
Jak kreować 
wartość –
orientacja na 
klienta i 
konkurencję

• Ocena wartości oferowanej przez 
przedsiębiorstwo jest determinowania 
potrzebami, oczekiwaniami i preferencjami 
klientów oraz możliwościami nabycia 
wartościowego dobra.

• Postrzeganie wartości firmy zależy od oferty jej 
konkurentów. Przed zakupem i podczas 
użytkowania produktów konsumenci porównują 
wartość z propozycjami innych podmiotów. 

• Percepcja wartości zmienia się również wraz z 
upływem czasu, zmianą warunków nabycia 
wartości i dostępem do informacji.

• Wartość, jaką przedsiębiorstwo dostarcza 
klientowi, musi się wyróżnić w stosunku do 
propozycji alternatywnych firm konkurujących i 
rzeczywiście rozwiązywać jego problem 
wynikający z niezaspokojonych potrzeb i 
realizować jego cele 



Wartość Indywidualna 
vs  Wartość społeczna

Hedonista vs Altruista

Wartość wynika nie tylko z 
potrzeb i celów 

indywidualnych, lecz również z 
potrzeb i celów  społecznych



Subiektywny atrybut 
wartości a Wolność wyboru • Wartość, jaką dane dobro ma dla 

jednostki, wynika przede 
wszystkim z jej oczekiwań wobec 
korzyści uzyskanych z jego 
posiadania lub użytkowania. 

• Wartości są motywatorami, które 
kształtują zachowania jednostek, 
organizacji i społeczeństw. 
Wartości mogą być rozumiane jako 
skłonność do dokonywania 
określonych wyborów

• Nabywca decyduje o tym, co ma 
dla niego wartość (stwierdzając, w 
jakim stopniu produkt czy usługa 
zaspokajają jego potrzeby), to 
wartość tego samego dobra dla 
różnych osób może być różna



Wartość dla klienta odnosi się do postrzeganych korzyści 
(materialnych i niematerialnych) z posiadania i użytkowania 

produktu i usługi (wartość subiektywna), której pozyskanie jest 
związane z przeznaczeniem określonej sumy pieniędzy na zakup 

danego towaru czy usługi (wartość obiektywna). 

Wartość dla klienta zyskuje aprobatę jedynie w sytuacji nabycia jej 
po zaakceptowanej przez nich cenie.

Stąd wynikają sposoby kreowania wartości



Wartość dla Klienta a Zachowania Klienta

Willinness 
to Buy

Willingnes 
to Pay



Czy a jeśli tak to jak przedsiębiorstwa 
komunikują wartość oferowaną 

swoim klientom



Komunikowanie wartości

Elementy 
konceptu

Insight
(wgląd w 

konsumenta) 

Benefit
(korzyść)

Reason to 
Belive and 
Buy - RTB

(powód aby 
uwierzyć)

Opowieść, którą marketer opowiada o swojej marce. 

Każda marka musi mieć swoją opowieść, najlepiej taką, w którą 
wierzą konsumenci i która jest uzasadnioną ofertą produktową 
marki. 

Jak w każdej opowieści, tak i w koncepcie są fragmenty, które mają 
zwrócić uwagę słuchacza – zainteresować go i poruszyć emocje.

Są też fragmenty, w których opowiadający, w sposób mniej lub 
bardziej natarczywy, wychwala swoje zalety, męstwo czy 
mądrość.  

W tej opowieści trzeba także dowieść, że to, co się mówi, jest 
prawdziwe lub przynajmniej ma znaczące pozory prawdy.  

Mówiąc najkrócej, koncept strategiczny dostarcza informacji na 
temat korzyści, które marka ma do zaoferowania, oraz informacji 
dowodzących wiarygodności tych korzyści, a więc mówi o samej 
istocie marki 



Consumer insight

• Najważniejsze spostrzeżenie, obserwacja lub synteza 
obserwacji na temat konsumenta, jego potrzeb, poglądów, 
motywów postępowania

• Dobry consumer insight powinien odpowiadać na 
następujące pytania:

• Czy wykonane obserwacje są powszechne i 
uniwersalne i są podzielane przez większość 
odbiorców naszej marki?

• Na ile są to fakty istotne? Czy dotyczą rzeczy 
ważnych z punktu widzenia konsumenta?

• Czy są proste i jasne w komunikacji? Łatwe w 
zrozumieniu przez konsumenta



Benefit (utylitarny i 
emocjonalny)
• Dla marek, które konsekwentnie realizują swoją strategię 

pozycjonowania, benefit pozostaje taki sam przez długie lata

• Vizir od lat obiecuje najdoskonalszą biel, a Jacobs Kronung
królewski aromat 

• W przypadku takich marek, których obietnica jest od lat 
niezmienna, konsumenci pomagają w znalezieniu benefitów 
emocjonalnych, a tym samym sprawiają, że wzrasta 
zainteresowanie marką i staje się ona bliższa emocjonalnie swoim 
użytkownikom  

• W idealnej sytuacji benefit funkcjonalny powinien pociągać za 
sobą emocjonalny: podpaski dają ochronę, która prowadzi do 
poczucia bezpieczeństwa, leki przeciwbólowe uśmierzają ból i 
pozwalają na normalne życie, a środki odchudzające powodują 
mniejsze łaknienie i w konsekwencji prowadzą do szczęścia



RTB

• Ostatnim ważnym elementem konceptu jest RTB (lub 
reason why), które uzasadnia benefit i czyni go 
wiarygodnym. 

• W roli RTB pojawiają się składniki produktu lub ich 
kombinacje; sposób działania produktu; rekomendacja 
specjalisty lub instytucji (endorsement); rekomendacja 
znanej osoby (celebrity endorsement) i wiele innych. 

• Często RTB pokrywa się z USP, które kiedyś stanowiło 
podstawę pozycjonowania marek. Jednak obecnie 
wyróżnienie się nie wystarcza, marka musi dostarczyć 
wartości dodanej wyrażonej w koncepcie 
strategicznym benefitem lub benefitem i insightem.



Koncept strategiczny 
przedsiębiorstwa 
społecznego 
• Consumer Insight - ?????

• Benefits: 
• stworzenie dzieciom warunków zbliżonych 

do domowych, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i komfortu dzieci

• różnicowana kadra opiekunów –
nauczycieli pod względem wykształcenia

• zaangażowani, kreatywni, pracujący z pasją 
z i dla dzieci

• warunki zbliżone do domowych
• małe grupy dzieci
• otwarci na sugestie rodziców, opiekunów

• RTB – ????                            może personel???



Rekomendacje jako RTB



Marketing kreowania 
wartości

Ustalenie 
jakich korzyści 
spodziewa się 

nabywca 

Wybór 
segmentu 

rynku 

Ustalenie 
hierarchii 
wartości 

oferowanych 
przez firmę 

 

Kształto-
wanie 

produktu 

Ustalenie 
cen i 

warunków 
sprzedaży 

 

Ustalenie 
kanałów 

sprzedaży 

Przekazanie 
informacji o 
korzyściach 

nabywcy 

Tworzenie 
potrzeb i 

pragnień oraz 
uświadamianie 

korzyści 

ROZPOZNAWANIE POTRZEB I WYBÓR 
KORZYŚCI OFEROWANYCH NABYWCY 

 

TWORZENIE KORZYŚCI 
 

 
użyteczność formy 

i posiadania 

 

PRZEKAZANIE KORZYŚCI 
 

 
użyteczność czasu i miejsca 
użyteczność informacyjna 

 

Badania 
Marketingowe



Reorientacja podejścia do wartości – od 
marketingu 3.0 do marketingu 4.0
drogowskaz dla przedsiębiorstwa 

społecznego

Cecha
Marketing 3.0

(marketing napędzany przez wartości)

Marketing 4.0

(uchwytny marketing wirtualny)

Orientacja marketingu na wartości i więzi na wartości

Cel marketingu uczynienie świata lepszym miejscem tworzyć jutro już dziś

Rodzaj marketingu
pull 

marketing interaktywny

pull

marketing interaktywny

Źródło powstania koncepcji 
nowa fala, technologia, globalizacja, kreatywne 

społeczeństwo
rewolucja cybernetyczna i web 4.0

Postrzeganie klientów przez 

firmę

człowiek mający umysł, serce i ducha,

klient ma na uwadze własne potrzeby oraz dobro 

ogólnospołeczne

w pełni świadomy kolektyw współtworzący produkty 

(klient jest kreatorem wartości, tworzy się unikatowe 

osobiste doświadczenia)

Najważniejsze pojęcie 

marketingowe
wartość masowa kastomizacja

Wytyczne marketingu ład korporacyjny, wizja i wartości firmy wartości, wizja, antycypacja

Propozycja wartości oferty funkcjonalna, emocjonalna i duchowa
funkcjonalne, emocjonalno-duchowe i samo 

kreacyjna

Interakcja z konsumentami współpraca „wielu do wielu” współtworzenie i współpraca „wielu do wielu”



KONKLUZJA

Komponenty 
wartości – suma 

użyteczności 
oferowana nabywcy

użyteczność formy – wybór przez klienta cech produktu (np. kształtu, 
wielkości, stylistyki, wyposażenia); 

wartość czasu i miejsca – produkt dostępny jest w czasie i miejscu dogodnym 
dla klienta; 

wartość komunikacyjna – informacja o produkcie jest dostosowana do 
indywidualnych potrzeb klienta;

wartość posiadania – jest związana z różnicowaniem sposobów przenoszenia 
prawa własności produktu z producenta (sprzedawcy) na klienta; 

wartość funkcji – dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb i 
oczekiwań klienta;

wartość edukacji – wynika z edukacji klientów w celu lepszego wykorzystania 
funkcji produktu;

wartość doświadczenia – dotyczy doznań klientów w okresie przed nabyciem i 
w trakcie eksploatacji produktu



CZARNA SKRZYNKA NABYWCY – psychologia zachowań 
konsumenta

WPŁYWY 

ZEWNĘTRZNE

usługa

cena

promocja

miejsce sprzedaży

WPŁYWY 

WEWNĘTRZNE

kulturowe

społeczne

demograficzne

ekonomiczne

psychograficzne

„CZARNA SKRZYNKA” 

KONSUMENTA

SYTUACJA 

ZAKUPU

czas podejmowania 

decyzji

warunki fizyczne w 

miejscu zakupu

warunki towarzyszące 

zakupowi

powody zakupu

Decyzja o zakupie 

danego produktu

ODCZUWANIE POTRZEBY

NIE

Decyzje  

rutynowe

Czy konsument znajduje się w niecodziennej sytuacji?

Czy z danym zakupem wiąże się duże ryzyko?

Czy kupowane dobro jest drogie i zakup wymaga wielu informacji?

Decyzja o zakupie

TAK

Poszukiwanie informacji

Ocena alternatyw

NIE TAK

Odczucia po zakupie



UWARUNKOWANIA 
PSYCHOGRAFICZNE

• Postawa

• zespół korzystnych lub negatywnych ocen w odniesieniu 
do usługi i jego oferenta

• Motywy

• Percepcja

• wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie

• przyswajanie informacji

• Preferencje

• indywidualny układ ocen użyteczności usług

Postawy afektywne

• emocje wobec obiektu postawy)

Postawy kognitywne

• poglądy i wiedza dotyczące obiektu postawy

Postawy behawioralne

• zachowanie wobec obiektu postaw



Kreowanie wartości a Pokolenie BB/X/Y/Z –
zrozumienie klienta



Wyróżniające cechy psychograficzne

https://nowymarketing.pl/i/fmfiles/rys-6.png



Komunikowanie 
wartości a 
Pokolenie –
hierarchia 
ważności 
mediów



Reklamy wpływające na decyzje zakupowe pokoleń



Współczesne trendy w zachowaniach konsumenckich

Megatrend Istota

Konsumpcja 

zrównoważona 

(ekokonsumpcja, 

konsumpcja 

ekologiczna)

kupowanie produktów wytworzonych tańszą i „zdrowszą metodą”,

zastępowanie produktów nietrwałych produktami mogącymi spełniać

swoje zadania w dłuższym niż jednorazowym cyklu spożycia, oszczędne

wykorzystanie dóbr konsumpcyjnych, większe użycie dóbr ekologicznych

uzyskiwanych metodami naturalnymi oraz ograniczanie użycia dóbr

wytwarzanych z wykorzystaniem nieodnawialnych zasobów naturalnych

Świadoma konsumpcja
dokonywanie wyborów konsumenckich na podstawie wiedzy na temat ich

społecznych, ekologicznych i politycznych konsekwencji

Konsumpcja 

współpracująca 

(współkonsumpcja, 

ekonomia dzielona)

odejście o własności – obejmuje pożyczanie, wymianę, umowy barterowe, 

współużytkowanie dób i usług oraz płatny dostęp do dóbr

Freeganizm

odnosi się w głównej mierze do etycznego jedzenia. Człowiek pozyskuje podstawowe

produkty ze śmietnika, prosi o nadmiarowe i niepotrzebne produkty żywnościowe

restauratorów, korzysta z produktów używanych i produktów wycofanych z sieci.

Freeganie postępują ekologicznie, kierując się zasadą 3R: reduce, reuse i recycle. Przez

unikanie kupowania zbędnych produktów i zachęcanie do powtórnego ich użytkowania

oraz utylizowania przyczyniają się do ochrony środowiska naturalneg



Współczesne trendy w zachowaniach konsumenckich

Megatrend Istota

Smart shopping

konsumenci poświęcają dużo czasu i wysiłku na poszukiwanie i

wykorzystanie informacji dotyczących promocji w celu uzyskania

oszczędności. „Smart” konsumenci szukają produktów o odpowiedniej

relacji ceny do jakości, uwzględniając w procesie decyzyjnym wiele

czynników pozacenowych

Domocentryzm

przenoszenie konsumpcji spoza domu do domu. Dom staje się miejscem

zaspokajania nie tylko potrzeb towarzyszących prowadzeniu życia rodzinnego, lecz

także potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz rekreacyjnych. Łączy

się z tzw. prywatyzacją konsumpcji - zamianą konsumpcji publicznej w prywatną

Dekonsumpcja

(antykonsumeryzm) 

świadome i celowe ograniczenie konsumpcji do rozmiarów racjonalnych

wynikających z faktycznych potrzeb konsumenta. Jest to konsumpcja godziwa

Prosumpcja
konsumpcja produktów wytworzonych na własny użytek albo dla satysfakcji, ale

nie z przeznaczeniem do sprzedaży lub wymiany



DLACZEGO JEDNE FIRMY OSIĄGAJĄ SUKCES NA 
RYNKU, A INNE NIE?

UGRZĘZŁEM

PO ŚRODKU

Moja firma ma

przewagę konkurencyjną
Moja firma ma

przewagę konkurencyjną



Czy unikalność postrzegana przez klienta czy 
pozycja niskich kosztów?

 

 

 

STRATEGIA NISZ 

 

(producent sera koziego) 

 

 

LIDER W ZAKRESIE KOSZTU I 
WARTOŚCI  

(ekonomia skali) 

 

 

 

MARKETING TOWARAMI 

 

 

 

 

PRZODOWNICTWO W ZAKRESIE 
KOSZTÓW 

(ekonomia skali) 

 

 

wysoka 

Przewaga 
wartości 

niska 

niska wysoka Przewaga produktywności 

• Cel strategii zróżnicowania: 
• wprowadzenie wyróżniających 

cech, które sprawią, że kupujący 
będą przedkładać produkt lub 
usługę firmy nad marki 
konkurencji

• znalezienie sposobów 
różnicowania, które tworzą 
wartość dla klientów lub 
kupujących i których konkurenci 
nie mogą łatwo powielić lub tanio 
skopiować

• Nie należy wydawać więcej na 
osiągnięcie zróżnicowania, niż 
premia cenowa, jaką się w 
efekcie uzyskuje



Czy unikalność postrzegana przez klienta czy 
pozycja niskich kosztów?

Przywództwo w oparciu o niskie koszty oznacza niskie koszty generalnie, a nie tylko niskie 

koszty produkcji!

Cel strategii zróżnicowania: 

• wprowadzenie wyróżniających cech, które sprawią, że kupujący będą przedkładać produkt lub usługę 
firmy nad marki konkurencji

• znalezienie sposobów różnicowania, które tworzą wartość dla klientów lub kupujących i których 
konkurenci nie mogą łatwo powielić lub tanio skopiować

Nie należy wydawać więcej na osiągnięcie zróżnicowania, niż premia cenowa, jaką się w 
efekcie uzyskuje



Strategia czerwonego 
oceanu

Strategia niebieskiego 
oceanu

Która firma wygra 
konkurencję 
cenową? Jaki  
wypływa z tego 
wniosek dla 
przegrywającego?

Ilość

Koszty Firma A

Firma B

Cena



TEMATY WIODĄCE 
RÓŻNICOWANIA



STRATEGIE NAJLEPSZYCH KOSZTÓW 

• Łączą strategiczny nacisk na niskie koszty ze strategicznym akcentem na różnicowanie

• Wyprodukowanie/Zaoferowanie lepszego produktu tańszym kosztem

• Zaoferowanie klientom większej wartości za te same pieniądze

• Dostarczają doskonałą wartość spełniając lub przekraczając oczekiwania kupujących
w stosunku do atrybutów produktu i prześcigając ich oczekiwania cenowe

• Firma realizuje strategię niskich kosztów produktu o dobrych lub wręcz doskonałych
atrybutach, a następnie wykorzystuje przewagę kosztową w celu podkopania cen
porównywalnych marek

Czy strategia najlepszych kosztów różni się od strategii 

niskich kosztów

Cele



PERCEPCJA MARKI - korzyści

opakowanie

styl

Jądro produktu

(wartości 
funkcjonalne)

wielkość

trwałość

niepowtarzalność

dostawa

gwarancja

wygoda

instrukcje

RDZEŃ 
PRODUKTU
(potrzeba)

MARKA 
WZBOGACONA

MARKA 
PODSTAWOWA

uniwersalność

Cena



Funkcja promocyjna

51

Jaka jest wyjątkowość marek przedsiębiorstw społecznych wymienionych na 
slajdzie poprzednim 

Istotą wypromowania marki jest jej wyróżnienie spośród marek konkurencyjnych. 
Stąd też obserwowana na rynku dbałość firm o to, by marka była zauważona, oraz 

by jej wizerunek w świadomości konsumenta był optymalizowany. Sponsor cały 
czas powinien konsekwentnie pokazywać istotę i walory marki oraz eksponować 

jej sukces rynkowy. Działanie takie nazywane jest pozycjonowaniem marki w 
świadomości odbiorców. 



TRADYCYJNY MODEL KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ

Nadawca

PRZEKAZ

(argumenty 

promocyjne)
Odbiorca

zakłócenia

informacja zwrotna - reakcja

kodowanie 

informacji
dekodowanie 

informacji



Influenserski
Model 
Komunikacji

Opiniodawcy

Odbiorca 
Przekazu  

Liderzy Opinii

Źródło 
przekazu 

Odbiorcy 
Przekazu  



Interaktywny
Model
Komunikacji

Źródła 
elektroniczne

Źródła 
osobiste

Masmedia

Liderzy Opinii

Opiniodawcy

GD-3

GD-1

GD-2

GD-4



Cena a kreowanie wartości

Cele polityki cenowej

Konkurencja 

Produkt 

Kanały dystrybucji

Promocja 

Regulacje prawne

Czynniki nadzwyczajne z strony 

podaży

Czynniki nadzwyczajne z strony 

popytu

POPYT

Sufit cenowy

Skala możliwych cen

KOSZTY

Podstawa cenowa

cena za niska to brak zysku

cena za wysoka to mały lub żaden popyt

Złożoność decyzji 

cenowych

Kompleksowość 

decyzji cenowych

Indywidualne 

traktowani decyzji 

cenowych



Dyskryminacja cen

Różnicować ceny można poprzez 
stosowanie ściśle ustalonych kryteriów 
różnicowania i powstaną wtedy:

• ceny zróżnicowane regionalnie (różne ceny w 
regionach, krajach), 

• ceny zróżnicowane w czasie (różne ceny w różnych 
porach dnia, tygodnia czy roku),

• ceny zróżnicowane według pewnych cech nabywcy 
(np. według wieku, przynależności do określonych 
grup). 


