które zamawiał m.in. przyszły prezydent Francji Charles de Gaulle. W 

witrynie pracowni eksponowano wtedy mosiężną wannę, w której pływał but - nigdy 

nie przemakając, a duży sklep wyposażony był w wiele luster i kanap.  

 

Obecnie rodzinna tradycja, gwarantująca wysokiej jakości indywidualny model butów 

i dostatek surowców, sprzyja rozwojowi zakładu. Na liście nabywców butów znajdują 

się dyplomaci, artyści, adwokaci, prezesi zarządów przedsiębiorstw, a nawet aktorzy 

hollywoodzcy (np. Donald Sutherland). Buty z pracowni Kilmanów konkurują także 

ceną z butami podobnych pracowni w innych krajach, kosztują bowiem tylko od 900 

do 1500 zł. Podczas gdy podobne modele butów za granicą kosztują nawet 3000 

USD.  

 

Nabywcy butów z Australii zasugerowali nawet, aby zakład Kielemanów prowadził 

także działalność przez Internet. Standardowe procedury pozwalają na zamawianie 

butów bez potrzeby pobierania miary w pracowni. Nabywca sam mierzy stopę i 

rejestruje wymiar w zamówieniu, które przesyła za pośrednictwem Internetu. Buty 

dostarczane są przesyłką kurierską. Jedynym ograniczeniem dalszego 

dynamicznego rozwoju zakładu jest brak wysoko wykwalifikowanych szewców. 

 

Od początku ubiegłego stulecia krakowianie kupują pieczywo w piekarni Magierów. 

Założyciel piekarni, Franciszek Magiera, wypiekał wysokiej jakości chleby, bułki, 

ślimaczki, plecionki i maleńkie bułeczki z ciasta pszennego, posypywane makiem i 

solą. W owym czasie syn Magiery wsiadał rano na rower i objeżdżał sklepy, które 

składały zamówienia na pieczywo. W latach dwudziestych i trzydziestych obok 

piekarni wybudowano cukiernię, która dostarczała wyroby do renomowanych 

kawiarni. Podczas okupacji niemieckiej piekarnia piekła chleb z przydziałowej mąki i 

sprzedawała go na kartki Polakom. Po zakończeniu II wojny pieczywo dostarczane 

było m.in. do renomowanych restauracji Hawełki i Wierzynka. W 1982 r. piekarnię 

przejęło trzecie pokolenie Magierów. Oprócz sprzedaży we własnym sklepie 

rozpoczęli także dostarczanie pieczywa do sieci delikatesów.  

 

W latach dziewięćdziesiątych rozszerzono znacznie ofertę asortymentową zakładu, 

m.in. o chleb pszenno-żytni, chleb z siemieniem, chleb posypywany sezamem, 

podwójny rogal oraz żytni chleb okrągły, który zawiera pięć różnych rodzajów ziaren. 

Ponadto uruchomiono nową cukiernię, która piecze drożdżówki, kremówki, 

jabłeczniki, ciasta francuskie i pączki.  
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Atrakcyjna oferta, wysoka jakość i unikatowy smak wyrobów piekarniczych i 

cukierniczych umożliwiają Magierom skuteczne konkurowanie z innymi prywatnymi i 

państwowymi zakładami. Nabywców werbuje się przez oferty, dostarczając zestaw 

próbek pieczywa wraz z cennikiem. Prosi się nabywców o skosztowanie produktu i 

wydanie opinii o jego odpowiedniości do ceny. Następnie rozpoczynają się 

negocjacje. W zależności od wielkości zamówienia można obniżyć cenę. Nie można 

jednak zejść z ceną do zbyt niskiego poziomu, bo obniżyłaby się jakość. Zasadą 

Magierów jest, że do obniżenia jakości pieczywa nie wolno nigdy dopuścić. Jeden ze 

stałych klientów wymyślił slogan: "Zapamiętaj słowa cztery: chleb najlepszy od 

Magiery".  
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WPŁYW METODY ABC NA POZIOM CEN 
Metoda optymalizowania działalności przedsiębiorstwa oparta na kosztach nazywana 

jest w języku angielskim Activity Based Costing (ABC). Metoda ta pozwala 

oszacować, jakie zasoby przedsiębiorstwa, wyrażone w kosztach, wymagane są do 

osiągnięcia efektywnych form działalności. Na przykład, tradycyjnie koszty 

przygotowania produkcji naliczane są na jednostkę produktu po zakończeniu cyklu 

produkcyjnego. Wytworzeniu dużej partii produktu przypisuje się zatem wysokie 

koszty, a partii składającej się z krótkiej serii produktu nalicza się niskie koszty. 

Według metody ABC całkowite koszty przygotowania produkcji przypisywane są do 

całej partii produktu w danym cyklu. W rzeczywistości koszty przygotowania produkcji 

w obydwu przypadkach zwykle są takie same.  

 

W przedsiębiorstwach przemysłowych wdrożenie metody ABC trwa około 3-4 

miesiące. W usługach proces wdrożeniowy jest dłuższy - dochodzi nawet do jednego 

roku. Precyzyjna kalkulacja kosztów umożliwia wzrost efektywności poprzez 

identyfikację wielkości partii produktów przynoszącej najniższy i najwyższy zysk. Ma 

to istotny wpływ na politykę cenową przedsiębiorstwa. Kalkulacja kosztów oparta na 

specyfikacji działań umożliwia wyróżnianie produktów, segmentów rynku, kanałów 

dystrybucji, na które kieruje się za dużo zasobów przedsiębiorstwa oraz ułatwia 

racjonalne gospodarowanie zasobami.  

 

Za pomocą metody ABC dostarczane są dane o strukturze i źródłach kosztów oraz 

zysków dla całej kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, ale szczególnie przydatne są 

one dla pracowników działu marketingowego. Badania wykazują, że 20% 

najlepszych nabywców może generować 2,5 raza więcej zysków niż pozostali 

nabywcy. Natomiast jeśli ograniczylibyśmy się do 20% najgorszych klientów, to straty 

przedsiębiorstwa wzrosłyby półtorakrotnie. Z reguły dochody uzyskiwane tylko od 

60% klientów pokrywają koszty związane z ich obsługą.  

 

Według R. Coopera z Harvard Business School, współtwórcy metody ABC, w Polsce 

znajdują się gotowe programy wspomagające wdrożenie i stosowanie metody ABC. 

W projektowaniu metody ABC w przedsiębiorstwie powinni uczestniczyć przede 

wszystkim użytkownicy danych, zarząd, kierownicy działów finansowo-księgowych i 

projektanci systemów informatycznych. 
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Studia przypadków część 7  

STRATEGIE ROZWOJU WROCŁAWSKIEJ INTERMODY 
W latach minionych połowa dochodów Intermody, wrocławskiego producenta 

garniturów, pochodziła z tzw. przerobu uszlachetniającego, czyli szycia garniturów na 

eksport, z tkanin dostarczanych przez przedsiębiorstwa z krajów Europy Zachodniej i 

według narzuconych wzorów. Współpraca ta, trwająca kilkadziesiąt lat, ulegała 

jednak coraz większym ograniczeniom z powodu zlecania przerobu 

uszlachetniającego także krajom z byłego Związku Radzieckiego i z byłej Jugosławii. 

Koszty przerobu, na które składają się głównie koszty robocizny, są bowiem w tych 

krajach znacznie niższe niż w Polsce.  

 

Intermoda podjęła próbę opracowania nowej strategii marketingowej, która 

umożliwiłaby zahamowanie tendencji spadkowej obrotów, a nawet pozwoliła je 

zwiększyć. Zwrócono się do konsultantów renomowanego przedsiębiorstwa 

międzynarodowego Arthur Andersen z prośbą o analizę sytuacji na rynku 

zagranicznym i krajowym oraz stanu rzeczy w Intermodzie. Projekt restrukturyzacji, 

który powstał w 1998 r. zatytułowano "Skok pingwina". Pingwin był bowiem znakiem 

handlowym Intermody. Jak wykazały badania, pingwin kojarzył się nabywcom z 

lodami, a nie elegancką odzieżą męską. Zaniechano więc umieszczania tego ptaka w 

logo Intermody.  

 

Wydawało się, że niepewny przerób na eksport należy zastąpić produkcją garniturów 

na rynek krajowy. Sprzedaż gotowych garniturów w Polsce od kilku lat utrzymywała 

się jednak na tym samym poziomie. Przeciętnie w każdym punkcie detalicznym, który 

oferował garnitury z Intermody, sprzedawano dziennie trzy garnitury. Garnitury z 

Intermody sprzedawane były w szeroko dostępnej sieci handlu detalicznego, 

począwszy od sklepów specjalistycznych, poprzez małe butiki, aż nawet do stoisk na 

bazarach. Masowa dystrybucja uniemożliwiała wyróżnienie garniturów z Intermody i 

budowę silnej marki.  

 

Zgodnie z nową strategią marketingową, Intermoda otworzyła sieć dużych sklepów 

specjalistycznych, działających na zasadach franchisingu. Garnitury były również 

sprzedawane w specjalistycznych stoiskach galerii. Projekt konsultantów zakładał 

docelową sprzedaż garniturów wyłącznie we własnych salonach, o jednolitym 

wystroju i podobnych zasadach funkcjonowania. Salony mogłyby stanowić nie tylko 

formę sprawnej dystrybucji detalicznej, ale także spełniać ważne funkcje promocyjne 

i służyć do poznawania potrzeb nabywców, na które Intermoda powinna szybko 

reagować.  

 

Kryzys na rynku odzieżowym, związany ze spadkiem siły nabywczej ludności, 

spowodował, że nie wszystkie projekty mogły zostać zrealizowane. Intermoda 

inwestuje z rozwagą i koncentruje się na doskonaleniu dotychczasowych 

przedsięwzięć. Zwraca uwagę na szkolenie ekspedientów i wprowadza sprawdzone 

standardy obsługi nabywców, które mają nie tylko zwiększyć efektywność sprzedaży, 

ale także pozyskiwać lojalność nabywców.  
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Powstała baza danych, w której znajdują się również informacje o upodobaniach i 

stylu życia nabywców. Bazę danych wykorzystuje się do opracowywania m.in. 

nowych kolekcji dopasowanych do preferencji nabywców i przekazywania informacji 

o nowościach potencjalnym nabywcom. Salony odzieżowe są połączone z Intermodą 

przez sieć informatyczną, która umożliwia bieżące aktualizowanie i uzupełnianie 

danych.  

 

W 2001 r. powstała najbardziej dochodowa kolekcja przedsiębiorstwa "Intermoda 

mix". W ramach kolekcji nabywcy mogą oddzielnie kupować spodnie, marynarki i 

kamizelki w różnych odcieniach i fasonach. Wszystkie części kolekcji są bowiem 

uszyte z tej samej tkaniny i wzajemnie mogą się uzupełniać.  

 

Zmiany strategii marketingowej były częścią zmian strategii zarządzania 

przedsiębiorstwem. Do 1997 r. Intermoda charakteryzowała się stylem zarządzania z 

minionej epoki: nadmiernie rozbudowaną administracją, wieloszczeblową hierarchią 

zarządzania i licznymi działami, wśród których brakowało działu marketingu. O 

fasonach garniturów decydowali tylko projektanci, bez uwzględniania opinii 

nabywców. Zmiany w kolekcjach wprowadzane były cztery razy w roku. Obecnie 

wprowadza się nowości tylko wiosną i jesienią.  

 

Struktura organizacyjna Intermody uległa spłaszczeniu, z wyróżnieniem trzech 

centrów: handlowego, produkcji oraz nieruchomości i inwestycji. Każde z tych 

centrów dysponuje odrębnym budżetem. Wprowadzono system pracy zespołowej, 

nastawiony na zarządzanie przez cele. Zespół składa się z pracowników o różnych 

specjalnościach, dobieranych stosownie do problemu, jaki mają rozwiązać. Pracą 

zespołu kieruje szef danego centrum. Jeżeli szef zatrudnia pracowników z innego 

centrum, to otrzymują oni wynagrodzenie z jego centrum. Stworzono w ten sposób 

system motywacyjny, który premiuje osiągnięcia zespołu i zapewnia harmonijną 

współpracę poszczególnych pracowników. Efektywna praca jest dostrzegana i 

odpowiednio wynagradzana. Pracownicy są dodatkowo wynagradzani za wdrożone 

pomysły. Zarząd przedsiębiorstwa utrzymuje dobre stosunki ze związkami 

zawodowymi, które wspierają reorganizację Intermody.  

 

Wprowadzeniu zarządzania przez cele towarzyszyło równoległe wdrażanie nowego 

systemu wynagradzania i motywacji. Co prawda wskutek kryzysu gospodarki 

narodowej sprzedaż produktów nie wzrasta, a nawet zanotowano tendencje 

spadkową, to jednak wyniki finansowe są ciągle dobre. Na rozdrobnionym krajowym 

rynku odzieży Intermoda osiągnęła drugą pozycję z 2-procentowym udziałem w 

ogólnej sprzedaży. Lider na tym rynku, Vistula, szacuje swój udział na 7-10%. Panuje 

powszechna opinia, że gdyby nie przeprowadzono w porę restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa, to prawdopodobnie musiałoby ono ogłosić upadłość.  
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STRATEGIE ROZWOJU IKEA 
IKEA powstała na początku lat pięćdziesiątych minionego stulecia. Szwed I. 

Kampard otworzył w opuszczonej fabryce sklep z tanimi meblami dla młodych rodzin. 

W 1954 r. IKEA zatrudniała 15 pracowników, a dopiero dwadzieścia lat później 

otworzyła pierwszy sklep za granicą, w Szwajcarii. Obecnie sklepy IKEA znane są na 

całym świecie. Najwięcej sklepów znajduje się w Niemczech - 27, Stanach 

Zjednoczonych - 15, Szwecji - 13 i W. Brytanii - 10. Nawet w tak odległych krajach, 

jak Australia i Chiny, IKEA posiada sklepy firmowe. W 2000 r. sklepy IKEA odwiedziło 

ponad 240 mln nabywców.  

 

W Polsce IKEA ma 8 sklepów o powierzchni od 10 tys. do 24 tys. m2, które 

zlokalizowane są w Gdańsku, Jankach k. Warszawy, Katowicach, Krakowie, 

Poznaniu, Warszawie (dwa) i we Wrocławiu. Do 2003 r. planuje się otwarcie 3 

kolejnych sklepów - w Gliwicach, Łodzi i Warszawie. Przeciętnie w ciągu roku sklepy 

IKEA w Polsce odwiedza około 8 mln nabywców.  

 

IKEA współpracuje w Polsce ze 130 producentami mebli i artykułów wyposażenia 

mieszkań. Wytwarzane przez polskich producentów meble przeznaczone są także na 

eksport. Wartość eksportu produktów wytwarzanych w Polsce wzrosła z 925 mln zł w 

1998 r. do około 2200 mln zł w 2002 r. Do końca 1999 r. IKEA zainwestowała w 

Polsce 200 mln USD, a do końca 2002 r. zamierzała zainwestować dodatkowo 100 

mln USD.  

 

W 2000 r. zorganizowano nocną wyprzedaż produktów IKEA, połączoną z 

rozmaitymi imprezami i niespodziankami. Cel tej akcji był jednak niezwykły: cały zysk 

ze sprzedaży produktów przeznaczono bowiem na premie dla pracowników. 

Uzyskano "rekordowy" utarg, a akcja wyprzedaży okazała się także akcją 

promocyjną. Był to jednak tylko pojedynczy przypadek, bowiem działalność 

marketingowa jest w IKEA bardzo precyzyjnie planowana.  

 

Misję IKEA wyrazić można następująco: dostarczyć wszystko, co potrzebne jest 

człowiekowi do wyposażenia mieszkania, o dobrej jakości i po przystępnej cenie. 

Przystępna cena oznacza najniższą cenę wśród produktów porównywalnych, o tym 

samym przeznaczeniu użytkowym. W produkcji wykorzystywane są przede 

wszystkim surowce naturalne (drewno, szkło, len, bawełna i metal). Meble z IKEA 

mają gwarantowaną dobrą jakość i zapewniają długotrwałe użytkowanie. Zanim 

model trafi do produkcji, poddawany jest próbom na wytrzymałość.  

 

Przy podejmowaniu decyzji produkcyjnych i marketingowych dużą rolę odgrywają 

kalkulacja kosztów i przewidywanie efektów. Na przykład, reklama IKEA początkowo 

nie była nadawana w telewizji, gdyż koszty takiej promocji uznano za zbyt wysokie. 

Reklama telewizyjna w Polsce docierała bowiem do wielu nabywców, którzy nie mieli 

jeszcze dostępu do sklepów oferujących produkty IKEA. Od jesieni 2000 r. IKEA 

zdecydowała się na ogłoszenia reklamowe w ogólnopolskiej sieci TV, gdyż pokryła 

już znaczny teren kraju sklepami firmowymi (m.in. przez otwarcie sklepu w 

Katowicach) i reklama taka stała się opłacalna.  
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IKEA jako pierwsza w świecie zaczęła stosować w skali masowej katalogi 

reklamowe. IKEA starannie sprawdza przydatność wszystkich form promocji. Na 

przykład, nie stosuje się promocji typu "dwa produkty plus jeden gratis", ponieważ 

ceny są kalkulowane na takim poziomie, aby produkty były dostępne dla szerokiego 

kręgu odbiorców, a firmie zapewniały niezbędny zysk. Obniżka ceny mogłaby 

naruszyć te precyzyjnie ustalone i racjonalne zasady.  

 

Dwa razy do roku (na początku roku i po sezonie letnim) organizuje się wyprzedaż 

produktów po znacznie obniżonej cenie, a w sporadycznych przypadkach nawet 

poniżej kosztów. Szacunki rachunkowe wykazują korzyści z tych akcji, ponieważ 

udostępnia się powierzchnię składową dla nowych partii produktów. Wyprzedaż 

produktów cieszy się dużym powodzeniem wśród nabywców. Obniżki cen są łatwo 

dostrzegane i dzięki temu wiarygodne.  

 

Katalog, wydawany corocznie, stanowi jeden z podstawowych środków promocji. 

Zawiera on informacje o cechach produktów, ich fotografie, rysunki i wymiary. 

Ponadto, nabywca może dowiedzieć się o surowcach, z których produkt został 

wytworzony, sugeruje się aranżację wnętrza mieszkania i podaje ceny. IKEA 

gwarantuje, że produkty oferowane w katalogu można znaleźć w każdym sklepie 

firmowym w ciągu roku i po cenie podanej w katalogu. Katalog wydawany jest we 

wrześniu i jest ważny do sierpnia roku następnego. Oferta katalogowa obejmuje 

meble i inne artykuły wyposażenia mieszkania (np. pościel). Dzięki katalogowi można 

zaplanować wyposażenie mieszkania i kolejność zakupów. Katalog jest kolorowy i 

ukazuje się we wszystkich krajach, gdzie IKEA ma swoje sklepy.  

 

Katalog wydawany jest centralnie, ale uwzględnia uwagi i postulaty krajowych 

oddziałów IKEA. Rozprowadzany jest bezpłatnie i oferowany przede wszystkim 

rodzinom zamieszkałym w pobliżu sklepów IKEA. W 2001 r. nakład katalogu wynosił 

100 mln egzemplarzy i wydany został w 34 wersjach językowych. Wśród rodzin 

polskich rozprowadzono 3 mln i 250 tys. egzemplarzy. Katalog podaje również 

informacje o lokalizacji sklepów i godzinach ich otwarcia, dojazdach do sklepów, 

sposobach płatności, sposobie transportu zakupionych produktów, a także 

dostępnych w sklepach barach i miejscach zabaw dla dzieci.  

 

Aranżacja wystroju sklepu IKEA "prowadzi" niejako nabywcę od wejścia do wyjścia. 

Każdy produkt można dokładnie obejrzeć i dotknąć, bez uciekania się do pomocy 

sprzedawcy. Jeżeli oferowana jest np. tkanina na zasłony, to obok niej wisi uszyta z 

niej zasłona i nabywca może sprawdzić, czy wygląda tak, jak ją sobie wyobrażał. 

Nieskrępowane obcowanie nabywcy z produktem ma na celu stworzenie swobody 

oceny jego walorów i czasem dokonanie nieplanowanego zakupu. IKEA zapewnia 

bezpłatne dojazdy do sklepów, do których nie można dojechać transportem miejskim. 

Działalność IKEA charakteryzuje się prostotą, naturalnością i troską o wygodę 

nabywców.  
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STRATEGIE ROZWOJU KONCERNU SIEMENS W POLSCE 
Koncern Siemens przeszedł znaczne przeobrażenia w ciągu ostatnich kilku lat. W 

latach osiemdziesiątych, główne znaczenie w produkcji odgrywał sprzęt i urządzenia 

stosowane w transporcie i energetyce. Obecnie największe udziały w produkcji ma 

nowoczesna elektronika. Ze sprzedaży produktów stosowanych w technologiach 

informacyjnych i komunikacyjnych uzyskano około 32% dochodów ogółem w 2001 r.  

 

Według badań przeprowadzonych przez Spectrum Strategy tylko 42% użytkowników 

telefonów komórkowych w krajach Europy Zachodniej wiedziało, że Siemens jest 

producentem telefonów komórkowych. Natomiast 63% użytkowników znało Nokię, 

58% Ericssona i 57% Motorolę. Słabe rozpoznawanie marki telefonów Siemensa 

wynikało m.in. z tego, że koncern połączył się z innymi koncernami na świecie, w 

celu wytwarzania dóbr elektronicznych i elektrycznych (np. z koncernem japońskim 

Fujitsu - sprzętu komputerowego, z koncernem Bosch - sprzętu AGD i z koncernem 

Osram - sprzętu oświetleniowego).  

 

Centrala koncernu w Monachium dąży do wzmocnienia wizerunku Siemensa. Chce, 

by produkty Siemensa kojarzyły się z młodością, innowacją i kreatywnością. Cel ten 

zamierza osiągnąć przez rozwój produkcji nowoczesnych sprzętów i urządzeń 

elektroniki użytkowej. W 2002 r. uruchomiono program Designlab Siemens Mobile, w 

ramach którego grupa uczniów i studentów weryfikuje projekty i zastosowanie 

nowych modeli telefonów. Projektanci chcą m.in. poznać sposoby komunikowania się 

młodzieży.  

 

Siemens sprzedał dotychczas ponad milion aparatów telefonicznych i zwiększył 

udział w polskim rynku telefonów komórkowych z 14 do 26%. Jest to najwyższy 

udział koncernu w rynku telefonów komórkowych wśród wszystkich krajów na 

świecie, nawet w rynku niemieckim. W poszczególnych krajach udziały koncernu w 

rynku telefonów komórkowych nie przekraczają bowiem 8%.  

 

U podstaw sukcesu Siemensa w Polsce tkwi sprawna działalności polskiego działu 

sprzedaży telefonów komórkowych i wysoka jakość produktów. Dział sprzedaży 

zatrudnia 40 osób, dobranych podczas starannej rekrutacji. Przy obsadzaniu 

kierowniczych stanowisk korzystano z usług doradczych HR Development Manager, 

a pozostałych pracowników pozyskano za pomocą ogłoszeń w prasie i w Internecie. 

Podstawowymi kryteriami doboru pracowników są kwalifikacje i osobowość, które są 

sprawdzane podczas wywiadów i testów. Ostatecznego wyboru dokonuje 

bezpośredni kierownik lub dyrektor oddziału.  

 

Zainteresowanie pracą w Siemensie jest bardzo duże. Na jedno ogłoszenie zgłasza 

się ponad stu kandydatów. Na stanowisko specjalisty do spraw marketingu zgłosiło 

się ponad tysiąc osób. Atrakcyjność pracy w Siemensie wynika z tego, że telefonia 

komórkowa jest dziedziną rozwojową, produkty Siemensa kojarzą się z wysoką 

jakością i marka jest dobrze znana w Polsce. Ponadto, do sukcesu Siemensa w 

Polsce przyczyniły się udane kampanie promocyjne.  
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Do 2000 r. producenci telefonów prowadzili wspólne kampanie promocyjne z 

operatorami. Operatorzy oferowali nabywcy jeden lub co najwyżej dwa modele 

aparatów. Obecnie asortyment modeli aparatów znacznie się rozszerzył. Producenci 

aparatów telefonicznych podejmują teraz samodzielne kampanie promocyjne.  

 

W 2000 r. na uwagę zasługuje ogłoszenie reklamowe Siemensa w telewizji polskiej 

pod hasłem "Zawsze masz do niego łatwy dostęp", promujące dostęp do Internetu za 

pomocą telefonu C35. Grupą docelową dla tego produktu była młodzież w wieku 18-

28 lat. W 2001 r. podjęto w telewizji, prasie i na billboardach kampanię promocyjną 

telefonów SL45, S40 i M35 pod hasłem "Daj z siebie wszystko".  

 

Początkowo polskie kampanie promocyjne były tłumaczoną wersją kampanii 

opracowanych za granicą. Pierwsza kampania promocyjna skierowana wyłącznie na 

rynek polski odbywała się pod hasłem "Wybierzcie marzenie". Nabywcy telefonów 

Siemensa brali udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, takich jak: samochody 

Mercedes Sports Coupe, wycieczki na zakupy do Paryża (wraz z kartą kredytową na 

10 tys. USD) lub wycieczki dla 6 osób na egzotyczną wyspę.  

 

Każdy oddział Siemensa ma dużą swobodę w opracowywaniu i realizacji strategii 

marketingowych, pod warunkiem jednak, że działa sprawnie i - co najważniejsze - 

osiąga wysokie zyski. Popyt na aparaty telefoniczne zaczyna spadać i coraz trudniej 

pozyskać nabywców ze względu na znaczną konkurencję. Przyczyną jest m.in. 

kryzys gospodarki narodowej i ubożenie społeczeństwa polskiego. Pomimo tych 

trudności oddział Siemensa w Polsce ma nadzieję na utrzymanie dotychczasowych 

udziałów w rynku i osiągnięcie korzystnych wyników finansowych, a gwarantem tego 

jest wysoko wykwalifikowana i ofiarnie pracująca kadra oddziału. 
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STRATEGIE ROZWOJU SUD-CHEMIE POLSKA 
Spółka Süd-Chemie Polska w Gdańsku jest oddziałem Süd-Chemie AG w 

Monachium (Niemcy). Oprócz oddziału w Gdańsku, istnieje 55 podobnych oddziałów 

w krajach znajdujących się prawie na wszystkich kontynentach. Zakład Süd-Chemie 

Polska specjalizuje się w przetwórstwie bentonitu i produkcji mieszanek betonitowo-

węglowych. Produkty te spełniają rolę lepiszcza w przemyśle odlewniczym i 

dodawane są do mas formierskich. Zastosowanie bentonitu lub mieszanek 

betonitowo-węglowych umożliwia otrzymanie trwałego i solidnego odlewu, bez 

"strupów" i przypaleń. Odlew charakteryzuje się gładką powierzchnią, a jego forma 

dobrym rozpadem i krótkim czasem czyszczenia. Skład mieszanek betonitowo-

węglowych jest ustalany i dostosowany do rodzaju odlewów w Geko Lab Service w 

Niemczech. Zastosowanie mieszanek betonitowo-węglowych upraszcza zamawianie 

i składowanie materiałów pomocniczych, ponieważ operuje się tylko jednym 

materiałem łatwym do magazynowania i transportu oraz jednym urządzeniem 

dozującym.  

 

Postęp techniczny powoduje, że odlewnie powinny produkować bez defektów i w 

sposób oszczędny skomplikowane odlewy. Takie założenie przyświecało działowi 

badań i rozwoju Süd-Chemie AG w sześćdziesięcioletniej działalności w dziedzinie 

techniki aktywizacji. Nagromadzona wiedza i doświadczenie umożliwiły m.in. 

zaprojektowanie i rozpoczęcie wytwarzania nowego produktu o nazwie Geko 

Optimum, który niebawem zostanie wprowadzony na rynek polski. Geko Optimum 

jest bentonitem hybrydowym, wykonanym z wielu składników glinek surowych przy 

staranie dopasowanej aktywacji. Geko Optimum, obok typowej dla bentonitów 

hybrydowych równomierności w różnych warunkach produkcyjnych, charakteryzuje 

się wysoką wytrzymałością kształtów i form, a więc udoskonala techniczne 

właściwości formowania.  

 

Lokalizacja Süd-Chemie Polska w Porcie Gdańskim jest z jednej strony korzystna ze 

względu na wykorzystanie transportu morskiego do dowozu surowców, ale z drugiej 

strony jest niedogodna dla większości krajowych odlewni, które znajdują się w 

centrum i na południu kraju. Hale magazynowe mają powierzchnię około 4000 m2. 

Przechowuje się tu wyroby zapakowane w worki typu Big-Bag (po 1 lub 2 tony) lub w 

workach papierowych (po 50 kg). Wyroby te przewożone są do odbiorców 

samochodami ciężarowymi z naczepami lub w cysternach. Przedsiębiorstwo Ferro-

Term z Łodzi, posiadające udziały w Süd-Chemie, podjęło decyzję o utworzeniu 

centralnie położonego magazynu, który ułatwi zakupy produktów Süd-Chemie. 

Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące warunków funkcjonowania magazynu. 

Największym konkurentem Süd-Chemie w kraju jest przedsiębiorstwo ZMG Ziębice, 

które sprzedaje swoje produkty po niższej cenie niż produkty oferowane przez Süd-

Chemie. Süd-Chemie zamierza przejąć segment rynku obsługiwany dotąd przez 

ZMG Ziębice w wyniku ustanowienia specjalnych cen dla produktów nabywanych 

przez odlewnie w centralnej i wschodniej Polsce. Ponadto, Süd-Chemie opracowało 

projekty wspomagania finansowego (po około 100 tys. zł) rozwoju małych i średnich 

odlewni, które przeznaczone są na wdrożenie do produkcji nowych efektywnych 

technologii i materiałów. Produkty Süd-Chemie reklamowane są w "Przeglądzie 
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Odlewniczym", a działalność akwizycyjną na rzecz spółki prowadzi Ferro-Term z 

Łodzi. Firma Süd-Chemie brała udział w Targach Odlewniczych w Kielcach i w 

ogólnopolskim sympozjum na temat: "Zimne procesy wiązania mas formierskich". 

Działalność Süd-Chemie w Polsce ulega jednak stopniowo ograniczeniu z powodu 

kryzysu gospodarki polskiej, a zwłaszcza pogarszających się warunków 

funkcjonowania odlewni. Wzrasta zadłużenie odlewni krajowych względem Süd-

Chemie, a średnio co miesiąc dwie odlewnie ogłaszają upadłość. 
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ORGANIZOWANIE PRACY W DZIALE MARKETINGOWYM HEWLETT-PACKARD W POLSCE 
Koncern międzynarodowy Hewlett-Packard (HP) jest jednym z największych na 

świecie producentów oprogramowania i sprzętu komputerowego. Produkty koncernu 

sprzedawane są przez sieć dealerów. Zadaniem działu marketingowego Hewlett-

Packard w Polsce jest m.in. organizowanie dystrybucji i promocja produktów. Dział 

marketingu składa się z trzech zespołów pracowników, którzy zajmują się strategią 

sprzedaży, kontrolą dystrybucji i komunikowaniem się z nabywcami. W doborze 

pośredników handlowych i udzielaniu im koncesji kierownik współpracuje z zespołem 

kanału marketingowego (channel marketing), czyli dystrybucji. W akcjach 

promocyjnych bierze także udział zespół do spraw promocji Marcom. Taką strukturę 

działu marketingowego spotyka się w krajach, w których koncern zakłada nowe 

oddziały.  

 

Każda linia (grupa artykułów) produktu ma swojego kierownika marketingowego 

(product marketing manager), który opracowuje strategię rozwoju produktu na dany 

rok. Kierownik produktu przygotowuje roczne plany marketingowe, programy 

promocyjne i budżet. Na podstawie oceny sytuacji rynkowej kierownik decyduje, 

komu, kiedy i za ile sprzedać dany produkt. Najtrudniejszym zadaniem kierownika 

jest jednak motywacja pośredników handlowych do zwiększenia efektywności 

sprzedaży. W tym celu stosuje się m.in. upusty cenowe przy dużych zamówieniach i 

nagradza dealerów za dużą liczbę sprzedanych produktów. 

 

Hewlett-Packard opracował system doboru dealerów, na który składają się zasady 

selekcji, szkolenie obsługi nabywców i zdobycie umiejętności opracowania planu 

biznesowego. System ten jest połączony z centralnym systemem dystrybucji 

produktów na świecie, który jest wspomagany przez agencje marketingową Creation. 

Centralny system obejmuje hurtowników i dealerów rozprowadzających sprzęt i 

oprogramowanie do dużych instytucji oraz do małych i średnich pośredników 

handlowych o lokalnym zasięgu. Zespół kanału marketingowego analizuje 

wiarygodność i pomaga tworzyć bazę danych o dealerach.  

 

Podatność nabywców na innowacje i doskonalenie oferty powodują konieczność 

ciągłego promowania produktów. Ponieważ ceny produktów Hewlett-Packard są 

ustalane przez centrale i są identyczne w całej Europie Środkowej, nie można 

wykorzystać atrybutów cen podczas kampanii promocyjnych. Centrala utworzyła 

centrum marketingowe w Niemczech, które projektuje standardowe ogłoszenia 

promocyjne i rozsyła je do oddziałów Hewlett-Packard w poszczególnych krajach, 

gdzie są adaptowane do warunków lokalnych. W Polsce adaptacje przeprowadza 

zespół do spraw promocji Marcom.  

 

Zgodnie ze standardami, we wszystkich materiałach promocyjnych musi być 

zachowana podstawowa koncepcja opracowana przez centrum marketingowe. Akcje 

promocyjne polegają m.in. na dołączaniu do wybranych produktów prezentów w 

postaci programów komputerowych i CD ROM-ów. Na przykład, kupując drukarki HP 

LaserJet 6P i 6MP, nabywcy otrzymywali za darmo program "Microsoft-Word 97" . 

Nabywcy modelu drukarki HP DeskJet dostawali w prezencie pakiet programów 
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składający się m.in. z Word Perfect 6.1, Corel Draw 4 i Corel Print House. We 

wszystkich akcjach promocyjnych podaje się informacje o liczbie upominków i czasie 

trwania akcji. Prezenty w postaci programów komputerowych wzbudzają duże 

zainteresowanie wśród nabywców.  

 

Hewlett-Packard kształci kadrę wykwalifikowanych akwizytorów, których zadaniem 

jest dotarcie z ofertą produktów do przedsiębiorstw i instytucji oraz negocjowanie 

warunków dostawy. Nabywcy produktów na dużą skalę są dla HP coraz ważniejsi i 

dlatego z roku na rok zwiększa się liczba akwizytorów. Oprócz produktów 

podstawowych, akwizytorzy promują także komputery osobiste (PC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 166 
 

Studia przypadków część 8 

ORJENTACJA MARKETINGOWA FIRMY ATLAS 
Przedsiębiorstwo Atlas ma 70-procentowy udział w rynku klejów i glazury w Polsce. 

Pozycję tę osiągnęło w ciągu 10 lat intensywnej działalności. Wiceprezes Atlasa, R. 

Rojek, uważa, że konkurencja zmusza do stałego wzrostu jakości produktów i jest na 

rynku niezbędna. Jednakże większość przedsiębiorstw polskich jeszcze nie zna reguł 

działania w warunkach konkurencji. Ważna jest orientacja w tym, jakie tendencje 

pojawiają się na świecie, by stale za nimi nadążać. Należy wyprzedzić inicjatywy 

konkurentów. Nie można dążyć do eksportowania produktów, jeżeli trudno jest 

sprostać konkurencji na rynku krajowym.  

 

Wysoki kurs złotego powoduje, że polskie przedsiębiorstwa tracą przewagę 

konkurencyjną nie tylko za granicą, ale także w kraju. Prezes Rojek uważa, że 

eksport jest to kupowanie naszej pracy przez zagranicę, a import oznacza, że to 

Polacy opłacają miejsca pracy w innych krajach. Prawo gospodarcze nie sprzyja 

rozwojowi przedsiębiorczości i jest niespójne. Polska należy do krajów, w którym 

obciążenia podatkowe należą do najwyższych w Europie. Według Rojka należy 

wprowadzić podatek liniowy. Jeżeli bowiem przedsiębiorstwo ma wyższe zyski, to 

może inwestować w rozwój i tworzyć nowe miejsca pracy. Wzrost zatrudnienia 

powoduje wzrost funduszu nabywczego ludności i wzrost popytu na rynku krajowym. 

Ulgi podatkowe, które Atlas uzyskał na początku lat dziewięćdziesiątych, pozwoliły 

mu wybudować nowe fabryki.  

 

Stagnacja w budownictwie jest następstwem kryzysu w gospodarce narodowej. 

Produkty Atlasa znajdują jednak zastosowanie również do remontów mieszkań. Przy 

niesprzyjającej koniunkturze gospodarczej zapotrzebowanie na remonty utrzymuje 

się na stałym poziomie, a nawet czasem wzrasta. Warunkiem trwałego rozwoju 

przedsiębiorstwa jest jednak systematyczny rozwój gospodarki narodowej, wzrost 

popytu na rynku krajowym i wzrost eksportu. Wysoki wskaźnik bezrobocia pogłębia 

kryzys gospodarczy w Polsce. Rośnie liczba ludzi biednych, maleje popyt, a w 

następstwie spada produkcja. Konieczne wobec tego stają się dalsze redukcje 

zatrudnienia. Kryzys gospodarki krajowej nie sprzyja w szczególności małym i 

średnim przedsiębiorstwom, które nie są zasobne w kapitał i mają trudności z 

przetrwaniem. Kiedy Atlas rozpoczynał produkcję, trafił na duży popyt na produkty na 

rynku krajowym. Zysk ze sprzedaży stał się źródłem finansowania rozwoju i 

inwestycji. Prezes uważa, że wysoko oprocentowane pożyczki bankowe 

prawdopodobnie doprowadziłyby Atlasa do upadłości.  

 

Oprócz doskonałej jakości produktów, należy oferować nabywcom wysoką jakość 

obsługi. Atlas uruchomił 17 centrów doradztwa budowlanego na terenie całego kraju. 

Centra służą pomocą, często nawet na placu budowy, każdemu inwestorowi 

stosującymi materiały Atlasa. Nabywcy coraz bardziej są świadomi znaczenia marki, 

jako kryterium jakości produktu. Atlas dba o to, aby jego marka utrzymywała 

pozytywny wizerunek. Według wyników badań rynku około 80% nabywców 

materiałów budowlanych zna markę Atlas. W branży budowlanej rzadko zdarzają się 
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afery, właściciele dużych hurtowni rozpoczynali zwykle działalność od noszenia 

worków na własnych plecach. Działalności Atlasa przyświeca przysłowie, niestety 

mało obecnie popularne, że "uczciwością i pracą ludzie się bogacą". 

 

Jeżeli organizuje się wizytę biznesową za granicą, to musi być ona starannie 

przygotowana. Należy zdobyć wiadomości o potencjalnym partnerze, jego potencjale 

kapitałowym, kontaktach międzynarodowych, a także rzetelności i uczciwości. Kilka 

lat temu Atlas zamierzał wejść na rynek hiszpański i portugalski. W tym celu 

nawiązano kontakty ze stowarzyszeniami biznesowymi w tych krajach. 

Stowarzyszenia te udostępniły stronie polskiej bazy danych o kilku tysiącach 

przedsiębiorstw z takim informacjami, jak: profil działalności, potrzeby, z jakimi 

kontrahentami chcą nawiązać kontakt, co chcą sprzedawać lub kupować.  

 

Atlas jest jedynym polskim przedsiębiorstwem, któremu udało się wylansować 

własną markę w krajach byłego ZSRR. Przeszło połowa eksportu produktów Atlasa 

trafia do Rosji, a w 2000 r. zanotowano rekordowy wzrost eksportu o ponad 80%. 

Rynek wschodni oceniany jest jako trudny, a czasem wręcz niebezpieczny. Atlas 

starannie dobiera kontrahentów, posiada stałych odbiorców, których darzy 

zaufaniem. Atlas wspiera ich działalność, m.in. współuczestnicząc w kampaniach 

reklamowych. Powołano Wschodnioeuropejskie Centrum Doradztwa Budowlanego 

Atlas. Podczas kryzysu rosyjskiego kontrahenci Atlasa mieli kłopoty z regulacją 

płatności. Atlas wydłużył terminy regulacji zobowiązań, a niektórzy z kontrahentów 

nielegalnie przewozili pieniądze przez granicę, aby nie utracić dostawcy. Atlas 

zamierza uruchomić fabrykę w Rosji, chcąc sprostać rosnącym zamówieniom na 

swoje produkty.  

 

Znacznie trudniej jest wejść na rynek krajów Europy Zachodniej. Jakość produktu 

musi bowiem być wsparta kosztowną kampanią promocyjną. Konkurencja jest tam 

duża, a wielu nabywców przyzwyczaiło się do marek produktów, które są 

sprzedawane przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat na danym rynku. Atlas nawiązał 

współpracę z przedsiębiorstwem Recer z Portugalii. Pomaga temu przedsiębiorstwu 

w sprzedaży glazury i terakoty w Polsce w zamian za wsparcie sprzedaży kleju w 

Portugalii. Wysoki kurs złotego powoduje jednak, że eksport ten jest na granicy 

opłacalności. Podobna sytuacja występuje w eksporcie do Rosji. Ponadto, z roku na 

rok rośnie w Polsce koszt robocizny, a wydajność pracy wzrasta wolniej. Istnieje więc 

realna groźba utraty z takim trudem zdobytych rynków zagranicznych.  
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STAN PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW DO INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH 
Wejście zagranicznego inwestora do przedsiębiorstwa nakłada na kadrę kierowniczą 

szczególne obowiązki. Przed podpisaniem umowy prowadzone są negocjacje. Od 

przygotowania i kompetencji zespołu negocjatorów zależy precyzja ustalonych 

postanowień umownych. Wiceprezes Cap Gemini Ernest & Young Polska twierdzi, 

że w wielu przypadkach zagraniczni inwestorzy w trakcie dyskusji z zarządami 

przedsiębiorstw na temat koncepcji rozwoju otrzymywali ogólne, nieprecyzyjne, a 

nawet sprzeczne sugestie. Powstawało wrażenie, że członkowie zarządu nie mają 

spójnych poglądów i próbują odwlec rozważanie tej jakże ważnej kwestii.  

 

Każdy członek zarządu powinien przede wszystkim zadać sobie pytanie, w jakim 

kierunku według niego powinno rozwijać się przedsiębiorstwo, a następnie wszyscy 

członkowie zarządu powinni uzgodnić poglądy i skonfrontować je z wizją inwestora. 

Jeżeli nie występują większe rozbieżności, to można zaakceptować inicjatywy 

inwestora i aktywnie je wspierać. Często zdarza się, że członkowie zarządu 

rozpoczynają rozmowę z inwestorem od omówienia wysokości swojego 

wynagrodzenia. Wiceprezes PZU SA, reprezentujący inwestora strategicznego 

Eureko, twierdzi, że były trudności z naborem kandydatów na roczny kurs 

menedżerski w najlepszych europejskich szkołach biznesu. Wielu kierownikom 

szkolenie to nie zapewniało bowiem doraźnych korzyści finansowych. 

 

Powodzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego zależy od tego, jak szybko zarząd 

nabierze do niego przekonania i wciągnie do współpracy całą załogę 

przedsiębiorstwa. Najlepiej proces inwestycyjny przebiega w przedsiębiorstwach, w 

których prezes zarządu jest autentycznym liderem i ma doświadczenie w wymianie 

międzynarodowej. BRE Bank, przed podpisaniem kontraktu z Commerzbankiem, 

zatrudnił firmę konsultingową do przeszkolenia 120 osobowej kadry kierowniczej.  

 

Kluczem do powodzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego jest również dobra 

atmosfera komunikowania się, którego zadaniem jest rozwianie wątpliwości i 

naturalnego oporu pracowników przed zamianami. Bank Pekao SA, na przykład, 

przygotował specjalny system informacji, obejmujący m.in. elektroniczną pocztę 

wewnętrzną, biuletyn i regularne spotkania zarządu z pracownikami. W większości 

przedsiębiorstw wiadomości do pracowników docierają "pocztą pantoflową" i 

wywołują szum informacyjny. Według wiceprezesa spółki Lukas, pracowników należy 

informować wcześniej niż to uczyni prasa. Wiadomości przekazywane przez zarząd 

opierają się na faktach, podczas gdy w prasie można znaleźć oprócz faktów także 

nieprawidłowo wyciągnięte wnioski, a nawet plotki. Dużą rolę odgrywają również 

nieformalne kontakty członków zarządu z pracownikami.  

 

Po podpisaniu umowy inwestor zwykle weryfikuje kompetencje kadry kierowniczej. 

Przed wejściem do Pekao SA, włoski bank wynajął firmę konsultingową do 

przeprowadzenia weryfikacji struktury organizacyjnej i kwalifikacji poszczególnych 

kierowników. W zespole oceniającym zaleźli się przedstawiciele UniCredito i prezes 

Pekao SA. W wyniku weryfikacji, nastąpiły zwolnienia niektórych członków zarządu i 

kierowników średniego szczebla zarządzania.  
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Kierownicy krajowych przedsiębiorstw nie zawsze doceniają swoje umiejętności i 

umieją je wyeksponować. Chodzi nie tylko o umiejętności zarządzania, ale także 

wiedzę o przedsiębiorstwie, środowisku zewnętrznym i sytuacji rynkowej. Jednakże 

kierownicy czasem mogą przesadzać z eksponowaniem swojej wiedzy i kreować się 

na osoby niezastąpione, według zasady "jeśli odejdę to wiele utracicie". Lepszym 

rozwiązaniem wydaje się podkreślanie, że jest się członkiem wartościowego zespołu, 

który ma osiągnięcia i koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa. Po przejęciu pakietu 

kontrolnego akcji Telekomunikacji Polskiej SA przez France Telcom i Kulczyk 

Holding, weryfikacji poddano kilkaset osób z kadry kierowniczej. Kierownicy przeszli 

serię testów i rozmów przeprowadzanych zwykle podczas rekrutacji kadry 

kierowniczej. W efekcie zlikwidowano niektóre stanowiska kierownicze i rozszerzono 

zakres kompetencji i odpowiedzialności na innych stanowiskach.  

 

Po weryfikacji kadry kierowniczej przedsiębiorstwa przeprowadzane są dalsze 

zmiany. W Pekao SA, w ramach programu "Partnerstwo", powołano kilkanaście 

zespołów, które miały na celu analizę procedur i identyfikację rodzajów działalności, 

które należało zreformować. Na czele każdego zespołu stanęły dwie osoby: Polak i 

Włoch. Rolą włoskich doradców było porównanie form i sposobów działalności oraz 

procedur stosowanych w Polsce i we Włoszech. Zespoły zaproponowały wiele zmian 

z zachowaniem jednakże dużej autonomii polskiego banku. Odmienna sytuacja 

wystąpiła w Banku Handlowym po przejęciu go przez amerykańską Citigroup. 

Citigroup jest międzynarodową korporacją, która ma własny styl i kulturę pracy 

narzucaną wszystkim przejmowanym bankom. Kto się nie podporządkował tym 

rygorom zmuszony został do rezygnacji z pracy. Zarząd Citigroup najwyżej ceni 

inicjatywę, samodzielność, nowoczesność i komunikatywność. Ponad tradycyjne 

struktury organizacyjne stawiana jest praca nad realizacją projektów. Stwarza to 

dużą szansę do wykazania się umiejętnościami dla kierowników projektów. Przy 

przeprowadzaniu zmian strukturalnych Pekao SA korzystało z pomocy firm 

konsultacyjnych Artur Andersen i McKinsey&Co, a obecnie współpracuje z Boston 

Consulting.  

 

W nowych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw kładzie się nacisk na sprawne 

wykonywanie powierzonych zadań, a nie na niekończące się dysputy. Inwestor 

zagraniczny ceni otwartość na wiedzę, elastyczność i gotowość do podejmowania 

nowych wyzwań. Pewne braki w umiejętnościach kierowniczych można przeważnie 

nadrobić na kursach organizowanych w centralach przedsiębiorstw 

międzynarodowych. Kierownicy przejmowanych przedsiębiorstw polskich mają 

jednak obawy przed zepchnięciem ich na drugoplanowe szczeble zarządzania.  

 

Standardem w przejmowanych przedsiębiorstwach jest obsadzenie Polaka na 

stanowisku prezesa, a obcokrajowca na stanowisku dyrektora finansowego. Prezes 

wyznacza kierunki realizacji strategii rozwoju, a obcokrajowiec "pilnuje kasy". Prezes 

jest osobą publiczną, ma na ogół dobre rozeznanie rynku krajowego, znajomości w 

kręgach gospodarczych i politycznych. Pewną pozycję mają również kierownicy 

utrzymujący bezpośrednie kontakty z nabywcami krajowymi. Inwestor zatrudnia 

swoich kierowników na stanowiskach umożliwiających kontrolę wyników 
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przedsiębiorstwa i integrację działalności krajowej z międzynarodową. Strategia 

działalności umiędzynarodowionych przedsiębiorstw ustalana jest poza Polską, a rolą 

zarządu jest realizacja tej strategii.  
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ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRZEDSIĘWZIĘĆ 
W Gdańskiej Stoczni Remontowej naprawa każdego okrętu stanowi oddzielne 

zadanie - projekt - nawet gdy remont jest dopiero przedmiotem wstępnych negocjacji. 

Wprawdzie zachowano tu tradycyjne wydziały, ale ich pracownicy są członkami 

zespołów, którymi zarządzają kierownicy projektów. Tradycyjny podział zadań na 

wydziały opóźniał bowiem realizację projektów, zatem stwarzał ryzyko utraty 

zleceniodawców.  

 

W spółce Transsystem, która opracowuje systemy transportu technologicznego dla 

wszystkich producentów samochodów w Europie, wyróżnia się trzy rodzaje 

kontraktów ze zleceniodawcami: zamówienia seryjne, zamówienia jednostkowe i 

zamówienia nietypowe. Zamówienia seryjne nie wymagają międzywydziałowej 

koordynacji i bieżącej współpracy ze zleceniodawcą. Zakres prac, termin wysyłki i 

cena produktu nie zmieniają się. Za dotrzymanie warunków kontraktu, w ramach 

ustalonego budżetu, odpowiada kierownik wydziału, w którym realizowana jest 

produkcja. Zamówienia jednostkowe, niepowtarzalne, o małej wartości, nie wymagają 

również szerokiej koordynacji i realizowane są w jednym lub w kilku działach. Za 

realizację kontraktu odpowiada pracownik działu marketingowego, który powierzał 

wykonanie usługi i negocjował umowę ze zleceniodawcą. Zamówienia nietypowe 

wymagają ścisłej koordynacji kierownika projektu w ramach specjalnie powołanego 

zespołu. Osoby zaangażowane w wykonywanie jednego projektu mogą 

równocześnie uczestniczyć w innych projektach.  

 

Wszystkie kontrakty Gdańskiej Stoczni Remontowej koordynowane są przez 

pełnomocnika zarządu, specjalnie powołanego do tego celu. Pełnomocnik zarządu 

wyznacza kierowników projektów, zatwierdza skład osobowy zespołów, nadzoruje 

postęp prac oraz rozwiązuje konflikty wynikające, na przykład, z rywalizacji zespołów 

z tradycyjnymi działami o pracowników, finanse i zaopatrzenie materiałowe. W 

realizację niektórych projektów angażuje się zarząd spółki, choćby w sytuacji, gdy 

trzeba znacznie zwiększyć nakłady, aby dotrzymać terminu realizacji kontraktu. Kiedy 

dostawca surowców nie wywiązuje się z zobowiązań, wówczas powstaje problem, 

czy szukać nowego dostawcy i zapłacić mu więcej za ekspresową dostawę, czy też 

pozostać przy typowej procedurze zamówień narażając się na opóźnienie realizacji 

kontraktu. Decyzje tego rodzaju muszą być podejmowane szybko, w przeciwnym 

razie przedsięwzięcie może zakończyć się niepowodzeniem.  

 

Zarządzanie projektami znajduje coraz częściej zastosowanie w zakładach 

przemysłowych wytwarzających w skali masowej produkty jednorodne, takie jak 

przetwory płodów rolnych, artykuły farmaceutyczne czy wyroby tytoniowe. W 

zakładach tych niezbędne jest szkolenie całej kadry kierowniczej, gdyż poszczególni 

kierownicy muszą współpracować jako podwykonawcy przedsięwzięcia. O wadze 

szkolenia świadczą chociażby straty przedsiębiorstw amerykańskich z powodu 

nieudolnego zarządzania projektami przedsięwzięć, szacowane na około 145-180 

mld USD.  
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Szkolenia trwają kilka miesięcy, podczas których co parę tygodni realizowane są 

tematy dotyczące kolejnych modułów zarządzania przedsięwzięciami. Pracownicy 

przedsiębiorstwa przemysłowego uczą się, jak planować budżet i czas na realizację 

poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Dowiadują się, jak ograniczyć ryzyko i 

mierzyć postęp prac. Ponadto poznają techniki negocjacji i komunikowania się z 

otoczeniem oraz sposoby dobierania członków zespołu i motywowania ich do pracy.  

 

Członkowie zespołu powinni nabyć umiejętność postępowania w sytuacjach 

nietypowych, które często pojawiają się podczas realizacji przedsięwzięć. 

Rozwiązania technologiczne, chociaż bardzo ważne, są bowiem tylko narzędziami, a 

powodzenie przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od przychylnego nastawienia 

do pracy i umiejętności pracowników. Pracownicy muszą rozumieć sens tego, co 

robią, przejawiać inicjatywę i uzyskać poparcie w słusznej sprawie. Karanie za 

nowatorskie pomysły, niespodziewany wzrost kosztów i szukanie winnego, a nie 

przyczyn zakłóceń w realizacji przedsięwzięcia, nie sprzyjają rozwojowi 

przedsiębiorczości w zakładzie przemysłowym. 
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USŁUGI TURYSTYCZNE W MAZURKAS TRAVEL 
Kryzys na rynku turystycznym w Polsce wywołany został m.in. przez spadek liczby 

turystów zagranicznych. Pomimo to, niektóre biura podróży, wyspecjalizowane w 

tego rodzaju turystyce, nie tylko osiągają zyski, ale rozwijają się przez rozszerzanie 

zakresu usług. Przykładem takiego biura jest Mazurkas Travel, które w ciągu 

dziesięcioletniej działalności umocniło się na rynku i urozmaiciło swoje oferty. 

Atrakcyjność programu pobytu i dbałość o jakość usług mają charakter priorytetowy 

dla biura. Programy pobytu muszą być ciekawe, dostosowane do swoistych potrzeb 

różnych grup turystów, odróżniać się czymś od programów oferowanych przez 

konkurentów i gwarantować wysoką jakość obsługi. Tworzenie tych programów 

poprzedziła analiza silnych i słabych stron konkurentów na rynku turystycznym.  

 

Strategia usług turystycznych Mazurkas Travel oparta została przede wszystkim na 

profesjonalizmie i ofiarności pracowników oraz dopasowaniu struktury organizacyjnej 

biura do segmentów rynku turystycznego. Wydzielono kilkuosobowe sekcje do 

obsługi poszczególnych grup narodowościowych (amerykańską, francuską i 

niemiecką). Utworzono również specjalistyczne biura: transportu, imprez lokalnych, 

wyjazdów zagranicznych oraz kongresów i konferencji. Sekcje i biura zobowiązane 

są do utrzymywania stałych kontaktów z potencjalnymi nabywcami usług.  

 

Kryteria doboru pracowników oparto na wykształceniu, znajomości języków obcych, 

wiedzy ogólnej, znajomości aktualnej problematyki turystycznej i komunikatywności. 

Oprócz pracowników biurowych Mazurkas Travel zatrudnia kierowców, pilotów 

wycieczek i przewodników, którzy świadczą usługi bezpośrednio turystom. Program 

pobytu turystów obejmuje zakwaterowanie, posiłki w restauracjach, przejazdy 

środkami transportu, usługi pilotażowe i przewodnickie oraz atrakcje turystyczne. 

Zadowolenie turysty zależy nie tylko od repertuaru programu, ale także od 

koordynacji, czyli współpracy wszystkich pracowników pośrednio i bezpośrednio 

zaangażowanych w proces świadczenia usług oraz od sprawnego przepływu 

informacji pomiędzy nimi.  

 

Dział marketingu Mazurkas Travel przygotował atrakcyjne materiały promocyjne. 

Promocja usług dostosowana została do poszczególnych segmentów rynku, a więc 

cech charakterystycznych nabywców usług. Promocja polega głównie na 

opracowywaniu programów, kalkulacji przystępnych cen, utrzymywaniu kontaktów z 

nabywcami i propagowaniu usług. Adresatami promocji Biura Turystyki Przyjazdowej 

są przede wszystkim tour-operatorzy i agenci, a rzadziej turyści. Podobne zasady 

promocji stosuje Biuro Wyjazdów Zagranicznych, które specjalizuje się w 

organizowaniu podróży motywacyjnych (incentive travel) i Biuro Kongresów i 

Konferencji.  

 

Ponieważ promocja usług kierowana jest przede wszystkim do pośredników 

handlowych, Mazurkas Travel nie korzysta z typowych środków masowego przekazu, 

takich jak: telewizja, radio i prasa. Najczęściej wykorzystywane są przesyłki 

pocztowe, które służą do kontaktów z dotychczasowymi i potencjalnymi nabywcami 

usług. Drogą pocztową przesyłane są broszury, katalogi, programy i informacje o 
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imprezach kulturalnych, które mogą przyczynić się do uatrakcyjnienia oferty. 

Ponadto, Mazurkas Travel przypomina się pośrednikom rozsyłając życzenia 

świąteczne i okazjonalne na kartach pocztowych oraz informując o nadzwyczajnych 

ofertach. Internet służy do prezentacji ofert na własnych stronach www.  

 

Akwizycja ułatwia profesjonalne przedstawienie oferowanych usług, wyjaśnienie 

ewentualnych wątpliwości, odpowiadanie na pytania i zachęcanie do korzystania z 

usług. Akwizycja występuje w postaci indywidualnych odwiedzin pośredników oraz 

kontaktów na targach turystycznych. Targi turystyczne umożliwiają przedstawianie 

ofert nowych usług dotychczasowym pośrednikom oraz nawiązanie współpracy z 

nowymi pośrednikami. Uczestnictwo w targach pozytywnie wpływa na prestiż i 

wizerunek biura podróży.  

 

Organizowane są ponadto wycieczki dla miłośników (fan trips) Mazurkas Travel, na 

które zapraszani są tour-operatorzy i kontrahenci z zagranicy. Podczas pobytu w 

Polsce mają oni okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową i 

gastronomiczną oraz szczegółowymi programami pobytu. Biuro podróży stara się 

przywiązać pośredników handlowych poprzez stosowanie ofert promocyjnych po 

atrakcyjnych cenach i rabatów udzielanych tym, którzy często korzystają z usług 

biura.  
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SIEĆ DEALERÓW SAMOCHODÓW KONCERNU FORD W POLSCE 
Zakłady produkcyjne i montażowe koncernu Ford zlokalizowane są w wielu krajach, 

na nieomal wszystkich kontynentach. Podobnie, zakłady przemysłowe kooperujące z 

Fordem pochodzą z różnych krajów. Trudno więc czasem ustalić, w jakim kraju 

samochód został wyprodukowany. Sytuacja taka występuje także w innych 

koncernach samochodowych. Na przykład, kupując samochód marki Pontiac, 

koncernu General Motors, za 20 tys. USD, nabywca amerykański płaci 6 tys. za 

montaż w Korei Południowej, 3,5 tys. za silnik i osprzęt elektroniczny wytwarzany w 

Japonii, 1,5 tys. za stylizację i projekty inżynierskie wykonane w Niemczech, 0,8 tys. 

za komponenty wytwarzane na Tajwanie i w Singapurze oraz 0,5 tys. za 

marketingową obsługę świadczoną w Wielkiej Brytanii. Na liście kooperantów 

koncernu Mercedes znajdują się zakłady przemysłowe z 17 krajów z Ameryki 

Północnej i Południowej, Afryki, Azji i Europy.  

 

Łańcuch logistyczny produkcji samochodów obejmuje m.in. :  

 źródła pozyskiwania surowców (rud żelaza, węgla i wapnia niezbędnych do 
produkcji stali oraz innych surowców do produkcji części i detali), 

 tłoczenie ze stali karoserii oraz produkcję silników, 
 karoserie, silniki, kable, części elektroniczne, elementy szklane, chłodnice, systemy 

ogrzewania, wyprawki z blachy i inne komponenty dostarczane do montowni, gdzie 
następuje końcowy montaż samochodów. 

Najbardziej znane zakłady produkcyjne i montownie w Europie znajdują się w Belgii, 

Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Dopiero gotowe samochody 

kierowane są do dealerów, którzy oferują je do sprzedaży nabywcom.  

 

Przedsiębiorstwo Ford Distributions Poland SA rozpoczęło działalność na początku 

lat dziewięćdziesiątych od tworzenia sieci dealerów. Liczba dealerów rosła w 

zależności od kontyngentów (liczby samochodów wwożonych do kraju, wyznaczanej 

przez Ministerstwo Gospodarki). Obecnie na terenie całej Polski funkcjonują 74 

autoryzowane stacje obsługi Forda we wszystkich większych miastach. W drugiej 

połowie lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia w Płońsku pod Warszawą 

zamierzano uruchomić fabrykę siedzeń samochodowych na potrzeby całego 

koncernu Ford. Ostatecznie jednak powstała montownia, która montuje sześć z 

dziewięciu modeli Forda sprzedawanych na polskim rynku. Liczba montowanych 

podzespołów (od 7 do 30) zależy od modelu. Podzespoły dostarczane są z krajów 

Europy Zachodniej.  

 

Rola dealerów samochodowych nie była początkowo doceniana. Koncerny 

samochodowe uważały, że nabywca przed podjęciem decyzji zakupu wie, jakiej 

marki samochód zamierza kupić. Producenci wyznaczali ceny i zajmowali się 

promocją, dealerowi przypadała dobra obsługa nabywcy. Znaczenie dealera jednak 

systematycznie wzrastało. Nawiązywał on bezpośredni kontakt z nabywcą, 

finalizował transakcje kupna-sprzedaży, pełnił funkcje reprezentanta producenta, a 

nie tylko sprzedawcy różnych produktów, często konkurujących ze sobą koncernów 

samochodowych.  
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Powiązanie dealera z producentem następuje przez udzielenie mu koncesji, 

nadającej status autoryzowanego dealera. Dealer zdobywa w ten sposób przywilej 

sprzedawania marek samochodów danego producenta i wspierany jest przez jego 

działalność marketingową. Autoryzowany dealer musi jednak sprostać wymaganiom 

stawianym przez producenta: posiadać salon samochodowy o odpowiedniej 

powierzchni i kolorystyce, zaplecze magazynowe oraz dysponować urządzeniami i 

sprzętem zapewniającymi wysoki poziom usług. Zadaniem dealera jest często 

również sprzedaż samochodów używanych.  

 

Dealerzy oferują sprzedaż samochodów za gotówkę, na kredyt i na podstawie 

umowy dzierżawy (leasingu). Chociaż w Polsce dominuje sprzedaż samochodów za 

gotówkę, to jednak coraz większego znaczenia nabiera sprzedaż kredytowa i 

dzierżawa samochodów. Dealerzy korzystają z usług Ford Bank Polska SA, który jest 

oddziałem Ford Financial Services, największej na świecie instytucji finansującej 

zakup samochodów. Z usług Ford Financial Services korzysta rocznie około 7 mln 

nabywców samochodów na świecie. Ford Bank Polska SA oferuje nabywcom pakiety 

finansowe, które mogą wybrać w zależności od swoich potrzeb.  

 

Pozornie wydaje się, że sukces dealera zależy wyłącznie od dotarcia do jak 

największej liczy nabywców i sprawnej ich obsługi. Działalność dealera 

samochodowego zależy jednak w znacznym stopniu od narzucanych przez koncerny 

procedur i polityki. Czasem nie dysponuje on takim asortymentem samochodów, jaki 

uważa za najlepszy do obsługi nabywców na danym terenie. Na dostawę niektórych 

modeli samochodów czeka się dość długo, inne modele są w ogóle niedostępne do 

sprzedaży na polskim rynku. Skomplikowana procedura składania zamówień i długi 

czas ich realizacji powodują, że nabywcy często rezygnują z zamówień i decydują się 

na zakup samochodów oferowanych przez konkurentów. Na działalność dealera 

wpływ wywierają także stosunki z bankami, zakładami ubezpieczeniowymi, 

konkurentami, pracownikami, lokalnymi władzami i wizerunek koncernu. Sytuacja 

dealera zależy również od polityki gospodarczej rządu, przepisów prawnych i 

egzekwowania prawa.  

 

Dealer powinien skupić się na tych dziedzinach działalności, na które ma 

bezpośredni wpływ, i śledzić wskaźniki świadczące o sprawności jego działalności. 

Dealer może mieć wpływ na działalność inwestycyjną (modernizację i poprawę 

estetyki salonu samochodowego, budowę nowych salonów, rozbudowę zaplecza), 

działalność marketingową (promocję usług w mediach, usprawnianie obsługi 

nabywców, wprowadzanie technik informatycznych), poziom kosztów (kontrolę 

kosztów, reakcję na wzrost kosztów) i administracyjną (monitorowanie jakości i 

wydajności pracy pracowników, wprowadzenie systemu motywacyjnego i szkoleń). 

Obserwując dynamiczny wzrost sprzedaży, dealer może podjąć decyzję o otwarciu 

nowego salonu, ale powinien uwzględnić także politykę koncernu, stan nasycenia 

rynku i koniunkturę gospodarczą. Dealer nie ma lub może mieć minimalny wpływ na 

środowisko zewnętrzne. 
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Dealer, ze względu na brak wpływu na politykę koncernu, może inwestować w 

działalność nie związaną ze sprzedażą samochodów, rozwój usług naprawczych i 

usprawniać obsługę nabywców. Ograniczenia asortymentu pod względem kolorów i 

dodatkowego wyposażenia można w jakiś sposób zrekompensować przez sprzedaż 

samochodów używanych. Dealer powinien także przygotować strategię wycofania się 

z rynku w przypadku nieopłacalności dotychczasowej działalności (np. gwałtowny 

spadek prowizji ze sprzedaży samochodów) i przerzucenia się na sprzedaż 

samochodów oferowanych przez dotychczasowych konkurentów lub podjęcia innego 

rodzaju działalności (np. otwarcia stacji obsługi samochodów, stacji benzynowej, 

motelu, zakładu transportowego). W przypadku dostrzeżenia spadkowej tendencji 

sprzedaży można próbować zintensyfikować dotychczasowe lub zastosować nowe 

formy promocji (np. oferować premie i nagrody dla nabywców) i próbować obniżyć 

koszty. Można także oferować samochody zastępcze na czas naprawy. 

 

Działalność konkurentów powinna być ciągle obserwowana i analizowana. Reakcją 

na zagrożenia ze strony konkurentów może być wzrost nakładów na promocję, 

poprawa jakości obsługi i oferowanie nowych usług dla nabywców. Dealer może 

zakładać, że zadowolony nabywca samochodu zdecyduje się, po pewnym czasie, na 

ponowny zakup. Dlatego powinien o nim pamiętać, wysyłając mu np. życzenia 

noworoczne. Przy okazji może zapytać, jak funkcjonuje nabyty samochód, i 

poinformować, że ewentualne usterki można usunąć w nowocześnie wyposażonym, 

sprawnie funkcjonującym i dobrze zaopatrzonym w części zamienne zakładzie 

naprawczym.  
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Studia przypadków część 9 

PRZESŁANKI ROZWOJU EKSPORTU MEBLI 
Meble w Polsce wytwarza około 20 tys. zakładów przemysłowych. Rynek krajowy nie 

jest w stanie wchłonąć wszystkich mebli oferowanych przez te zakłady. Meble są 

więc eksportowane do nieomal wszystkich krajów Europy, do Kanady, Stanów 

Zjednoczonych, a nawet do Malezji i Japonii. Około 60% całej produkcji krajowej 

mebli przypada na 12 fabryk, których właścicielami są w większości korporacje 

zagraniczne. Producenci mebli napotykają wiele barier rozwoju, takich jak mocna 

złotówka, rosnące koszty surowców i trend spadkowy popytu na meble na rynku 

krajowym. Popyt na meble związany jest silnie z liczbą oddawanych do użytku 

domów i mieszkań, a budownictwo mieszkaniowe w Polsce przeżywa kryzys.  

 

Największe obroty na rynku krajowym osiągają trzy przedsiębiorstwa: Mazurskie 

Meble International, Black Red White i Nowy Styl. W skład Mazurskich Mebli 

International (MMI) wchodzi 13 fabryk wykupionych w latach dziewięćdziesiątych 

przez niemiecki koncern Scheiter, który jest największym producentem mebli w 

Europie. Fabryki te już wcześniej eksportowały meble do Niemiec, a po przejęciu 

przez koncern zostały tylko zmodernizowane. Obroty MMI przekraczają 250 mln DM, 

z tego 75-80% przypada na eksport. Black Red White specjalizuje się w masowej 

produkcji tanich mebli. Nowy Styl jest największym w kraju producentem krzeseł, z 

których większość eksportuje za granicę. Z rdzennie polskich fabryk mebli 

największą dynamikę rozwoju wykazują Adriana SA, Forte SA i Swarzędz Meble SA.  

 

Prezes firmy Adriana SA twierdzi, że aby zdobyć know-how w produkcji mebli 

tapicerowanych rozebrano m.in. na części sofę. Postawiono na wysoką jakość 

produktów i sprawne dostawy. Adriana na początku swego istnienia nawiązała 

współpracę ze szwedzkim koncernem IKEA (1993 r.) i z niemieckim domem 

wysyłkowym Otto Versand (1994 r.). Przedsiębiorstwa te wymagały, by produkty 

cechowały się wysoką jakością, a dostawy były sprawne. Obecnie, jako jedno z 

nielicznych przedsiębiorstw w Polsce, Adriana stosuje system dostaw Just-in-Time.  

 

Adriana pracuje na trzy zmiany. Półfabrykaty wystarczają na 18 godzin, a w 

magazynach gromadzone są wyroby wytwarzane w ciągu dwóch dni. Wydajność 

pracy w Arianie nie ustępuje wydajności w fabrykach z krajów Europy Zachodniej. 

Adriana jest największym w Europie Środkowej dostawcą mebli tapicerowanych do 

IKEA (około 40% produkcji ogółem). Projekty nowych mebli powstają w dziale 

rozwoju, który zatrudnia blisko 30 osób. Przygotowania do uruchomienia produkcji 

nowego modelu trwają od trzech do czterech tygodni, podczas gdy w fabrykach 

krajów Europy Zachodniej dwa razy dłużej.  

 

W ofercie Adriany znajduje się około 100 modeli mebli tapicerowanych: sof, kanap, 

wersalek, foteli i zestawów wypoczynkowych. W 1997 r. Adriana kupiła głównego 

dostawcę tkanin - łódzką Anilanę, dysponującą nowoczesną, francuską linią 

produkcyjną. Zakład ten produkuje około 400 tys. metrów tkanin miesięcznie, z tego 

70% przeznaczone jest na potrzeby Adriany, a reszta na zaopatrzenie rynku 
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krajowego. W kupionej od Ursusa hali w Chełmnie powstała nowa fabryka, przy 

której otwarto nowoczesny salon meblowy.  

 

Ogółem Adriana zatrudnia 1500 pracowników. W firmie tej wprowadzono 

indywidualną (imienną) odpowiedzialność za każdy etap produkcji mebla. Jeżeli 

wykryje się jakąś usterkę, to osoba, która ją spowodowała, musi ją usunąć po 

godzinach pracy. Dzięki temu praktycznie nie ma reklamacji jakościowych.  

 

Adriana osiąga dynamikę wzrostu produkcji około 30-40% rocznie. W Antwerpii 

otwarto oddział handlowy Adriana Benelux, który sprzedaje około 20% mebli ogółem, 

a jedna czwarta mebli trafia do Wielkiej Brytanii. Adriana rozważa możliwości wejścia 

na obiecujący rynek Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzono w tym celu ponad 50 

spotkań konsultacyjnych z potencjalnymi kontrahentami w ciągu półtora roku.  

 

W 1992 r., w ramach prywatyzacji, każdy obywatel polski mógł zakupić za 

symboliczną opłatą upadający zakład, pod warunkiem, że przejmie jego 

zobowiązania. W ten sposób obecny prezes Forte SA kupił fabrykę mebli w Ostrowi 

Mazowieckiej. Za niespłacone długi (60 mld starych zł), hale i 500 zatrudnionych tam 

pracowników zapłacił 5 mln starych zł, czyli obecne 500 zł. Nowy właściciel wszedł w 

spółkę z niemieckim koncernem meblarskim Alno, który wniósł do spółki kapitał 

i know-how. W pierwszym roku koncern zainwestował 7,5 mln zł, a w następnym 

sześć razy więcej.  

 

W nowopowstałym przedsiębiorstwie zaczęto produkować najpierw zestawy 

kuchenne, najczęściej na indywidualne zamówienie. Po trzech latach produkcja 

zestawów kuchennych Forte osiągnęła 30% udziału w rynku krajowym. W 1993 r. 

Forte kupiło fabrykę mebli w Suwałkach, a dwa lata później do spółki dołączyły dwie 

inne firmy, w tym spółka Meble Polonia z Wrocławia, która zajmowała się dystrybucją 

mebli. Kapitał uzyskany na giełdzie umożliwił zakupienie m.in. Białostockich Fabryk 

Mebli SA. Kryzys na rynku rosyjskim spowodował spadek eksportu o 20%. Mimo to 

tempo rozwoju produkcji osiąga przyrost około 30% rocznie, począwszy od 1993 r.  

 

Na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia dług Swarzędzkich Fabryk 

Mebli (SFM) został umorzony przez skarb państwa, a nazwa Swarzędz była 

wówczas synonimem najlepszych polskich mebli. Mimo to pierwsza połowa lat 

dziewięćdziesiątych była pasmem niepowodzeń. Powstał program zmian systemu 

zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, opracowany przez firmę doradczą 

IFC, który rozpoczynał się ostrzeżeniem, że jeżeli nie zostanie przeprowadzona 

szybka restrukturyzacja, to SFM upadną. Jednak wejście na giełdę spowodowało 

łatwy dostęp do pieniędzy, a SFM emitowały głównie papiery dłużne. Spowodowało 

to zadłużenie w wysokości 50 mln nowych złotych. Nie było jednak możliwości spłaty 

zadłużenia, bo SFM ponosiły straty, choć udawało się to ukryć w bilansach spółek 

zależnych. Dopiero w 1995 r. prawda wyszła na jaw, gdy weszła w życie nowa 

ustawa o rachunkowości, nakazująca ujawnianie skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych.  
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Zarząd SFM zaczął otwierać własne punkty sprzedaży mebli w kraju. Koncepcja ta 

była dobra, ale realizacja kiepska. Powstało m.in. 30 spółek handlowych, które nie 

były jednak sprawnie zarządzane. Wydajność pracy była bardzo niska, a płace 

relatywnie wysokie. W rezultacie swarzędzkie meble były droższe o około 30-40% od 

podobnych mebli konkurentów. Nie prowadzono badań marketingowych, a salony 

"zagracone" były meblami, na które brakowało nabywców. W 1996 r. wierzyciele 

sprawdzili stan finansowy SFM. W rezultacie kontroli stwierdzono zadłużenie na 60 

mln zł wobec 23 wierzycieli bankowych. Łącznie z zadłużeniem wobec dostawców i 

innych wierzycieli zadłużenie do urosło do 90 mln zł.  

 

W 1997 r. doszło do ugody bankowej, według której część zadłużenia zamieniono na 

akcje Swarzędza, a reszta miała być spłacana ratalnie w ciągu kilku lat. Nowy zarząd 

i wierzyciele zakładali, że zyski zostaną osiągnięte wraz ze wzrostem sprzedaży. W 

ten sposób najpopularniejszy w kraju producent mebli stał się własnością banków. 

Założenia wzrostu sprzedaży okazały się jednak nierealne. Wystąpił więc konflikt 

interesów pomiędzy wierzycielami, do czego dołączyły się zakłócenia na rynku 

meblarskim, wywołane m.in. kryzysem na rynku rosyjskim. Lepszym rozwiązaniem 

byłoby zatem ograniczenie zakresu działalności SFM.  

 

W 1998 r. zarząd SFM przedstawił plan radykalnych zmian. Pozbyto się siedmiu 

nierentownych zakładów: w Poznaniu, Rawiczu, Kościanie, Swarzędzu, Bojanowie, 

Gostyniu i Mosinie. Zatrudnienie spadło do 1000 osób. Zmniejszono liczbę punktów 

sprzedaży z 90 do 27 i powołano do zarządzania nimi spółkę Swarzędz Market. W 

miejsce Swarzędzkich Fabryk Mebli powstały centrala Swarzędz Meble oraz spółka 

Swarzędz Logistyka. Ponadto odkupiono zakłady w Kościanie i Gostyniu.  

 

W 2000 r. Swarzędz przejął Bielskie Fabryki Mebli Bialfam, które wprawdzie 

eksportowały produkty, ale nie pod swoją marką. Posiadały one jednak nowoczesne 

maszyny i wysoko wykwalifikowaną załogę. Nabyto ponad połowę akcji Jarocińskich 

Fabryk Mebli, które są liderem na krajowym rynku mebli biurowych i hotelowych. 

Ponadto, Swarzędz kupił Zakład Wytwórczy Mebli Artystycznych w Henrykowie pod 

Warszawą i zawarł kontrakt na produkcję mebli okrętowych. Około 30% produkcji 

skierowana została na eksport. Do 2001 r. firma Swarzędz Meble spłaciła znaczną 

część zadłużenia, a do 2004 r. pozostało jej do spłacenia jeszcze około 20 mln zł. 
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ORIENTACJA MARKETINGOWA FILII KONCERNU PHILIPS W KWIDZYNIE 
Kwidzyński Philips jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów 

elektroniki użytkowej na świecie. Powstanie zakładu Philipsa w Kwidzynie było w 

pewnym stopniu dziełem przypadku. W 1987 r. uruchomiono zakład naprawczy 

sprzętu Philipsa w Zakładach Celulozowo-Papierniczych. Rok później zakład kupiła 

spółka Brabork, zajmująca się dystrybucją i naprawą produktów Philipsa. W 1990 r. 

spółka Brabork postanowiła rozpocząć wytwarzanie licencyjnych telewizorów. Na 

lokalizację zakładu produkcyjnego wybrano Kwidzyn.  

 

Organizowanie zakładu rozpoczęto od skompletowania kadry. Do spółki przenieśli 

się inżynierowie znający język angielski i obsługę komputerów z Celulozy, która 

przechodziła kryzys finansowy. Na zakupionym od miasta terenie wzniesiono zakład 

przemysłowy, w którym w 1991 r. wyprodukowano 100 telewizorów. Następnie 

Brabork kupił od Philipsa linię produkcyjną telewizorów i zawarł umowę na licencyjną 

produkcję telewizorów. Wobec wzrostu popytu wprowadzono pracę na dwie zmiany. 

Pod koniec 1992 r. rozpoczęto budowę nowej hali produkcyjnej i zakupiono licencje 

na produkcję głowic telewizyjnych, czytników CD-I i CD ROM. Około 65% produktów 

eksportowano przez sieć dystrybucyjną Philipsa.  

 

Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych Philips poszukiwał miejsca na lokalizację 

nowego zakładu wytwórczego, wybór padł na Kwidzyn ze względu na wysokie 

kwalifikacje znajdującej się tam kadry. Podczas pięciu lat współpracy z partnerami z 

Zachodniej Europy Barbrokowi udało się wykształcić załogę, która stosowała w 

produkcji te same parametry i normy jakościowe, co zakłady Philipsa zlokalizowane 

w Belgii, Holandii i we Francji. Sprzyjającą okolicznością była obecność w tym 

mieście filii dużego międzynarodowego przedsiębiorstwa International Paper, którego 

centrala mieściła się w Stanach Zjednoczonych. International Paper kupił bowiem 

miejscowe Zakłady Celulozowo-Papiernicze.  

 

Inwestycja Philipsa obejmowała trzy zakłady wchodzące w skład Philips Consumer 

Electronics Industries Poland (PCEIP):  

 zakład wytwarzający zespoły elektroniczne, głównie płyty do odbiorników 
telewizyjnych o rocznej produkcji około 4,1 mln sztuk, 

 zakład produkcji głowic i tunerów do odbiorników telewizyjnych i zestawów 
satelitarnych o rocznej produkcji 6 mln sztuk, 

 zakład montażu telewizorów osiągający liczbę 3,1 mln sztuk rocznie. 

Ogółem inwestycje Philipsa do końca 2001 r. osiągnęły poziom około 250 mln 

złotych. W PCEIP zatrudnionych jest około 2,3 tys. pracowników. Powstało wiele 

zakładów kooperujących z koncernem, w tym także zagraniczne, takie jak: Plati 

(Włochy) i Sofrel (Francja), które wytwarzają podzespoły elektroniczne; Knauf 

(Francja), Lemahieu (Belgia) i SCA (Szwecja) - produkujące opakowania; FPK 

Pomerania (Francja) i BMP (Włochy) - produkujące obudowy do telewizorów, oraz 

świadczący usługi logistyczne - Kwimpex (Belgia). Kooperujące zakłady lokalne 

zatrudniają łącznie około 1500 pracowników. Większość produktów przeznaczona 

jest na eksport. 
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Prezes zarządu PCEIB, A. Gołyga, uważa, że Philips tak długo będzie posiadał 

zakłady w Polsce, jak długo będzie mu się to opłacało. Urządzenia i linie produkcyjne 

można bowiem bez trudu przewieźć do innego kraju na świecie, a hale produkcyjne i 

ziemię łatwo sprzedać. Właściciele Philipsa szybko podejmują decyzje o 

przeniesieniu produkcji z jednego kraju do drugiego. Zamknięto na przykład zakłady 

wytwarzające telewizory w Monza (Włochy) i w Barcelonie (Hiszpania), a ich linie 

produkcyjne przeniesiono do Polski. W zakładach Philipsa w Krefeld (Niemcy), w 

których na licencji produkowano głowice telewizyjne, pozostał obecnie tylko zespół 

zajmujący się ich projektowaniem i rozwojem. Centrala Philipsa w Amsterdamie dąży 

ciągle do poprawy konkurencyjności na rynku przez wysoką jakość, wzrost skali 

produkcji i obniżkę kosztów.  

 

Duży wpływ na eksport wywierają zmiany taryf celnych i inicjatywy rządowe w 

poszczególnych krajach na świecie. W 2000 r. powstała specjalna strefa 

ekonomiczna w Tczewie, która gwarantowała ulgi podatkowe. Tę sytuację 

wykorzystał konkurencyjny koncern Flextroniks. Centrala Philipsa postawiła 

ultimatum: albo otrzyma te same ulgi, albo opuści Polskę. W drugim przypadku pracę 

straciłoby około 4000 osób. Władze miasta rozpoczęły intensywne zabiegi na rzecz 

przyłączenia Philipsa do Tczewskiej Strefy Ekonomicznej. W grudniu 2000 r. rząd 

podjął decyzję o powiększeniu strefy ekonomicznej. Philips otrzymał 100-procentowe 

zwolnienie podatkowe na 10 lat.  

 

W Polsce brak jest strategii rozwoju inwestycji zagranicznych. Do tej pory Polska 

przyciąga zagranicznych inwestorów głównie dzięki niskim kosztom wytwarzania. 

Niskie koszty, a nie wielkość polskiego rynku, zadecydowały o inwestycjach Philipsa 

w Polsce. Tyko 8% ogółu wytwarzanych produktów sprzedawanych jest bowiem w 

Polsce. W ciągu dwunastu lat koszty wzrosły jednak dziesięciokrotnie, co obniżyło 

znacznie konkurencyjność PCEIP. Niestety nie udało się odpowiednio zwiększyć 

wydajności pracy i nie opanowano w pełni know-how.  

 

Tylko nieliczne koncerny międzynarodowe otworzyły w Polsce biura projektowe i 

laboratoria. W PCEIP są grupy inżynierów produktu i procesu produkcyjnego, które 

nadzorują wdrażanie nowych wyrobów. W Polsce nie stworzono dotychczas 

warunków do rozwoju nowoczesnych technologii. Należy brać przykład z Indii i 

Irlandii, które przyciągają z powodzeniem inwestorów z sektora nowoczesnej 

technologii. 

 

 

 

 

 

 

 



str. 183 
 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE EKSPORT PRODUKTÓW 
Wiele polskich produktów osiągnęło wysoką jakość, problemem jest jednak 

przekonanie o tym nabywców z zagranicy. Prezes Fabryki Mebli Balma SA uważa, 

że należy przede wszystkim obalić mit o niskiej jakości naszych produktów. Drobni i 

średni producenci muszą ciągle udowadniać, że produkty wytwarzane w Polsce są 

co najmniej takiej samej jakości, co zachodnioeuropejskie, mimo że często są nawet 

wyższej jakości.  

 

Na przykład, Fabryka Mebli Balma otworzyła biuro w Niemczech i przez dwa 

miesiące rozsyłała oferty. Nawiązano kontakty z dwudziestoma pośrednikami 

handlowymi, jednak negocjacje podjęło tylko pięciu z nich. Trzech pośredników 

przerwało negocjacje, gdy dowiedzieli się, że produkty wytwarzane są w Polsce.  

 

Dyrektor spółki Novel twierdzi, że eksport produktów napotyka rozmaite bariery 

formalne. Próbując wejść na rynek niemiecki eksportowano produkty bez oznakowań 

fabrycznych (no name) i nie było do nich zastrzeżeń do czasu, gdy okazało się, że są 

wytwarzane w Polsce. W Niemczech rozpowszechniony jest bowiem pogląd, że "im 

dalej na wschód" tym wytwarzane są gorsze produkty. Produkty spółki Novel, 

sprzedawane pod marką niemieckich hurtowników, są przez nabywców chętnie 

kupowane. Eksport produktów wzrasta, ale spółka nie może zbudować własnego 

wizerunku i oferować produkty pod swoją marką 

 

Prezes Fiat Polska sądzi, że utrudnieniem dla eksporterów jest przewartościowana 

polska waluta. W latach 2000-2001 złoty wzmocnił się o około 20%. Eksport opiera 

się na wcześniejszych inwestycjach, nawet przy niskich cenach sprzedaży 

produktów. Obecnie inwestowanie w produkcję na eksport przestaje być opłacalne. 

Spółka Novel napotyka także problemy z silną polską walutą. W celu eliminacji 

wpływu kursu złotego na eksport, surowce kupowane są za granicą, a należność 

płacona jest walutą obcą, uzyskaną z eksportu.  

 

Prezes spółki Staltur dostrzega, że wobec spadku popytu na rynku krajowym, 

producenci eksportują czasami produkty po cenach zbliżonych do kosztów produkcji. 

Sytuacja taka prowadzi jednak nie tylko do upadłości danego producenta, ale także 

do upadłości kooperantów.  

 

Poważną przeszkodą rozwoju eksportu są również wzrastające koszty siły roboczej. 

Narzuty na każdą złotówkę wypłaconą pracownikowi sięgają obecnie około 100%, 

twierdzi prezes spółki Profim. Uważa on, że główny ciężar podatkowy w Polsce 

spoczywa na drobnych i średnich przedsiębiorstwach wykazujących zyski. 

Mankamentem jest to, że cały koszt nieobecności ubezpieczonego pracownika 

pokrywa przez pierwszy miesiąc pracodawca.  
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W Polsce zarejestrowanych jest ponad dwieście stowarzyszeń i izb gospodarczych, 

które promują eksport. Brak jest jednak spójnych inicjatyw wspierających eksport. Na 

przykład, spółka Profim wystawiała swoje produkty na targach meblowych w 

Moskwie. Eksporterzy polscy byli rozproszeni w różnych miejscach na terenie 

targów, zaś włoscy czy hiszpańscy eksporterzy byli zgrupowani razem, w 

eleganckich pawilonach.  
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EFEKTYWNOŚĆ KSPORTU PRODUKTÓW POLSKICH WEDŁUG WARTOŚCI DODANEJ 
Wartość dodana jest to nadwyżka, którą przedsiębiorstwo wytwarza w wymianie z 

otoczeniem, czyli są to przychody (wartość sprzedanych produktów plus inne 

przychody finansowe, minus koszty surowców, materiałów, energii, usług obcych i 

inne koszty) uzyskane dzięki kapitałowi zainwestowanemu oraz dzięki efektom pracy 

zatrudnionej siły roboczej. Wartość dodana dzielona jest pomiędzy właścicieli 

(dywidendy), kredytodawców (odsetki), pracowników (wynagrodzenia) i państwo 

(podatki). Wartość dodana jest więc obiektywną miarą efektywności funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Pokazuje zdolność przedsiębiorstwa do dostarczania otoczeniu 

produktów, za które otoczenie gotowe jest płacić cenę w wysokości 

satysfakcjonującej przedsiębiorstwo. Wysokość wartości dodanej zależy głównie od 

skuteczniej kontroli kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo.  

 

Dla celów porównawczych wartość dodana odnoszona jest do liczby pracowników i 

wysokości przychodów ze sprzedaży produktów. W ten sposób przedsiębiorstwa 

mogą być klasyfikowane nie tylko według wielkości wartości dodanej, ale także 

według wartości dodanej w przeliczeniu na jednego pracownika czy udziału wartości 

dodanej w 1 zł przychodów lub udziału płac w wartości dodanej. Ponadto, 

przedsiębiorstwa prowadzące wymianę międzynarodową można ocenić według 

wartości dodanej sprzedanej za granicę, czyli rzeczywistego wkładu przedsiębiorstwa 

w eksport.  

 

Spośród dużych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach 

ankietowych najwyższą wartość dodaną w produktach eksportowało KGHM Polska 

Miedź (3,41 mld zł - 66% udziału sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem), 

Thomson Polkolor (1,27 mld zł - 71,1% ), Stocznia Gdynia (0,64 mld zł - 99,3%), 

producent opon Dębica SA (0, 50 mld zł - 57,8%) i PHZ Bartimpex SA (0,47 mld zł - 

17,2%). Biorąc jednak pod uwagę pięć kryteriów: wysokość wartości dodanej, 

wartości dodanej na jednego pracownika, udziału wartości dodanej w przychodach, 

udziału płac w wartości dodanej i udziału eksportu w sprzedaży ogółem, dziesiątka 

najlepszych eksporterów w Polsce ukształtowała się następująco: (1) Thomson 

Polkolor, (2) KGHM Polska Miedź, (3) Dębica SA, (4) Stocznia Szczecińska Holding 

SA, (5) Zakłady Azotowe w Tarnowie, (6) PHZ Bartimpex SA, (7) Zakłady Azotowe 

Puławy, (8) Anwil, (9) Stocznia Gdynia i (10) Impexmetal. 

 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rozwój eksportu produktów wytwarzanych 

przez drobnych producentów utrudniają skomplikowane procedury towarzyszące 

zawieraniu kontraktów eksportowych. Potrzebne jest szersze propagowanie wiedzy o 

trybie, warunkach i możliwościach negocjacji kontraktów oraz udostępnianie wykazu 

biur radców handlowych przy ambasadach, którzy mogą udzielić informacji o 

możliwościach eksportu i sytuacji gospodarczej w obcym kraju. Przedstawiciele 

Klubu Eksporterów wskazują, że na promocję eksportu produktów polskich 

przeznaczono w budżecie państwowym na 2001 r. jedynie 100 mln zł. Czechy i 

Węgry przeznaczają na ten cel kilkakrotnie więcej pieniędzy. Bez sporych nakładów 

na kampanie promocyjne za granicą nie można znacząco zwiększyć eksportu i 

wylansować marki produktów polskich za granicą.  
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MIĘDZYNARODOWE ALLIANSE STRATEGICZNE PLL LOT 
W kwietniu 2002 r. LOT i Lufthansa zawarły porozumienie o współpracy obu linii 

lotniczych. Porozumienie to prowadzi do włączenia polskiego przewoźnika w 

struktury grupy lotniczej STAR ALLIANCE, który obsługuje 727 portów lotniczych w 

127 krajach. Jeszcze trzy lata temu ryzyko utraty samodzielności LOT-u było 

przyczyną rezygnacji z oferty przystąpienia do STAR ALLIANCE. Lufthansa, która 

przewodzi temu aliansowi lotniczemu, proponowała bowiem, aby LOT dowoził 

pasażerów jedynie do głównych portów lotniczych w Europie i zrezygnował z 

połączeń transatlantyckich. Lotnisko Okęcie miało pełnić funkcje tranzytowe dla 

ruchu krajowego. Podobne ograniczenia proponowały linie brytyjskie British Airways 

w imieniu aliansu lotniczego ONEWORLD. LOT wybrał wówczas Swissair i 

stworzony przez tę linie alians QUALIFLAYER. Swissair nie proponował takich 

ograniczeń, a ponadto umożliwiał rozwój lotniska Okęcie jako centrum połączeń na 

Europę Środkową. Niestety linia szwajcarska w 2001 r. ogłosiła upadłość. Obecnie 

Lufthansa deklaruje, że LOT utrzyma obsługę swoich dotychczasowych połączeń 

międzynarodowych i zapewnia rozwój LOT-u i lotniska Okęcie. Zgodnie z tą obietnicą 

uruchomione zostało, obsługiwane przez LOT, połączenie Warszawy z 

Kaliningradem. 

 

STAR ALLIANCE jest największym na świecie aliansem lotniczym dysponującym 

2142 samolotami i przewożącym rocznie około 294 mln pasażerów. W skład tego 

aliansu, oprócz LOT-u i Lufthansy, wchodzą Air Canada, Air New Zealand, All Nippon 

Airways, Australian Airlines Group, British Midland, Mexican Airlines, SAS 

Scandinavian Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways International, United Airlines 

oraz VARIG Airlines. Drugim co do wielkości aliansem lotniczym na świecie jest 

ONEWORLD, któremu przewodzą British Airways i American Airlines. Do aliansu 

tego należą ponadto: Aer Lingus, Cathy Pacific, Fin Air, Iberia, LAN Chile oraz 

Qantas. Alians ONEWORLD, który również brany był pod uwagę przez LOT, 

dysponuje 1875 samolotami i przewozi rocznie około 220 mln pasażerów. Trzecim co 

do wielkości aliansem lotniczym na świecie jest SKYTEAM, grupujący: Alitalia, 

AeroMexico, Air France, CSA Czech, Delta, Korean Air i TSA. Alians SKYTEAM 

dysponuje 1598 samolotami i z usług jego korzysta rocznie około 207 mln 

pasażerów.  

 

Eksperci oceniają, że zarówno koszt przewozu 1 pasażera, jak i zatrudnienie w 

stosunku do wykonywanych zadań, są w firmie LOT za wysokie. Sytuacja taka, 

modernizacja LOT-u i zakup nowych samolotów spowodowały w 2001 r. stratę blisko 

640 mln zł. W 2002 r. LOT przewidywał jednak już niewielki zysk. Straty LOT-u nie są 

jednak przypadkiem odosobnionym na świecie. Oprócz firmy Swissair, upadłość 

ogłosiła również belgijska linia lotnicza Sabena, a rząd Nowej Zelandii wykupił 80% 

akcji firmy Air New Zealand, ratując ją w ten sposób przed upadłością. Po ataku 

terrorystycznym na WTC w 2001 r. nastąpił kryzys w wielu liniach lotniczych na 

świecie, m.in. Lufthansa poniosła straty w wysokości 600 mln euro.  
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Koszty przystosowania LOT-u do systemu funkcjonowania STAR ALLIANCE są 

jednak znaczne, obejmują bowiem: dostosowanie się do panujących standardów 

obsługi, ujednolicenie procedury odpraw i rezerwacji, koordynację rozkładu lotów i 

stosowanie programów rabatowych dla często podróżujących pasażerów.  


