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Dzień dobry



Zatem zaczynamy!

Gotowi?



Czas na Ciebie
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Jak się macie? 





Jak się macie?
Jak ma się Wasz biznes / firma? 



Jak się macie?
Jak ma się Wasz biznes / firma?

Jak odnajdujecie się w nowej rzeczywistości? 



Jak się macie?
Jak ma się Wasz biznes / firma?

Jak odnajdujecie się w nowej rzeczywistości?

Czy macie plan A, B…. Z?  



Chciałbym poznać Was jeszcze bliżej
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Twój klient:

Zapisz kilka konkretnych 
grup klientów jednocześnie 
posiłkując się pytaniami: 

Jakie różne grupy 
klientów możesz 
obsługiwać? 

Dla kogo tworzysz swoją
firmę? 

Może istnieje jakaś
niezagospodarowana 
nisza? 
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Wartości

Wpisz jakie otrzymają od Ciebie klienci. 
Pamiętaj, że wartości to nie dokładnie to 
samo, co oferta. Często tym, co najsilniej 
przyciąga jest tzw. „wartość dodana“. 

Jeśli np. jesteś trenerem personalnym 
wartością dodaną do treningu jest rozmowa, 
sposób na spędzenie wolnego czasu, czy 
pozbycie się uczucia wstydu. Myśl 
kategoriami najgłębszych, także związanych 
z emocjami, korzyści Twoich klientów i 
odpowiedz sobie na pytania: 

Jakie problemy Twoich klientów rozwiążesz? 

Za co klienci będą chcieli zapłacić? 

Jakie produkty i usługi możesz im 
zaproponować? 
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Relacje

Zastanów i się i zapisz swoje pomysły

posiłkując się pytaniami: 

Jak będziesz budować i utrzymywać relacje z klientem? 

Czy będzie to automatyczna obsługa, czy wymaga osobistego

zaangażowania? 

Jakich relacji będzie oczekiwał klient? 



Kanały komunikacji

Wypełnij posiłkując się
pytaniami: 

Jak klient będzie mógł zakupić
Twój produkt lub usługę? 

Jak dowie się o Twojej 
ofercie? 

Jak dostarczysz mu produkt? 

Jak będziesz wspierać klienta 

Uwzględnij również
dystrybucję i sprzedaż -
momenty spotkania z klientem. 
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Zasoby

To wszystko, co materialnie i 
niematerialnie potrzebne Ci jest 
do prowadzenia biznesu. Może 
być to więc zarówno Twoja 
wiedza, jak i sprzęt. Mogą to być
ludzie i maszyny.

Zadaj sobie pytania: 

Co jest niezbędne do prowadzenia 
mojego biznesu? 

Co już mam? 

Co muszę posiadać, żeby 
zaoferować klientom określone 
wartości? 

Czy będę zatrudniać
pracowników? 

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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Działania

Zastanów się nad tym, co 
będzie motorem działań
Twojej firmy, jakie czynności 
trzeba będzie podejmować. 

Pytania pomocnicze: 

Jakich działań wymagają
Twoje kanały komunikacji? 

Co będziesz musiał zrobić
Ty i Twoi pracownicy, żeby 
klienci otrzymali określone 
wartości? 
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http://innovationhub-usptc.org/

16



Partnerzy

Najczęściej są to niezbędni do 
wykonania pracy 
podwykonawcy, czy np. 
dostawcy. 

Wpisz tutaj najważniejsze 
firmy i instytucje, bez których 
Twoja firma nie będzie działać.

Odpowiedz sobie na pytanie: 

Kto jest Twoim partnerem? 

Dzięki komu Twoja firma 
może funkcjonować i 
przekazywać wartości? 

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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Koszty

Jakie nakłady finansowe generują Twoje 

działania, zasoby i partnerzy? 

Na co będziesz ponosić wydatki? 

Co trzeba będzie regularnie opłacać? 



Przychody

Na jakim etapie Waszego kontaktu 

wprowadzisz płatność? 

Za co klienci płacą? 

Ile płacą?

Ile muszę sprzedaż aby pokryć koszty? 





Punkt 
wyjścia.
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Odpowiedz szczerze TAK / NIE

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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1. Moja firma ma 
strategię 

marketingową

2. Moja firma ma 
spisaną strategię 

marketingową

3. Mam ściśle 
określony budżet 

marketingowy

4. Analizowaliśmy 
naszą konkurencję

5. Wiemy dokładnie 
kto jest grupą 

docelową naszej 
firmy 

6. Mam 
sprecyzowany 

„misjowizjocel”

7. Mam stronę 
internetową

8. Mam prężnie 
działające kanały 

social media?



Co to jest „ten” marketing?
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Marketing to pojęcie, które definiowane 
jest na różne sposoby:

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) to 
wszelkie działania służące tworzeniu, komunikowaniu oraz 
dostarczaniu produktów mających wartość dla klienta i partnerów;

Philip Kotler i Kevin Lane Keller definiują marketing jako działania 
polegające na rozpoznaniu i zaspokojeniu ludzkich potrzeb.

istnieje jeszcze m.in. menadżerska definicja marketingu, według 
której prowadzenie konkretnych działań ma na celu zwiększenie 
sprzedaży pewnych dóbr.



A zatem:

W swej najprostszej postaci, celem marketingu jest przekazanie
informacji określonej grupie ludzi. 

Nadawca, z reguły jest to marka, przedsiębiorstwo czy inna
organizacja, wyznacza treść, formę komunikatu oraz sposób

osiągnięcia założonego zadania. 

Może nim być wzrost sprzedaży, budowanie świadomości, poprawa
rozpoznawalności, uatrakcyjnienie procesu rekrutacji czy walka

z konkurencją, ale nie tylko. 

Każda kampania jest inna, dlatego firmy wykorzystują tak szeroki
wachlarz narzędzi.



Co to marketing mix?

Definicja ta odnosi się do narzędzia, które jest wykorzystywane do 

opracowania oferty marki. Właściwe sformułowanie 

poszczególnych elementów marketingu mix sprawia, że organizacja może 

zaplanować co i w jaki sposób chce zaproponować potencjalnym klientom. 

Istotne jest określenie grupy docelowej (na bazie danych geograficznych, 

demograficznych i behawioralnych), a następnie przygotowanie atrakcyjnej 

oferty.

Co to jest marketing mix w praktyce? Narzędzie to można określić jako zbiór 

technik, dzięki którym propozycja marki staje się znacznie bardziej 

zachęcająca według potencjalnego klienta.



Przykładowe koncepcje „Mix-a”

Marketing mix 4P – tradycyjna koncepcja marketingu mix, wykorzystywana 
zarówno przez marki działające offline, jak i online. Odnosi się ceny, 
produktu, promocji i kanałów sprzedaży.

Marketing mix 7P – rozbudowana koncepcja marketingu mix, której 
trzonem jest klasyczne 4P. W tym przypadku ogromną rolę w strategii 
promocyjnej odgrywa budowanie więzi pomiędzy marką i konsumentem.

Marketing mix 4C – nowoczesna alternatywa dla koncepcji marketing mix 
4P. Dostosowana do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw działających 
na rynku online.



Pamiętajcie!

Warto pamiętać, że bez względu na wybraną koncepcję 

marketingu mix, do opracowania kompleksowej strategii 

promocyjnej konieczne jest:

• określenie grupy docelowej,

• rozpoznanie celów promocji,

• wybranie odpowiednich mediów do komunikacji i 

sprzedaży,

• przygotowanie budżetu promocyjnego.



4P

• Koncepcja marketing mix 4P, uznawana za 
klasyczną, a zarazem najbardziej powszechną, 
jest narzędziem, które może być
wykorzystywane zarówno w kontekście marek
działających offline, jak i online. Składa się
z czterech elementów:

• product (produkt),

• price (cena),

• place (dystrybucja),

• promotion (promocja).

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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4P

Doskonałym przykładem marketingu mix 4P jest sytuacja, gdy organizacja 

opracowała produkt jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. 

Następnie istotne jest określenie ceny, która będzie korzystna dla przedsiębiorstwa 

oraz atrakcyjna dla klientów. W przeciwnym wypadku sprzedaż będzie nieopłacalna 

lub produkt nie zainteresuje odbiorców. W tym celu często przeprowadza się badania 

rynku, dodatkowo biorąc pod uwagę propozycję konkurencji. 

Następnie należy określić, jakimi kanałami produkt będzie dostarczany do klientów 

(dystrybucja). 

Natomiast ostatnim krokiem jest nakreślenie strategii promocyjnej. Należy 

przygotować wzory kampanii reklamowych oraz sposoby promowania oferty. 

Schemat przykładowy marketingu mix 4P pozwala każdej marce opracować plan, 

który pozwoli zachęcić odbiorców do zakupu produktów i usług.



7P

7P marketing mix różni się nieco od koncepcji 

4P. W tym przypadku narzędzie bierze pod 

uwagę nie tylko produkt i jego dystrybucję, ale 

także pracowników organizacji oraz 

charakterystykę klientów. Koncepcja ta 

sprawdza się szczególnie dobrze w 

organizacjach, które działają w silnie 

konkurencyjnej branży.



7P

Marketing mix 7P opiera się na 

tych samych elementach co 

wcześniej wspomniane 4P oraz 

dodatkowo zawiera:

• people (ludzie),

• process (proces),

• physical evidence (świadectwo 

materialne).



7P

Podczas wdrażania przykładowego marketing mix 7P należy skupić się na tym, kto będzie 

odpowiedzialny za jakie zadania w kontekście opracowywania produktu/usługi oraz 

strategii promocyjnej. Dodatkowo istotne jest określenie konkurentów oraz 

charakterystyki tych organizacji. Kwestie te należą do segmentu „ludzie” (people). 

Następnie ważne jest skupienie się na procedurze sprzedażowej (process).

Do przykładowych czynności w marketingu mix 7P w tym zakresie jest automatyzowanie 

różnych czynności, tak aby marka mogła sprawnie prowadzić kampanię promocyjną oraz 

realizować obsługę klientów. Ostatni etap to świadectwo materialne (physical evidence).

Wskazane jest skupienie się na kwestiach wizerunkowych, czyli na przykład opracowanie 

atrakcyjnego sloganu, czy opracowanie planu komunikacji z odbiorcami. Marketing mix 

7P przydaje się szczególnie w organizacjach innowacyjnych, które pragną skutecznie 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów.



4C

Definicja marketing mix mówi, że jest to zespół 
elementów, za pomocą których marka może oddziaływać 
na rynek. Biorąc pod uwagę współcześnie działające 
organizacje cyfrowe (np. e-commerce), 
koncepcja 4C doskonale wpisuje się w to pojęcie. Jest to 
bowiem nowoczesna wersja standardowego wariantu 4P. 
Narzędzie to przydaje się podczas planowania działań 
promocyjnych przez sklepy internetowe, a także inne 
organizacje, których głównym kanałem sprzedaży będzie 
internet



4C
Marketing mix 4C to:

• customer (klient),

• cost (koszt),

• convenience (wygoda),

• communication 

(komunikacja).



4C

Podczas wdrażania marketing mix 4C należy przede wszystkim określić, czego klient 

(customer) oczekuje od produktu. To właśnie w ten sposób należy dopracować oferowane 

dobro – propozycja marki powinna rozwiązywać problemy konsumenta. Następnie ważne 

jest określenie ceny, tak aby była satysfakcjonująca dla obu stron, dodatkowo biorąc pod 

uwagę ewentualne koszty dostawy (cost) i czas oczekiwania na produkt, bowiem mówimy 

głównie o organizacjach działających cyfrowo. Pamiętaj, że klienci w e-commerce ogromnie 

cenią wygodę (convenience) – to bardzo istotny element marketing mix 4C. Sklep 

internetowy powinien działać sprawnie, jednocześnie oferując szereg zróżnicowanych 

metod płatności, ograniczając czas realizacji transakcji do minimum. Pozostaje jeszcze 

zachowanie odpowiedniej komunikacji (communication), czyli wdrożenie interakcji 

pomiędzy firmą a kupującym. Ważne jest utrzymanie aktywności w mediach 

społecznościowych – z pomocą przychodzą również chatboty implementowane w sklepach 

internetowych, pozwalające na szybkie wysyłanie wiadomości.



Co wybrać dla siebie?

Poszczególne warianty pasować będą do organizacji 
o odrębnym charakterze. Do najbardziej 
uniwersalnych, a zarazem klasycznych rozwiązań 
zalicza się 4P marketing mix. Natomiast organizacje 
łączące sprzedaż offline i online bardzo często 
wykorzystują potencjał świadectwa materialnego 
(physical evidence). Wówczas mamy do czynienia z 
wariantem 7P marketingu mix.



Co wybrać dla swojej strony?

Organizacje e-commerce również mogą wykorzystać 

marketing mix, aby skutecznie pozyskiwać klientów oraz 

promować swoje produkty. Współcześnie działające 

marki, aby wyróżnić się na tle konkurencji – jednocześnie 

dopasowując do potrzeb odbiorców – powinny 

zastanowić się nad wdrożeniem nieco świeższych metod 

promocyjnych. W sklepach internetowych szczególnie 

skuteczną koncepcją jest marketing mix 4C.



Marketing międzynarodowy

to zespół zintegrowanych działań mających

na celu kształtowanie produkcji i obrotu towarowego

oraz usług w sensie sprzedaży tych produktów

i usług z punktu widzenia potrzeb importerów

i eksporterów oraz wygrania

z konkurentami na rynkach zagranicznych.

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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Od czego zacząć?

należy zidentyfikować rynek zagraniczny i 

na gruncie rozpoznania potrzeb importerów, 

np. poznanie konkretnych parametrów 

użytkowych, warunków cenowych, zapłaty 

itp. usatysfakcjonować ich pod względem 

tych potrzeb)

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
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Fazy rozwoju
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1) 
marketing 
eksportowy

-opiera się na koncepcji rozszerzonego marketingu krajowego 

-polega na prostym przedłużeniu koncepcji i narzędzi marketingu 
krajowego na działalność zagraniczną, celem priorytetowym jest 
sprzedaż i zwiększenie udziału na rynku krajowym 

-firma poświęca niewiele uwagi na działalność 

-sprzedaż realizowana za pośrednictwem krajowych pośredników 

-nie zwraca szczególnej uwagi na konsumentów poza granicami kraju 
macierzystego



Fazy rozwoju

2. Nieregularny marketing międzynarodowy

- wywołany nadwyżką produkcji na rynku

krajowym

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) 
http://innovationhub-usptc.org/

42



Fazy rozwoju
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3)    
regularny 
marketing 
zagraniczny

firma ma zdolność do produkcji dóbr, które mogą być 
sprzedawane zagranicą

producenci dostosowują dobra do potrzeb 
indywidualnych nabywców na rynkach zagranicznych, 

przedsiębiorstwo zaczyna bye zależne od zysków 
uzyskanych zagranicą

krajowi lub zagraniczni pośrednicy albo otwarcie 
wlasnej filii



Fazy rozwoju
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4)    marketing 
międzynarodowy firma prowadząc działalność na rynkach poza krajem 

konfrontuje swoją ofertę marketingową z nowym 
otoczeniem

stosuje inną niż w kraju macierzystym strategię 
marketingową

dąży do zwiększenia sprzedaży i zysków poprzez 
adaptację poszczególnych narzędzi market mix do 
potrzeb i preferencji konsumentów w innych krajach

filie i oddziały firmy dziatają niezależnie od siebie 
ustalając własne cele i plany ich realizacji



Decyzje do podjęcia
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ocena otoczenia marketingu 
międzynarodowego

decyzje strategiczne 
obejmujące rozwój za granicą

wybór rynków ( rozmiar, 
poziom i podział dochodów 

nabywców, koszty transakcji, 
korzyści konkurencyjne, 

poziom ryzyka)

wybór sposobu penetracji 
rynku (eksport pośredni lub 

bezpośredni, strategia 
związku z przedsiębiorstwem 

zagranicznym, strategia 
inwestycji bezpośrednich)

decyzje zarządcze w ramach 
planów marketingowych (4P)

decyzje organizacji 
marketingu



Sposoby wejścia na zewnętrzne rynki:
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eksport (pośredni | bezpośredni);

joint venture (licencje | produkcja kontraktowa )

kontrakt zarządczy | współwłasność);

inwestycje bezpośrednie (inwestowanie w miejscu);



Korzyści w marketingu międzynarodowym
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sprowadzają, się do:

• redukcji kosztów;

• wzrostu preferencji klientów;

• zwiększenia efektywności działań;

• wzrostu konkurencyjności;



Ryzyko w marketingu
międzynarodowym
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sprowadza się do:

• różnicy - niestabilności kursów walutowych;

• barier wejścia na nowe rynki stawiane przez 
rządy państw;

• koszty adaptacji do reguł rynkowych danego 
kraju;

• problemy ogólnonarodowe (terroryzm / 
wojna)



Marka.

• Marka to nazwa, symbol, 
termin, wzór, znak graficzny 
lub ich kombinacja 
stworzona w celu 
oznaczenia 
i odróżnienia dóbr lub usług 
od innych produktów 
konkurencyjnych.



Jeff Bezos:

„Twoją marką jest to, co ludzie 
mówią o tobie, kiedy wyjdziesz 
z pokoju”



Czym jest marka?
Obietnicą – jak zmieni się życie klienta, gdy

wybierze daną markę, kim się stanie.



Czym jest marka?
Sumą skojarzeń emocjonalnych, które 
powstają w głowie odbiorcy, na bazie 

kontaktu z dystynktywnymi zasobami marki 
(logo, identyfikacja wizualną, itp.) oraz na 

bazie jej reputacji.



Czym jest marka?
Rozumieniem użyteczności marki – czyli 
kwestią, czy odbiorca wie, dla kogo jest 

marka, kiedy i gdzie jej użyć, dlaczego, po 
co i w jaki sposób, z kim (lub bez kogo) itd.



Jakie jest 
Twoje 
skojarzeni
e odnośnie 
tej marki?



Jakie jest 
Twoje 
skojarzeni
e odnośnie 
tej marki?



Jakie jest Twoje 
skojarzenie 
odnośnie tej 
marki?



Podaj przykłady marek, 
które wywarły na Tobie 

pozytywne lub negatywne
emocje



Pamiętaj

• Im marka jest silniejsza 
tym mocniejsze benefity 

zapewnia. 

• Tworzenie właściwych 
skojarzeń z marką jest 

jednym z celów 
tworzenia strategii marki. 

• Silne marki są 
zaopiekowane na każdym 

etapie swojego życia.



JAKIE BENEFITY DAJE MARKA?



Benefity

• Daje poczucie BEZPIECZEŃSTWA 

• Redukuje ryzyko w procesie DECYZYJNYM

• Skraca proces DECYZYJNY

• Zwiększa WARTOŚĆ POSTRZEGANĄ



OPOWIEDZ MI 
O SWOJEJ MARCE



ROLA MARKETINGU 
STRATEGICZNEGO



JAKA JEST ROLA MARKETINGU? 

• Marketing odpowiada za odkrywanie potrzeb, projektowanie 
produktu/usługi i kreację popytu na produkt/usługę. 

CZYM JEST MARKETING STRATEGICZNY? 

• Marketing strategiczny odpowiada za budowę unikalnego 
pozycjonowania w odniesieniu do marek konkurencyjnych. 

• Marketing strategiczny decyduje o zdolności marki do ucieczki od 
komodytyzacji (utowarowienia). 

KIM JEST BRAND MANAGER? 

• Brand manager to strażnik marki, który dba o to by jej DNA nie ulegało 
rozwodnieniu i by egzekucja strategii była spójna z założeniami 
strategicznymi. 

• Najważniejszym narzędziem w rękach brand managera jest marka



Brand manager to specjalista wykorzystujący 
interdyscyplinarną wiedzę z zakresu:

• Psychologii 

• Socjologii 

• Technologii 

• Komunikacji 

• Zarządzania projektami 

• Itd…



• Marketing jest kluczowy w długoterminowym 
sukcesie firmy. Firmy, które potraktują 
marketing jako koszt, a nie jako inwestycję mogą 
skazać się na porażkę w przyszłości. 

• Strategiczny marketing to marketing, który 
odpowiada za budowę unikalnego 
pozycjonowania. 

• Brand manager jest jak dyrygent, który sprawnie 
łączy działania całego zespołu marketingowego i 
potrafi wyłapać, które działy fałszują, a inaczej 
mówiąc przedstawiają projekty niespój



• Na marketingowy system trzeba patrzeć 
całościowo. Skupianie się wyłącznie na jednym 
elemencie może prowadzić do zatrzymania 
mechanizmu. 

• Marketingowy system jak każdy mechanizm 
składający się z różnych trybów/kół zębatych 
wymaga nieustannego smarowania. W przeciwnym 
razie prowadzi do korozji i zatrzymania 
mechanizmu. 

• Jak w każdym systemie niektóre elementy 
wymagają okresowych przeglądów i wymiany 
trybów. Niektóre tryby da się rewitalizować, a 
niektóre trzeba zmieniać na nowe



Elementy 
biznesowego
wzrostu

Marka

Ludzie 

Technologia



Problemy ze skalowalnością biznesu / 
działań marketingowych

Marka Ludzie 



Generyczne 
produkty, usługi 
/ komunikacja / 
niska wartość 
postrzegana

Technologia Ludzie 



Klęska urodzaju/bariery wzrostu

Technologia Marka 



Pamiętaj

Gdy połączysz te trzy kluczowe elementy, czyli masz super team, który 
wykorzystuje właściwą technologię i symbolem ich rynkowej oferty jest 
silna marka, to jesteś na bardzo dobrej drodze do dynamicznego wzrostu. 

Gdy brakuje ci choćby jednego z elementów, to wpuszczasz do swojej firmy 
poważne problemy, które odbijają się w strategicznych obszarach 
funkcjonowania biznesu. 

Każdy z wymienionych elementów musi być stale badany oraz rozwijany. 
Stagnacja nigdy nie może być akceptowana.



Żaden biznes nie trwa wiecznie. Tylko zmiana jest 
pewna i tylko dobrze przeprowadzony proces 
zmiany może zapewnić firmie perspektywy na 
długoterminowy rozwój. 

• Wraz z upływem czasu zmienia się otoczenie 
biznesu, trendy, technologia i potrzeby klientów. 

• Trzeba myśleć o tym, czym będzie firma za parę 
lat i czego wymaga od biznesu klient w zakresie 
komunikacyjnej dostępności. 

• Jeśli prowadzisz biznes, który można określić 
mianem analogowego, to znajdujesz się na liście 
firm zagrożonych kryzysem. W perspektywie 
najbliższych miesięcy czy lat, zaczniesz bardzo 
mocno odczuwać odpływ klientów. 

• Kto marketingowo stoi w miejscu, ten się cofa. 



Jaką wiedzę musisz 
posiadać?

• Konsument

• Konkurencja

• Narzędzia

• Trendy 

• Ty



Na jakie 
pytania musisz 

sobie 
odpowiedzieć?

Jakie cele chcę 
osiągnąć?

Jakimi kanałami 
chcę 

się posługiwać?

Z jakich 
narzędzi 

korzystać?

Jaką mam być 
marką?

Co mnie 
wyróżnia



Co muszę 
egzekwować?

• Zasoby

• Konsekwencja

• Spójność

• Analiza efektów



• Zanim zaczniesz działać zadbaj o podstawę – czyli wiedzę. 
Działanie bez niezbędnej wiedzy bardzo często prowadzi 
do miejsca, w którym nie chcesz być. 

• Rozpoczęcie działań od egzekucji, to zaproszenie do 
wpuszczenia chaosu do Twojej firmy. 

• Strategia musi być poddana uporczywej, 
zdyscyplinowanej, długoterminowej egzekucji. 

• Egzekucja strategii bez zabezpieczenia dla tego celu 
zasobów (ludzie, czas, pieniądze) jest skazana na porażkę.

















Co to jest zatem ta strategia?



S T R A T E G I A   
M A R K E T I N G O W A 

To ściśle określony, zwizualizowany

i szczegółowo opisany koncept kreatywny nowej marki

jej charakteru, wyglądu, cech, wartości

wraz z określeniem działań zmierzających 

do wypozycjonowania tejże marki w umysłach grupy 

docelowej oraz rekomendacją kanałów i narzędzi

komunikacji. 



CZYM NIE JEST 
STRATEGIA 
MARKI?

• nie jest harmonogramem 
działań marketingowych, 

• nie jest również prostym 
planem działania. 

• Istotą strategii marki jest 
uzyskanie unikalnego 
pozycjonowania marki w 
umysłach grupy docelowej.



Kiedy 
powinieneś 

myśleć 
o zrobieniu 

strategii



Pamiętaj

• Strategia marki określa to, jaką pozycję ma zająć marka w 
umysłach grupy docelowej.

• Strategia marki nie jest harmonogramem/kalendarzem 
komunikacji marketingowej. 

• Najważniejszym produktem strategii marki, jest 
pozycjonowanie marki.



⭐️ Korzyści z posiadania strategii ⭐️

•⭐️ Spójność i jasność

•⭐️⭐️ Brak chaosu

•⭐️⭐️⭐️ Ułożenie planu

•⭐️⭐️⭐️⭐️ Efektywność

•⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Skalowalność



Dlaczego musisz mieć strategię



Dlaczego musisz mieć strategię



Dlaczego 
musisz mieć 
strategię



Dlaczego musisz mieć strategię



Cele 





Przykłady:

Budowa wizerunku marki w oparciu o nowe 
pozycjonowanie marki. 

Zwiększyć liczbę klientów o 1.000 w ciągu 12 miesięcy 
(do roku 20XX). 

Zwiększyć przychody o 30% w ciągu 12 miesięcy (do 
roku 20XX).



Pamiętaj

• Cele powinny być zawsze dopasowane do 
możliwości danej marki. 

• Zdarza się, że określane cele mają 
charakter bardzo ogólny. 

• Gdy jest to możliwe cele powinny być 
wymierne. 

• W przeciwieństwie do celów 
kampanijnych mogą być odbierane jako 
mało precyzyjne.



Wyznaczamy cele



Etapy



Etapy Tworzenia strategii 

1. ANALIZA 
KONKURENCJI I 

WŁASNEJ MARKI

2. DEFINIOWANIE 
GRUPY DOCELOWEJ

3. 
POZYCJONOWANIE 

RYNKOWE

4. STRATEGIA 
KOMUNIKACJI 

MARKI



• Podstawą wszystkich działań jest 
etap analityczny. Bez niego niemal 
niemożliwe jest formułowanie 
właściwych założeń strategicznych. 

• Im więcej pracy włożysz w etap 
analityczny, tym łatwiejsza będzie 
praca nad formułowaniem założeń 
strategicznych. 

• Strategia marki jest podstawą do 
formułowania założeń pod 
komunikację dla marki – czyli 
strategii komunikacji marki. 

• Najważniejszym produktem 
strategii marki, jest określone 
pozycjonowanie marki w umysłach 
grupy docelowej.



Analiza

O marce – co 
mówi marka 
sama o sobie 

Przekaz na bazie 
identyfikacji 

wizualnej 

Przekaz na bazie 
strony www 

Przekaz – inne 
media 

Silne i słabe 
strony 

Pozycjonowanie 
rynkowe 



O marce – co mówi marka sama o sobie 

• Nazwa marki • Deklaracje marki (np. 
misja, wizja, manifest) 

• Czy posiada claim –
jaki? 





Identyfikacja 
wizualna

1. 
Kolorystyka

2. 
Symbolika

3. Trendy 
graficzne

4. 
Czytelność



Czerwony jest najbardziej 
energetycznym kolorem. 

Pobudza organizm i prowokuje do 
natychmiastowego działania, 

natychmiastowej reakcji. 

Czerwony to kolor znaku stop, 
czerwonego światła w sygnalizacji 
świetlnej, apteczki, krwi, ust, serca 
i róż. Podkreśla emocje siły, wojny, 
miłości, namiętności, zagrożenia, 

determinacji, pasji. 

Mocno wyróżnia i wychodzi na 
pierwszy plan. Używany jest jako 
stymulator do podjęcia szybkiej 
decyzji, jest idealną barwą do 

nagłówków typu: okazja, 
wyprzedaż, promocja. 

W brandingu najlepiej sprawdza 
się tam, gdzie marka związana jest 

z dodawaniem energii, 
pobudzaniem, również w branży 

gastronomicznej (pobudza apetyt). 

Jasna czerwień – podkreśla radość, 
młodzieńczość, seksualność, pasję, 

czułość oraz miłość. 

Różowy – oznacza romantyczność, 
miłość i przyjaźń. 

Ciemna czerwień – jest połączona z 
wigorem, siłą woli, gniewem, 

przywództwem. 

Brązowy – sugeruje stabilność, 
podkreśla klasyczny prestiż.



Strona www

1. TREŚĆ 2. OFERTA 3. REASON TO 
BELIEVE

4. REFERENCJE 
/ OPINIE

5. STRONA 
WIZUALNA  



Inne media

1. MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

2. LICZBA FANÓW / 
ZAANGAŻOWANIE

3. STYL 
KOMUNIKACJI 

4. SPÓJNOŚĆ Z 
POZOSTAŁYMI 
MATERIAŁAMI

5. DZIAŁANIA 
REKLAMOWE



Silne i słabe strony 

• Podsumowanie i zestawienie powyższych elementów



Konkurencja



Konkurencja
Wszystkie te produkty lub usługi, które zaspokajają 
te same potrzeby Twoich klientów, które zaspokaja 
Twoja marka.



Konkurencja

bezpośrednią oferuje 
taki sam lub bardzo 

podobny produkt lub 
usługę

pośrednią
(substytucyjną) oferują 

inny produkt/usługę, ale 
zaspokajają tę samą 

potrzebę







Przykładowa 
analiza

• Sprawdź, jakie inne firmy działają na rynku? 

• Sprawdź, jak duzi są konkurenci – czy to 
kilkudziesięcioosobowe agencje czy jednoosobowe 
działalności/freelancerzy. 

• Jeśli możesz – porównaj oferty innych firm ze 
swoją. 

• Sprawdź, kto jest grupą docelową konkurentów –
czy mają specjalizację? 

• Zapytaj swoich klientów, jakie inne agencje 
znają/kojarzą? 



Analizuj

• Wybierz z wyników przeprowadzonego badania 
najczęściej wymieniane przez Twoich klientów 
marki konkurencyjne. 

• Wybierz te marki, które działają w podobnym 
segmencie cenowym.

• Wybierz konkurentów podobnej wielkości do 
Twojej firmy. 

• Wybierz te marki, które są aktywne 
komunikacyjnie i mają materiały, które można 
poddać analizie.



Pamiętaj

• Twoja konkurencja może być szersza, niż myślisz. 

• To klienci i ich potrzeby definiują Twoją 
konkurencję. 

• Do analizy konkurencyjnej dobierz marki podobne 
do Twojej marki pod kątem oferty, wielkości, 
rynku na którym działają. 

• Jeśli masz niewielką konkurencję bezpośrednią, to 
znajdź marki, które będą dla Ciebie 
benchmarkami/inspiracjami.



Pozycjonowanie

• To określenie marki w zdefiniowanym otoczeniu 
konkurencyjnym na bazie filarów marki. 



Pozycjonowanie

1. Brand 
Promise

2. RTB

3. USP / ESP
4. Brand 
Values

5. Key 
message

6. Brand Voice



• Brand Promise - jak marka odpowiada na potrzebę swojego odbiorcy, 
grupy docelowej? np. „Marka X to nowoczesny lek, o kompleksowym 
składzie, który szybko i skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i 
grypy, a Ty możesz normalnie korzystać z życia.” 



• Reason to believe (RTB) - jakie 
są aspekty racjonalne 
i emocjonalne stojące za 
obietnicą marki? np. Racjonalne: 
„kompleksowy, nowoczesny 
skład, który zwalcza wszystkie 
objawy, marka numer 1, marka 
najczęściej rekomendowana 
przez farmaceutów.” 
Emocjonalne: „Twój partner w 
walce z grypą i przeziębieniem.” 



Brand values - czyli co to za marka, jakie są
jej wartości? np.„niezawodność, zaufanie, 

nowoczesność, skuteczność”. 

USP (unique selling proposition) - to korzyści 
jakie daje marka np. „szybkie i skuteczne 

pozbycie się objawów, możliwość
normalnego życia, poczucie sprawczości i 

kontroli.” 



• Key Message, czyli jaki jest główny przekaz marki do odbiorców, 
grupy docelowej. np. „Marka X to kompleksowy lek, który szybko i 
skutecznie zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy.” 





Kiedy to się nie uda

• 1. Gdy niewłaściwie rozpoznamy potrzeby konsumenta

• 2. Gdy nieodpowiednio zaprojektujemy przekaz 

• reklamowy pod kątem treści, designu i narzędzi

• 3. Gdy niewłaściwie przygotujemy kampanię reklamową i 
komunikację

• 4. Gdy zabraknie nam konsekwencji



Klient



Target Group
To odbiorcy, do których głównie skierowany jest Twój produkt lub usługa



JAK OKREŚLIĆ 
GRUPĘ 

DOCELOWĄ?

• Na podstawie danych o obecnych klientach 
marki. 

• Na podstawie danych o klientach, do których 
marka aspiruje.



JAK 
OKREŚLIĆ 

GRUPĘ 
DOCELOWĄ?



SKĄD BRAĆ DANE 
PSYCHOGRAFICZNE 
I BEHAWIORALNE?



Oto dwa sposoby:

Zapytaj swoich klientów - np. poprzez badanie marketingowe.

Korzystając z narzędzia TGI (Target Group Index) to światowy standard pomiaru 
konsumpcji dóbr, usług i mediów w Polsce na licencji Kantar przez Kantar Millward
Brown, n=20.000 rocznie, około 300 kategorii produktowych i około 3500 marek



Przykładowe dane

• Reklamowe przesyłki adresowe i bezadresowe: w większości wyrzuca nie przeglądając, czasami 
korzysta z oferty. 

• Nie lubią otrzymywać SMSów reklamowych.

• Telefony reklamowe: reakcja na przedstawioną w trakcie rozmowy propozycję kupna bądź 
skorzystania z usługi - przerywa nie wysłuchując do końca. 

• Oglądanie telewizji: non-user, light user. 

• Ile godzin dziennie ogląda telewizję: godzinę lub mniej.



Przykładowe dane

• Z serwisów społecznościowych korzysta: średnio co godzinę, kilka razy dziennie. 

• Jak korzysta z mediów społecznościowych: komunikuje się ze znajomymi, pisze, komentuje, 
udostępnia, ale i głównie czyta, rzadko pisze (podobny index TGI). 

• Do czego jeszcze wykorzystuje internet: praca/prowadzenie firmy, współtworzy serwisy 
internetowe, pisze blog, zamawiam pizzę /gotowe dania z dostawą, publikuje filmy/zdjęcia, 
nauka/e-learning, korzysta z poczty elektronicznej.



Możesz także czytać raporty

• raporty CBOS www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php



JAK ODKRYĆ POTRZEBY GRUPY DOCELOWEJ ?



Badania

• BADANIA ILOŚCIOWE pozwalają na uzyskanie 
odpowiedzi na podstawowe pytanie "ile?", Np.: 
Ile osób kupuje dany produkt? Ile osób zna 
dana markę? Jak często występuje dane 
zjawisko? / ankiety online, ankiety papierowe /

• BADANIA JAKOŚCIOWE gdy chcemy uzyskać 
odpowiedź na pytania "jak?", "dlaczego?", Np.: 
Dlaczego zachodzi dane zjawisko? Dlaczego 
ludzie kupują dany produkt? Dlaczego nie 
korzystają z usług danej firmy? / Indywidualne 
wywiady pogłębione, wywiad grupowy, 
eksperyment, obserwacja, desk research 



CZYM JEST 
INSIGHT 

KONSUMENCKI

To wyjątkowe, wnikliwe spostrzeżenie - wgląd w 
ukryte potrzeby, prawdziwe motywacje i 
problemy klienta. To głębokie zrozumienie tego, 
jak zachowuje się grupa docelowa.



Jaki powinien być 
insight?

• Prosty 

• Istotny 

• Emocjonalny 

• Wiarygodny 

• Prawdziwy 

• Powszechny



Badanie 
Marketingowe 
krok po kroku



Krok 1 

Określenie celu 
badania np.: 

• Badanie marki - jej 
pozycjonowania, 

świadomości, 
wizerunku. 

• Badanie produktu 
/ usługi. 

• Badanie 
satysfakcji, opinii, 

lojalności klientów. 

• Zbadanie grupy 
docelowej – potrzeb, 
motywacji, wartości, 

stylu życia.

• Badanie 
konceptów 
graficznych.



Krok 2

Dobór próby badawczej: 

Próbę dobiera się z populacji będącej znaną, skończoną 
zbiorowością, o której badacz chce uzyskać określone 
informacje, np.: 

• Klienci; 

• Potencjalni klienci; 

• Fani marki w mediach społecznościowych.



Krok 3

Wybór metody badawczej: 

• Badania ilościowe: • ankiety online, • ankiety papierowe. 

• Badania jakościowe: • Indywidualne wywiady pogłębione, 
• wywiad grupowy, • eksperyment, • obserwacja, • desk 
research. 

• Do samodzielnych badań optymalną opcją są badania 
ankietowe online ilościowo-jakościowe.



Krok 4



Krok 5

Przygotowanie 
pytań 

badawczych 

• Nie przesadź 
z liczbą pytań, 

by nie 
zniechęcić 

respondentów. 





Metody projektowe

• pozwalają na dotarcie do często nieuświadomionych, trudnych do zwerbalizowania 
opinii, postaw, potrzeb, motywów.



Polecane techniki projekcyjne

• Test niedokończonych zdań - pozwala na werbalizację pierwszych skojarzeń z produktem, 
które determinują postrzeganie produktu. 

• Np. Gdy nie ma w sklepie produktu X  to…… 

• Skojarzenia słowne - technika stosowana przy testowaniu nowych nazw dla produktu. 
Pozwala na uchwycenie pierwszych skojarzeń, często niespodziewanych, które mogą mieć 
decydujące znaczenie dla powodzenia produktu na rynku. 

• Prosimy o podanie skojarzeń z danym słowem / nową nazwą.



Krok 6

Dystrybucja ankiety i 
zbieranie wyników 



Krok 7

Analiza wyników i opracowanie raportu 

• Oprócz ogólnych danych, spróbuj przefiltrować 
odpowiedzi ankietowanych, np.: 

• Jak odpowiadały tylko kobiety lub mężczyźni? 

• Jak odpowiadały osoby, które skorzystały z 
Twojej oferty? 

• Inne możliwe filtracje. 

• Wygeneruj raport i opisz wnioski, by w 
przyszłości łatwiej czytać dokument.



Najczęstsze 
błędy badań 
marketingowych

• Zbyt szeroki zakres badania – zbyt wiele 
celów. 

• Źle dobrana próba badawcza – niewłaściwi 
respondenci. 

• Za mała próba badawcza – zbyt mała 
liczba odpowiedzi. 

• Źle zadane pytania – np. zbyt sugestywne, 
dwuznaczne, zbyt ograniczające odpowiedzi 
– brak np. opcji „inne”.



Persony



Buyer persona to pewien model klienta (archetyp klienta), zawierający w sobie 
cechy rzeczywistych ludzi do których adresowana jest nasz produkt. 

Składa się na niego wyobrażenie tego, kim są klienci, co myślą, co chcą osiągnąć, co 
lubią, jak i co kupują, w jaki sposób podejmują decyzje o zakupie. 

Buyer persona jest więc postacią fikcyjną, czy też wyobrażeniem osoby, której 
stworzenie pomaga nam w skutecznej komunikacji z klientami.



Persona zakupowa to zbiór liczb
i wirtualnych danych.

Dzięki takim działaniom, marketerzy
zajmujący się konstruowaniem
i kierowaniem reklam, są w stanie
łatwiej dostosować swoje akcje
do odpowiedniego audytorium. 

Mogą obrać odpowiedni rodzaj
strategii marketingowej
oraz kierunek komunikacji
z klientami do których zostanie
skierowany przekaz.



Jednym z podstawowych kroków realizacji person zakupowych jest określenie roli.

Oto podstawowa lista ról, które można przyporządkować danemu odbiorcy:

Inicjator – osoba, która poddaje myśl o zakupie produktu lub usługi.

Doradca – osoba, której opinia na temat Twojej oferty wpływa na decyzję o zakupie.

Decydent – osoba, która wpływa na wszystkie elementy decyzji o zakupie.

Nabywca – odbiorca, który dokonuje zakupu.

Użytkownik – osoba, która po zakupie produktu lub usługi jest ich konsumentem lub użytkownikiem.



Prawidłowo zbudowana persona zakupowa ułatwia:

- odpowiednią segmentację odbiorców,

- zrozumienie czym kierował się Klient szukając danego produktu lub usługi,

- projektowanie podróży zakupowej,

- zapewnienie lepszej komunikacji w firmie,

- planowanie kampanii edukacyjnych np. Lead Nurturing,

- obranie właściwego kierunku dalszego rozwoju,

- zapewnienie spójności danych.



1. Personalizacja przekazu.

2. Segmentacji lejka sprzedażowego.

3. Określenie priorytetu działań komunikacyjno – sprzedażowych.

4, Optymalizacji cech produktu i usług.

5. Wartościowania profili.



Skoro znamy 
klienta to 
zabieramy 
go w podróż.







W jaki sposób kogoś 
najprościej 

zainteresować?



Trafić w jego aktualny cel.

















Dlaczego Ty?



„

„JESTEŚMY 

KREATYWNYMI 

GRAFIKAMI, DZIĘKI 

KTORYM BĘDZIESZ 

MÓGŁ W PEŁNI SKUPIĆ 

SIĘ NA PROWADZENIU 

WŁASNEGO BIZNESU 

NIE MARTWIĄC SIĘ O 

KWESTIE GRAFICZNE.



„

„JESTEŚMY KREATYWNYMI 

GRAFIKAMI, 

DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIESZ 

MÓGŁ W PEŁNI SKUPIĆ SIĘ 

NA PROWADZENIU 

WŁASNEGO BIZNESU NIE 

MARTWIĄC SIĘ O KWESTIE 

GRAFICZNE.



„

„
JESTEŚMY KREATYWNYMI PRAWNIKAMI,

DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIESZ MÓGŁ W PEŁNI

SKUPIĆ SIĘ NA PROWADZENIU 

WŁASNEGO

BIZNESU NIE MARTWIĄC SIĘ

O KWESTIE PRAWNE.



JESTEŚMY KREATYWNYMI KSIĘGOWYMI,

DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIESZ MÓGŁ W 

PEŁNI

SKUPIĆ SIĘ NA PROWADZENIU 

WŁASNEGO

BIZNESU NIE MARTWIĄC SIĘ

O KWESTIE FINANSOWE.
„

„



„
„

JESTEŚMY KREATYWNYMI CZYMŚ

DZIĘKI KTÓRYM BĘDZIESZ MÓGŁ W PEŁNI SKUPIĆ 

SIĘ NA PROWADZENIU WŁASNEGO BIZNESU NIE 

MARTWIĄC SIĘ

O KWESTIE jakieś.















AIDA

Nazwa AIDA określa zestaw kolejnych 
reakcji odbiorcy wobec marki. Litery 
składające się na ten akronim oznaczają: 

• A — Attention (uwaga), 
• I — Interest (zainteresowanie), 
• D — Desire (pożądanie), 
• A — Action (działanie). 

Jest to sekwencja funkcji, które musi 
realizować po kolei komunikacja marki z 
grupą docelową, żeby skutecznie 
osiągnąć zakładane cele. 



Etap 1

Najpierw odbiorca musi zostać uświadomiony o istnieniu marki, a to oznacza, 
że marka powinna zdobyć jego uwagę (Attention). Zarówno w warstwie
wizualnej, jak i tekstowej, komunikacja powinna ściągać wzrok i zwracać uwagę, 
tym samym pozostać zgodna z założeniami strategicznymi marki oraz
charakterystyką demograficzną i psychograficzną odbiorcy. 



Etap 1

Działania na początkowym etapie lejka prowadzone są na dużą skalę, 
aby pozyskać uwagę jak najszerszego grona odbiorców. Zaliczamy tutaj np. 
reklamy w social media, działania SEO, tworzenie contentu, który jest 
udostępniany dalej. Komunikacja na tym etapie powinna być ogólna – dopiero 
po pozyskaniu uwagi można wdawać się w szczegóły. 





Etap 2

Kolejny etap to wzbudzanie zainteresowania odbiorcy (Interest). Marka została
dostrzeżona – teraz czas wzbudzić zainteresowanie odbiorcy, tak by nie minął
on komunikatu nie zapoznawszy się z jego treścią. Warto komunikować korzyści
dla odbiorcy, edukować go i unikać długich, monotonnych przekazów. To etap, 
na którym poprzez komunikację na stronie internetowej czy content marketing, 
zachęcamy do pierwszego kontaktu i zapamiętujemy użytkowników, którym
później można wyświetlić remarketing lub zapisać ich maile na newsletter. 





Etap 3

Trzeci etap w lejku decyzyjnym to wywołanie potrzeby posiadania
(Desire). Odbiorca na tym etapie zapoznaje się z propozycją marki i
otrzymuje tzw. powód dlaczego. Jest przekonywany zarówno na
poziomie racjonalnym, jak i emocjonalnym. Należy przedstawić mu 
tutaj konkretną ofertę – obietnicę marki, jej RTB, usługi dopasowane
do poszukiwań inwestora. 





Etap 4

Czwartym etapem lejka jest podjęcie akcji przez odbiorcę, podjęcie
wewnętrznej decyzji o tym, by skontaktować się i zapytać o 
możliwość współpracy. Na tym etapie kluczowe jest 
wykorzystywanie wezwań do działania, czyli call to action (CTA). 
Żeby dotrzeć do tego etapu, na wcześniejszych etapach lejka
doświadczenie klienta z marką musi być pozytywne, a jej
komunikacja spójna. 



Etap 4

Większość lejków marketingowych kończy się w tym momencie. Aby 
jednak odbiorcy, którzy zostali już pozyskani, pozostali związani z 
marką, należy ich lojalizować, dodając jeszcze jeden etap lejka –
Lojalność np. poprzez utrzymywanie kontaktów e-mailowych czy 
program poleceń. 





Moment prawdy
Nim odbiorca zostanie przekonany do wykonania działania (np. wykonania telefonu, napisania wiadomości, umówienia się na

spotkanie), będzie przechodził przez serię doświadczeń – spotkań z marką we wszystkich punktach styku. 

Charakteryzują się one dwoma parametrami: 

Zanurzenie – może być płytkie lub głębokie. Odbiorca może być „obok” marki, niezaangażowany w jej świat (odbiorca niewiele wie
o wyróżnikach, obietnicy i ofercie danego miejsca, np. trafił na stronę www lub fanpage przypadkowo – z wyszukiwarki). A także
być „w marce” – uczestnicząc aktywnie w jej doświadczeniach (śledzenie jej komunikacji w social mediach, content marketingu, 
bycie obecnym na jej liście mailingowej). 

Powtarzalność – doświadczenie może być powtarzalne (strona internetowa, lead magnet) lub improwizowane (spotkanie, 
rozmowa telefoniczna). 

Należy określić, jak odbiorca ma się czuć i czego ma się dowiadywać na każdym etapie obcowania
z marką. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi punktami styku jest niczym podróż użytkownika, którą można zaprojektować tak, 
by zmaksymalizować pozytywny odbiór marki. 



Zerowy moment prawdy

• Aby rozpocząć współpracę z marką, odbiorca musi w ogóle mieć świadomość jej istnienia i jej oferty. 
Na tym etapie marka powinna prowadzić działania zasięgowe, w których edukuje, prezentuje swoje 
wyróżniki, komunikuje ofertę i korzyści dla odbiorcy, sięgając po kanały z góry lejka marketingowego, 
m.in. stronę www, content marketing, wszelkie działania reklamowe. 

• Podczas zerowego momentu prawdy bardzo ważny jest aspekt reputacji marki i sprawdzania jej RTB 
– Reasons To Believe, czyli powodów, dla których warto jej zaufać. Odbiorca będzie szukał informacji 
w internecie – przede wszystkim w wyszukiwarce internetowej. Dlatego tak istotne jest SERM –
Search Engine Reputation Management – Zarządzanie reputacją marki w wyszukiwarce Google. W 
tym celu rekomendujemy pozycjonowanie organiczne oraz reklamę płatną AdWords, by wyświetlić 
odbiorcy dokładnie takie komunikaty, które chcemy, aby do niego dotarły. 

• Odbiorca ma się czuć zaciekawiony – tak, by z własnej inicjatywy zapoznać się z kolejnymi 
elementami komunikacji marki (np. blogpostami, podcastem, materiałem lead magnet, zapisem do 
listy mailingowej). 



Zerowy moment prawdy

• Na etapie zerowego momentu prawdy, większość 
komunikatów jest powtarzalna, a zanurzenie
potencjalnego klienta niewielkie. W momencie jednak, 
gdy klient skontaktuje się z marką, odwiedzi jej stronę
internetową, by poznać szczegóły oferty i znaleźć coś
dopasowanego do jego potrzeb – istnieje możliwość
wprowadzenia komunikatów improwizowanych i na
głębszym poziomie zanurzenia. 



Przykłady 
działań

Podkreślanie na każdym 
kroku, że nasza oferta to 
strzał w 10-tkę

Prezentowanie case 
studies, zrealizowanych 
projektów, chwalenie 
się ich wynikami;

Eksponowanie opinii 
zadowolonych klientów,

Content marketing o 
walorach edukacyjnych; 

Posługiwanie się
językiem korzyści; 

Eksponowanie procesu 
pracy od konceptu do 
realizacji. 



Pierwszy moment prawdy

• Kiedy odbiorca decyduje się wejść w relację z marką zaczyna
doświadczać marki jako jej użytkownik. Następuje wtedy pierwszy
moment prawdy - weryfikacja obietnicy marki. Warto wówczas
zadbać o odbiorcę i pokazać, że cieszymy się, że zaufał marce. 

• To moment na wszelkiego rodzaju niespodzianki i działania, które
wywołają uśmiech na twarzy klienta. Na tym etapie należy także
dowozić obietnicę marki, by nie stracić zaufania klienta. 



Przykłady 
działań
• Zapisanie celu biznesowego 

klienta w ważnym miejscu – np. 
na początku prezentacji 
ofertowej; Personalizacja 

• Informowanie na bieżąco, na 
jakim etapie jest projekt –
podkreślanie, że wszystko jest 
pod kontrolą; 

• Szybkie reagowanie na 
wiadomości, telefony; 

• Po zakończeniu – przesłanie 
klientowi prezentu-
niespodzianki



Dziękujemy za uwagę

Organizator:
Fundusz Górnośląski S.A. 
ul. Sokolska 8
40-086 Katowice 

Szkolenie zorganizowane przez:
Eurofinance Training Sp. z o.o. 
tel.: 22 830 13 40; tel. kom.: 609 124 124
e-mail: szkolenia@efszkolenia.pl; www.efszkolenia.pl
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