
 1 

 

 
 

 
Moduł 2 

 
Instrumenty marketingu mix 

 

 
 
 

Wprowadzenie 

1. Produkt  
2. Cena  
3. Dystrybucja 
4. Promocja 
5. Kompozycja instrumentów marketingu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P r o j e k t  „ M o d e l  s y s t e m u  w d r a ż a n i a  i  u p o w s z e c h n i a n i a  k s z t a ł c e n i a  n a  o d l e g ł o ś ć  w  u c z e n i u  s i ę  p r z e z  c a ł e  ż y c i e ”  
P r o j e k t  w s p ó ł f i n a n s o w a n y  z e  ś r o d k ó w  U n i i  E u r o p e j s k i e j  w  r a m a c h  E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  S p o ł e c z n e g o  

 

P r o w a d z e n i e  d z i a ł a ń  m a r k e t i n g o w y c h  
 

 
 
 



 2 

 

 
Wprowadzenie          

 

Przedsiębiorca przeprowadził badania marketingowe. Rozpoznał klienta i jego 

potrzeby. Wybrał rynek docelowy. Wykorzystując analizę 5 sił Portera zdiagnozował 

otoczenie bliższe, a analizę PEST spożytkował do oceny otoczenia dalszego. Opracował 

projekt rozwoju przedsiębiorstwa. Pozostało mu tylko skomponowanie instrumentów 

marketingowych, którymi będzie oddziaływać na odbiorcę.  

Najbardziej popularna jest kompozycja marketingowa 

4P:  

 produkt (product),  

 cena (price),  

 dystrybucja (place) 

 promocja (promotion).  

Nie bez znaczenia jest kolejność czterech wymienionych 

elementów marketingu. Przedsiębiorca, aby coś sprzedać  

i zarobić, musi najpierw to wyprodukować, dopiero  

w późniejszym etapie może ustalić cenę dobra, które wytworzył. Istotny będzie tu 

rodzaj dobra i elastyczność popytu na nie. Następnie zajmie się kanałem dystrybucji, 

czyli sposobem dostarczenia produktu do klienta, a na końcu jego promocją. 

Rozszerzona kompozycja marketingu mix do podstawowych 4P dodaje jeszcze:  

 ludzi (pracownicy, personel), (people)  

 materialne dowody (physical evidence) — otoczenie,  

w którym ma miejsce produkcja lub świadczenie usług, 

 proces (process) — procedura, mechanizm działania, 

sposób świadczenia usługi.  

Obecnie przedsiębiorca oddziałuje na klienta nie tylko 

poprzez produkt, cenę, dystrybucję, czy promocję. 

Kształtuje jego opinię o swoich produktach czy usługach 

poprzez sposób zachowania kadry przedsiębiorstwa podczas bezpośredniego kontaktu, 

a także poprzez miejsce kontaktu: prestiżową lokalizację, elegancką posesję, gustownie 

urządzone wnętrze. Istotne znacznie ma też znak towarowy. Prócz tego w dobie 

powszechnego Internetu dowodem materialnym jest również witryna internetowa, 

która powinna być wykonana w sposób estetyczny oraz przejrzysty. 
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Koncepcja 4P, czy 7P traktuje instrumenty marketingowe  

z punktu widzenia przedsiębiorcy, który zastanawia się, jak 

zainteresować klienta ofertą. W 1990 r. Robert Lauterborn 

zasugerował, aby na te instrumenty popatrzeć z punktu widzenia 

konsumenta, który kupi dany produkt, jeżeli będzie dla niego 

wartościowy, koszt jaki poniesie będzie do zaakceptowania, nie 

będzie miał trudności z jego nabyciem, a sposób informowania  

o nim będzie interesujący. Zaproponował formułę 4C:   Prof. R.F. Lauterborn 

 wartości, korzyści, jakie wynikają z oferty dla klienta 

(customer value), (odpowiednik produktu w 4P),  

 koszty, jakie ponosi klient (cost), (odpowiednik ceny  

w 4P),  

 wygoda, dostępność nabycia produktu przez klienta 

(convenience), (odpowiednik dystrybucji w 4P)  

 komunikacja z rynkiem (communications), (odpowiednik 

promocji w 4P).  

 

Bez względu na kompozycję instrumentów marketingowych, przedsiębiorca będzie 

kreować wizerunek swojej organizacji. Pozytywny wizerunek pozwala między innymi 

na: 

 budowanie zaufania do marki (przedsiębiorstwa), 

 rozróżnianie marek, produktów, 

 tworzenie więzi z klientami i z pracownikami. 

Przedsiębiorca kreuje wizerunek swojej organizacji między innymi poprzez: 

 nazwę, 

 logo przedsiębiorstwa, szyldy reklamowe, tablice informacyjne, 

 kolory charakterystyczne dla przedsiębiorstwa, 

 druki i materiały reklamowe, 

 ubiór pracowników, kulturę osobistą, wdzięk,  

 identyfikatory,  

 oznakowanie środków transportu, 

 opakowania, 

 E-tożsamość  (przedsiębiorstwo w Internecie), 

 itd. 
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1. Produkt 
 
Produktem w rozumieniu marketingowym jest wszystko to, co 

można zaoferować do wymiany na rynku, a więc zarówno dobra 

fizyczne jak i usługi, a także miejsca (działka budowlana) idee, pomysły (patenty) itp. 

Zaoferowany produkt zostanie kupiony, gdy będzie w stanie zaspokoić potrzeby 

nabywcy — będzie dla niego użyteczny, będzie sprawiał mu przyjemność, satysfakcję. 

Konsument odczuwa satysfakcję z zakupu, jeżeli: 

 jest zadowolony z funkcjonalności dobra, koloru, smaku, kształtu (użyteczność 

formy), 

 może kupić dobro w miejscu i godzinie dla siebie dogodnej (użyteczność miejsca  

i czasu), 

 dobro podnosi jego prestiż społeczny bądź zawodowy (użyteczność wizerunku), 

 jest właścicielem bądź użytkownikiem dobra (użyteczność posiadania). 

Na konkurencyjnym rynku, przedsiębiorca stara się różnicować produkt celem 

zwiększenia satysfakcji z zakupu. Może zaproponować:  

 produkt w formie podstawowej (wersja popularna produktu, uproszczona, z reguły 

najtańsza spośród innych tego samego typu) np. pokój w hotelu na weekend, 

 produkt oczekiwany (wersja standardowa spełniająca oczekiwania najliczniejszej 

grupy nabywców) np. pokój w hotelu na weekend wyposażony w wygodne, czyste 

łóżka, klimatyzację, telewizor LCD, bezprzewodowy dostęp do Internetu itd., 

 produkt ulepszony (wersja luksusowa, produkt wzbogacony i z reguły znacznie 

droższy niż inne tego samego typu) np. pokój w hotelu na weekend wyposażony, 

poza standardem, w usługi np. 24–godzinna usługa Room Service, opieka nad 

dziećmi itp., 

 produkt potencjalny np. poszerzenie oferty hotelu o usługę na życzenie klienta. 

Przedsiębiorca nie tylko próbuje wyróżnić swój produkt spośród innych — kon–

kurencyjnych, ale też zaistnieć w świadomości klienta. Prowadzi działania skierowane 

do rynku docelowego polegające na eksponowaniu rzeczywistych walorów produktu 

wynikających z takich cech jak: unikalność bądź ogólna dostępność, wysoka jakość, 

niezawodność, bezpieczeństwo użycia itd., które mają skłonić nabywcę do jego 

zakupu. Pozycjonowanie produktu jest istotne ze względu na bogatą ofertę rynkową 

prawie identycznych dóbr i usług. Aby konsument wybrał właśnie ten produkt, musi  

w nim zobaczyć to, czego szuka, czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy. 

Ważnym instrumentem konkurencji rynkowej, związanym z produktem, jest opako–

wanie. Jego znaczenie wynika z funkcji, jakie może ono pełnić przy sprzedaży np. 

przyciąga uwagę, pobudza wyobraźnię kupującego, identyfikuje produkt, wywołuje 
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ogólnie korzystne wrażenie, a ponadto chroni produkt przed uszkodzeniem, utrzymuje 

w dobrej formie i kondycji, usprawnia proces sprzedaży.  

Dobrze zaprojektowane opakowanie potrafi zaintrygować i zachwycić tak samo moc–

no, jak użyteczność produktu. Powinno przyciągać wzrok konsumenta, a jednocześnie 

odciągać jego uwagę od konkurencji. 

Ważną rolę na opakowaniu odgrywa etykieta opisująca 

produkt i informująca o jego gatunku. Etykieta jest elementem 

promocji produktu. Podstawowe znaczenie mają informacje  

o funkcjach użytkowych produktu oraz o sposobie i stopniu 

zaspakajania przez produkt potrzeb konsumenta. Naklejka powinna wabić kolorem, 

tekstem, czcionką, ilustracją. Oznakowanie produktu ułatwia komunikację z nabyw–

cami i wpływa na ich preferencje. 

Szczególne miejsce wśród elementów oznakowania zajmuje marka produktu np.  

Znaczenie marki jest tym większe, im większa jest potrzeba wyróżnienia produktu 

spośród produktów konkurencyjnych. Stworzenie i kreowanie marki produktów lub 

usług niesie ze sobą szereg korzyści. Marka pozwala przede wszystkim na 

identyfikowanie określonych produktów. Wzbudza w klientach pewne skojarzenia, 

emocje. Pozytywne skojarzenia wpływają na poprawę pozycji rynkowej całego 

przedsiębiorstwa. Klient systematycznie wybiera produkty znanej sobie i cenionej 

marki. Cena nie stanowi wówczas bariery zakupu. Uznana marka może przyczynić się 

do osiągnięcia ogromnej przewagi konkurencyjnej, ponieważ dzięki niej 

przedsiębiorstwo: 

 jest znane, więc łatwiej mu wejść na nowe rynki, 

 ma stałych, lojalnych klientów, ich siła przetargowa jest dość niska, 

 ma silną pozycję przetargową wobec dystrybutorów, ponieważ chętnie rozprowa–

dzają towar ze znaną marką, 

 ma silną pozycję przetargową wobec dostawców (surowców), gdyż stały zbyt 

zasobów jest dla nich korzystny, 

 nowi producenci, producenci z branży i producenci substytutów niespecjalnie mu 

zagrażają (lojalność własnego segmentu).1   

Utrzymanie pozycji konkurencyjnej wymaga od przedsiębiorcy kształtowania struktury 

asortymentowej produktu, tzn. zestawu produktów oferowanych nabywcom. 

Decyzje w tym zakresie odnoszą się zazwyczaj do szerokości, głębokości oraz 

spójności wytwarzanego asortymentu produktów oraz kierunków zmian. 

Przykład asortymentu biurowego przedstawia tabela 1. 

 

 

                                                           
1
 Porównaj Model 5 sił Portera z Modułu 1. 
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                             Tabela 1 

Asortyment biurowy         

 Szerokość asortymentu 

G
łę

b
o

k
o

ść
 a

so
rt

ym
en

tu
 

Papiery 
Artykuły 

higieniczne 
Artykuły do 

pisania 
Akcesoria 

komputerowe 

fotograficzny chusteczki cienkopisy klawiatury 

biurowy biały dozowniki długopisy listwy zasilające 

biurowy ozdobny ręczniki papierowe flamastry myszy 

komputerowy papier toaletowy ołówki nośniki danych 

kancelaryjny mydła w kostce zakreślacze pudełka na nośniki 

 mydła w płynie pióra   

  markery  

  atramenty  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Polityka asortymentowa przedsiębiorcy może iść w kierunku: 

 poszerzenia oferty asortymentowej lub jej zwężenia, gdy nastawia się na 

specjalizację, 

 rozciągania linii produktów (wprowadzania tańszych bądź droższych produktów), 

 uzupełniania linii produktów o nowe, 

 modernizacji linii produktów (ulepszania produktów), 

 uwypuklania określonych elementów linii (eksponowania jednego lub kilku 

produktów), 

 przerzedzania linii (eliminowania najmniej rentownych produktów).  

Gdy przedsiębiorca decyduje się na kompleksową ofertę — poszerza asortyment, gdy 

kieruje swoją propozycję do zróżnicowanego klienta — pogłębia asortyment2. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Por. różnicowanie produktu — strona 4. 
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2. Cena 
 

Jednym z elementów kompozycji marketingowej jest cena. Spełnia 

ona rolę narzędzia, które warunkuje w istotnej mierze 

skuteczność i efektywność pozostałych komponentów marketingu 

mix.  

Cena wpływa na zapotrzebowanie na produkt, wyznacza rodzaj nabywców, nadaje 

towarom cechy wyrobów masowych lub przeciwnie — elitarnych, w dużym stopniu 

decyduje o konkurencyjności produktu i jego pozycji na rynku.  

Przedsiębiorca decydując się na określoną politykę cenową: 

 wybiera priorytety marketingowe: pożądany zysk, maksymalny przychód bieżący, 

pożądaną wielkość sprzedaży (udział w rynku), maksymalny wzrost sprzedaży, 

przetrwanie, przewagę nad konkurencją, wyparcie konkurentów z rynku, 

koncentrację na najbogatszym segmencie, oddziaływanie na wybrany segment 

rynku, kształtowanie określonego wizerunku organizacji w świadomości klientów 

itd., 

 szacuje popyt — ilości możliwe do sprzedania po określonych cenach, 

 ustala cenową elastyczność popytu, 

 szacuje koszty produkcji i sprzedaży, 

 analizuje ceny konkurencyjnych przedsiębiorców oraz dóbr substytucyjnych, 

 ustala ceny. 

Ceny mogą być ustalone na wysokim, przeciętnym bądź niskim poziomie. 

Ustalając wyższą niż przeciętną cenę, przedsiębiorstwo stara się uzyskać możliwie 

wysoką rentowność i poprawić swoją pozycję rynkową poprzez oddziaływanie na 

potencjalnych nabywców w ten sposób, że podnosi w ich oczach wartość produktu 

(utożsamianie wysokiej ceny towaru z wysoką jakością). 

Ustalając cenę na poziomie przeciętnym, przedsiębiorca nie współzawodniczy  

o klientów z konkurencją przy pomocy ceny, do tego celu wykorzystuje inne 

instrumenty marketingowe. 

Ustalając niskie ceny, przedsiębiorca stara się wzmacniać swoja pozycję na rynku 

poprzez ofertę atrakcyjną cenowo, co musi się łączyć z dążeniem do ograniczenia 

kosztów produkcji. 

W praktyce strategii cenowych może być bardzo wiele, są one zawsze uwarunkowane 

konkretną sytuacją danego przedsiębiorstwa.  

Strategia zbierania śmietanki — polega na wyznaczeniu zawyżonych cen w krótkim 

okresie. Stosuje się ją zazwyczaj do produktów, które są nowościami lub najbardziej 

poszukiwanymi wersjami spośród istniejących na rynku. Z reguły towarzyszy jej inten–

sywna kampania promocyjna.  
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Strategia cen prestiżowych — odnosi się do produktów, które mogą być potraktowane 

jako luksusowe, charakteryzujące się bardzo wysoką jakością. W odniesieniu do tych 

towarów ustala się bardzo wysoką cenę, która w przypadku tego typu dóbr sama  

w sobie stanowi zachętę dla potencjalnych klientów (posiadanie takiego dobra będzie 

w oczach nabywców podnosiło ich prestiż). 

 Strategia penetracji — w przeciwieństwie do poprzednich, jest strategią cen niskich, jej 

celem jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo znacznego udziału w rynku. Tego typu 

podejście jest najbardziej skuteczne, gdy potencjalni klienci wykazują dużą wrażliwość 

na zmiany ceny produktu (wysoką elastyczność cenową popytu). W takich warunkach 

obniżka ceny powinna spowodować duży napływ nowych klientów do 

przedsiębiorstwa stosującego obniżoną cenę. Strategię penetracji stosuje się przede 

wszystkim w warunkach dużego rynku docelowego, przy jednoczesnej wysokiej 

świadomości klientów, co do istnienia tego towaru (np. dobra powszechnego użytku). 

Strategia ekspansywnego kształtowania cen — jest szczególną formą strategii 

penetracji. W tym podejściu ceny wyznaczane są na bardzo niskim poziomie, co 

powinno doprowadzić do przejęcia bądź ustanowienia masowego rynku na dany towar, 

często kosztem innych konkurentów (dążenie do uzyskania pozycji monopolistycznej 

lub bliskiej monopolu na wybranym rynku). Strategia ta może być skuteczna jedynie 

dla produktu, wobec którego wrażliwość klientów na zmiany ceny jest wyjątkowo 

wysoka (wysoki wskaźnik elastyczności popytu).  

 Strategia cen eliminujących konkurentów — podejście idące jeszcze dalej niż strategia 

ekspansywnego kształtowania cen. Ceny ustalane są na niezwykle niskim poziomie 

(często poniżej kosztów) w celu zniszczenia konkurencji. Dzięki zastosowaniu tej 

strategii organizacja liczy na uzyskanie dominującej (monopolistycznej) pozycji na 

rynku. W pierwszym okresie zastosowanie tego rozwiązania oznacza ograniczenie 

zysków (bądź wręcz działalność ze stratą), jednak wraz ze zdominowaniem rynku 

podnosi się ceny i przychody zaczynają wzrastać.  

 Strategia prewencyjnego kształtowania cen — jest to podejście defensywne, mające na 

celu przeciwdziałanie wejściu na rynek konkurencji. Strategia ta polega na ustaleniu 

niskich cen zniechęcających konkurencję do penetrowania rynku docelowego 

przedsiębiorcy.  

Zaprezentowane podejścia nie wyczerpują katalogu różnych strategii cenowych 

stosowanych przez przedsiębiorstwa na rynku. Ich specyfika jest uzależniona od 

konkretnego otoczenia rynkowego, charakteru popytu na dany produkt, rodzaju 

produktu, struktury rynku, celów organizacji itd. W każdym przypadku strategie 

cenowe muszą być dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa i oczekiwań jego 

właścicieli, często też są mieszanką różnych podejść, co ma zagwarantować 
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przedsiębiorcy możliwie najlepsze rezultaty.3 

Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę negatywny odbiór każdej ceny przez nabywcę,  

z wyjątkiem cen dóbr, których posiadanie ma charakter prestiżowy. Konsument 

zaakceptuje też cenę oryginalnego, niepowtarzalnego produktu, wyróżniającego się 

nowoczesnością, jakością, estetyką, większa użytecznością itp.  

Na akceptację ceny przez nabywcę wpływa również między innymi: 

 częstotliwość zakupu, 

 stopień niezbędności dobra bądź usługi, 

 cena substytutu, 

 moda i status (efekt  T. Veblena). 

Planując cenę przedsiębiorca ustala kilka jej wariantów: cenę podstawową i odchylenia 

od niej (zwiększenia bądź zmniejszenia). Odchylenia od ceny podstawowej stosowane 

są w zależności od szczególnych potrzeb klientów, miejsca, czasu, nabytej ilości towaru 

i wielu innych czynników.  

Nabywca jest skłonny zaakceptować cenę wyższą niż podstawowa, jeżeli 

przedsiębiorca uwzględni jego życzenia np. dodatkowe wyposażenie, dostosowanie 

produktu do wymagań, dostarczenie go do określonego miejsca — cena może być 

korygowana o koszty transportu, itp.  

Na różnicowanie cen wpływa również czynnik czasu. W sezonie ceny mogą być wyższe 

niż po sezonie. Wyprzedaże posezonowe są sposobem pozbywania się towarów  

o krótkiej przydatności (moda jednego sezonu, termin przydatności do spożycia lub 

użytkowania), a przeceny pozwalają na zmniejszenie strat wynikających z usunięcia 

produktów z rynku.  

Przedsiębiorca może stosować opusty, rabaty, czy skonta. Na opusty cenowe może 

liczyć stały klient lub ten, który kupi większą niż zazwyczaj ilość towaru. Rabaty 

udzielane są przy zakupach hurtowych lub np. za gotówkę. Skonto natomiast jest 

obniżką ceny towaru udzielaną nabywcy płacącemu przed terminem płatności np. przy 

transakcjach kredytowanych. 

W handlu zdarza się też dyskryminacja cenowa, czyli sprzedaż tego samego towaru po 

różnych cenach różnym segmentom rynku. W praktyce o dyskryminacji cenowej 

można więc mówić m.in. w przypadku oferowania danego produktu jednej grupie 

klientów po cenie wyższej, a drugiej po cenie niższej np. cena biznesowa i standardowa  

biletów lotniczych, ceny biletów do kina dla dorosłych i młodzieży szkolnej,  ceny 

energii elektrycznej dla pracowników energetyki i wszystkich innych odbiorców, różne 

ceny ubezpieczeń OC w różnych grupach wiekowych kierowców — wyższe dla osób 

np. poniżej 26 roku życia. 

                                                           
3
 http://www.rowniwpracy.gov.pl/aktywne-na-rynku-pracy/marketing-i-reklama/strategie-cenowe-i-ich-

zastosowanie-w-malej-i-sredniej-firmie.html 
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3. Dystrybucja 
 

Aby osiągnąć sukces na rynku, nie wystarczy wytworzyć produkt  

i oferować go po konkurencyjnych cenach, ale trzeba go jeszcze  

w odpowiedni sposób dostarczyć odbiorcy. Stąd ważnym 

elementem kompozycji marketingowej jest dystrybucja, która 

obejmuje wszelkie czynności związane z udostępnieniem produktu w miejscu  

i w czasie oraz w ilości i asortymencie odpowiadającym potrzebom nabywców. Pojęcie 

dystrybucji nie zawęża się jedynie do fizycznego przepływu strumienia dóbr i usług. 

Między producentem i konsumentem zdarza się jeszcze przepływ negocjacji, 

informacji, zamówień, zapłaty za towar, praw własności.  

Dystrybucja wymienionych strumieni dokonuje się kanałami dystrybucji.  

W zależności od cech segmentu docelowego oraz właściwości dóbr i usług, przedsię–

biorca wybiera kanał: 

 bezpośredni — producent sam na własny koszt i ryzyko zajmuje się rozmieszcze–

niem i sprzedażą swoich produktów finalnym nabywcom (np. sprzedaż produktów 

w sklepach producenta, w domu klienta, przez Internet, z automatów, sprzedaż 

wysyłkowa dokonywana przez producenta lub świadczenie usług osobistych – 

wizyta u lekarza, krawca szyjącego na miarę, kosmetyczki …), 

 pośredni — producent korzysta z pośrednictwa zewnętrznych organizacji, osób  

w celu dotarcia ze swym produktem do finalnych nabywców: producent – 

pośrednicy — konsument:  

o kanał krótki — jeden pośrednik, najczęściej detalista,  

o kanał  długi — wielu pośredników np. hurtownik, detalista, agent, broker, 

o kanał wąski — na poszczególnych etapach dystrybucji określonego produktu 

występuje niewielka liczba podmiotów np. w dystrybucji wyrobów 

porcelanowych uczestniczą nieliczne hurtownie, 

o kanał szeroki — na poszczególnych etapach dystrybucji określonego 

produktu występuje duża liczba podmiotów np. w dystrybucji artykułów 

spożywczych uczestniczy duża liczba hurtowni i sprzedawców detalicznych. 

Kanały pośrednie dominują na rynkach dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza na rynkach 

artykułów kupowanych codziennie np. na rynku żywności. Na tych rynkach towary 

sprzedawane są kanałami długimi o znacznej szerokości. Natomiast produkty 

konsumpcyjne okresowego zakupu, np. artykuły wyposażenia domu, rozprowadzane są 

kanałami krótszymi i węższymi. 

Efektywność działań pośredników zależy od stopnia powiązań między nimi. 

W kanałach konwencjonalnych współpraca pomiędzy pośrednikami jest znikoma, 

często jednorazowa np. przy kupnie nieruchomości. Każde kolejne ogniwo funkcjonuje 

niezależnie od pozostałych. W konsekwencji powielają swoje funkcje np. producent, 
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hurtownik jak i detalista organizują promocję towaru, co niepotrzebnie pomnaża 

koszty i wydłuża czas przepływu produktów. 

W kanałach zintegrowanych pionowo jeden z uczestników koordynuje działalność 

pozostałych podmiotów, funkcjonujących na innych szczeblach tego kanału. Kanały 

zintegrowane zaczęły się rozwijać, aby ograniczyć negatywne konsekwencje związane  

z funkcjonowaniem kanałów konwencjonalnych oraz aby ułatwić stworzenie jednej, 

zwartej kompozycji elementów marketingu-mix. Najczęściej są tworzone na dłuższy 

czas. Koszty działania kanałów zintegrowanych są niższe niż kanałów 

konwencjonalnych, ponieważ każdy uczestnik ma w nich określoną rolę, dzięki czemu 

nie dochodzi do powielania funkcji.4 

Kanały dystrybucji zintegrowane pionowo stwarzają szanse na: 

 wzrost poziomu obsługi dystrybucyjnej nabywców finalnych, 

 usprawnienie przepływu informacji rynkowych, 

 wzrost użyteczności i efektywności kanału dystrybucji, 

 wzrost konkurencyjności przez oferowanie nabywcom relatywnie większych 

korzyści. 
 

Pośrednicy wykonują w procesie dystrybucji szereg zadań np.: 

 zbierają i przekazują producentom informacje dotyczące potencjalnych i bieżących 

nabywców oraz konkurentów, 

 opracowują i przekazują przekonujące informacje na temat oferty w celu 

przyciągnięcia nabywców, 

 znajdują potencjalnych nabywców i komunikują się z nimi,  

 negocjują warunki kupna i sprzedaży, 

 dostarczają towar na wskazane miejsce, 

 dokonują tzw. obrotu uszlachetniającego, czyli składają produkt z części, pakują, 

dostarczają do odbiorcy,  

 opłacają koszty działania kanału dystrybucji, 

 oceniają ryzyko związane z zakładaniem i działaniem kanału dystrybucji. 

Wybór rodzaju kanału dystrybucji jest dość istotny, gdyż ma on wpływ na: 

 ostateczną cenę towaru (im więcej pośredników, tym wyższa cena), 

 czas przepływu towaru,  

 jakość towaru (szczególnie dotyczy to artykułów o krótkim terminie ważności), 

 dostępność produktu dla maksymalnej liczby nabywców, 

 pewność i stabilność dostaw, 

 poziom obsługi klienta. 

                                                           
4
 Por. Słownik finansowy: http://www.findict.pl/slownik/kanal-dystrybucji 
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Rozważając intensywność dystrybucji towarów oraz rodzaj produktu i rynek docelowy  

przedsiębiorca decyduje się na dystrybucję intensywną, selektywną lub wyłączną. 

Dystrybucja intensywna — polega na oferowaniu produktu w jak największej liczbie 

punktów sprzedaży. Dotyczy produktów codziennego użytku, np. pieczywo, nabiał. 

Ten rodzaj dystrybucji wymaga długich i szerokich kanałów. 

Dystrybucja selektywna — występuje, gdy określony produkt jest oferowany  

w ograniczonej liczbie miejsc kanałami krótkimi i wąskimi. Dotyczy towarów, 

wybieralnych, gdzie czas poświęcony przez nabywcę na dotarcie do miejsca zakupu nie 

odgrywa większej roli — sieć sprzedaży tych produktów nie musi być więc gęsta np. 

mebli, telewizorów, pralek itp.  

Dystrybucja wyłączna (ekskluzywna) — odbywa się, gdy na określonym terytorium 

sprzedaż jest prowadzona tylko przez jednego sprzedawcę, stosowana jest ona do tych 

produktów luksusowych, specjalnych, które są rzadko nabywane przez klientów, np. 

samochody. 

 

W warunkach konkurencji konsument ma istotny wpływ na cały proces dystrybucji. 

Może życzyć sobie, aby przedsiębiorca: 

 szybko przyjął zamówienie i szybko je zrealizował, 

 był gotowy dostarczyć towar w nagłej potrzebie, 

 dbał o dostarczenie towaru w dobrym stanie, 

 był gotowy do wycofania towaru niezgodnego z umową i szybkiego dostarczenia 

wyrobu bez wad, 

 mógł świadczyć usługi posprzedażowe, 

 był gotów utrzymywać dla niego zapasy itd.  

Spełnienie tych życzeń wymaga dobrze zorganizowanego systemu logistycznego 

obejmującego kompleksową obsługę klienta, czyli wykonywanie takich czynności, jak: 

transport, magazynowanie, pakowanie, gospodarowanie zapasami i odpadami, usługi 

posprzedażowe. Ważne miejsce w systemie zajmuje przepływ informacji. 
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4. Promocja 
 

Aby osiągnąć sukces na rynku, nie wystarczy wytworzyć produkt,  

oferować go po konkurencyjnych cenach,  w odpowiedni sposób 

dostarczyć go odbiorcy. Należy jeszcze poinformować nabywcę o walorach dobra bądź 

usługi, miejscu i warunkach zakupu, korzyściach związanych z nabyciem, przewagą 

nad produktami konkurencyjnymi i przekonać go do zakupu. Temu zadaniu służy cały 

system promocji. Wykorzystuje się w nim: 

 reklamę, 

 promocję sprzedaży, 

 sprzedaż osobistą, 

 public relations,  

 publicity.  

Reklama — jest bezosobową, płatną i adresowaną do masowego 

odbiorcy formą przekazywania informacji rynkowych. Jest najczęściej 

stosowanym narzędziem kształtującym decyzje konsumenta. Można 

o niej mówić w różnych aspektach, co ilustruje rysunek 4. 

 

Rys. 4. Reklama w marketingu. Opracowanie własne 

Promocja sprzedaży polega na oferowaniu nabywcy dodatkowej wartości przy zakupie 

konkretnego produktu. Typowe przykłady tej formy promocji to: kupony rabatowe, 

obniżka ceny przy zakupie kolejnej sztuki towaru, sezonowa obniżka cen, drobny 

prezent dołączony do produktu, konkurs z nagrodami, darmowe próbki, bezpłatny 

serwis. Instrumenty te mają zwiększyć skłonność klienta do zakupu, szczególnie przy: 

 wprowadzaniu nowego produktu na rynek, 
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 okresowej wyprzedaży produktów, 

 wyprzedaży zapasów, 

 rozszerzaniu liczby punktów sprzedaży… . 

Promocja sprzedaży ma skłonić do większej aktywności, do większego zaangażowania 

na rynku zarówno kupujących, jak i pośredników. 

Sprzedaż osobista polega na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowaniu 

sprzedaży za pomocą bezpośrednich kontaktów sprzedawców z nabywcami. Mają one 

miejsce w punktach sprzedaży detalicznej, ale też przez akwizytorów. Akwizytor ustala 

listę potencjalnych klientów, zbiera o nich informacje, umawia się na spotkanie, 

prezentuje produkt, wyjaśnia wątpliwości związane z funkcjonowaniem wyrobu  

i finalizuje transakcję. Czasami świadczy też usługi posprzedażowe. W sklepach 

detalicznych ta forma sprzedaży przejawia się jako porada sprzedawcy, następuje 

wymiana informacji; mogą też wystąpić negocjacje ceny czy warunków dostawy. Ta 

forma promocji wymaga szczególnego profesjonalizmu ekspedientów czy akwizytorów. 

Osoby te powinny identyfikować się z przedsiębiorstwem i długofalowo dbać o jego 

interesy.  

Obecnie w Polsce można wyróżnić różne formy akwizycji, np.: 

 „od drzwi do drzwi” — jest to forma sprzedaży polegająca na tym, iż akwizytor 

odwiedza wszystkie miejsca, w których mogą być obecni potencjalni klienci. 

Zainteresowanym osobom prezentuje produkty i ewentualnie finalizuje transakcje. 

Metoda ta umożliwia dotarcie do różnorodnej grupy klientów, także takich, którzy 

nie byliby zainteresowani zakupem danego towaru w sklepie, 

 telemarketing — jest to sprzedaż za pomocą telefonu. Telemarketer kontaktuje się  

z potencjalnymi klientami i oferuje im produkty lub usługi, zbiera zamówienia na 

ich dostawę oraz ustala sposób regulowania należności, 

 mailing — akwizytor kontaktuje się z potencjalnym nabywcą przy pomocy poczty  

e–mail lub strony WWW. Internauci mogą składać zamówienia, a towar otrzymają 

drogą pocztową, 

 „po znajomości" — akwizytorzy proponują nabycie towaru lub usługi osobom, które 

znają, 

 sprzedaż oparta o regułę wzajemności — klient kupuje dobro bądź usługę, gdyż 

czuje się zobowiązany przedsiębiorcy, który wyświadczył mu jakąś przysługę, 

 sprzedaż sieciowa (marketing wielopoziomowy) — klient kupuje od sprzedawcy, 

który funkcjonuje w sieci. Handlowiec otrzymuje prowizje od sprzedaży oraz od 

zarobków wypracowanych przez innych, których zwerbował do sieci. W Polsce na 

tej zasadzie działa np. Amway, Oriflame5. 

 

                                                           
5
 http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4258 
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Public relations — stanowi kompleks działań mających na celu wykreowanie dobrego 

wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Działania z zakresu public relations można podzielić 

na wewnętrzne i zewnętrzne. 

Działania wewnętrzne koncentrują się na kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 

poprzez instruktaż, naradę, czasopisma zakładowe, tablice ogłoszeń, prezentacje 

multimedialne. Pracownicy w wyniku kontaktów z własnym otoczeniem, budują 

wyobrażenie rodziny, znajomych, społeczności lokalnych o miejscu wykonywanej 

przez siebie pracy. 

Działania zewnętrzne koncentrują się na kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 

poprzez organizowanie konferencji prasowych, wywiadów, wygłaszanie przemówień 

publicznych, a także wysyłanie przesyłek reklamowych lub informacyjnych za pomocą 

poczty internetowej oraz stron WWW.  

Publicity (nagłośnienie) — to rozgłos, jaki uzyskuje przedsiębiorstwo lub jego produkty 

dzięki środkom masowego przekazu, które przekazują informacje w postaci newsa,  

a nie w formie płatnej reklamy. 

Promocja jest istotnym elementem marketingu mix. Wykorzystuje bogaty zestaw 

instrumentów, aby skłonić potencjalnego klienta do kupna dobra lub skorzystania  

z usługi. Jest doskonałym narzędziem, ma wiele zalet ale też i wad. 

Zalety promocji: 

 zwiększanie stopnia poinformowania nabywców o dobrach i usługach, 

 wpływanie na poziom zaspakajania potrzeb, 

 urozmaicenie programów radiowych, telewizyjnych, prasy, zapewnienie im 

dochodów,  

 ubarwianie wyglądu ulic, sklepów, miast,  

 wpływanie na poziom estetyki i wzornictwa, 

 stwarzanie zatrudniania dla specjalistów zajmujących się promocją.  

Wady promocji: 

 namawianie do tego, czego ludzie naprawdę nie potrzebują,  

 manipulowanie postawami i zachowaniami konsumentów, 

 przekazywanie przesadnych informacji o walorach produktów,  

 osłabianie swobody wyboru i zakupu, wywieranie presji psychicznej,  

 osłabianie racjonalnych motywów zakupu przez pobudzenie emocje i tworzenie 

złudnych oczekiwań, 

 powodowanie podwyższenia 

  cen dla zrekompensowania kosztów promocji. 
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5.  Kompozycja instrumentów marketingu  
 

Każdy produkt bez względu na to, jakie ma cechy i jak jest 

postrzegany przez klientów, funkcjonuje na rynku przez pewien 

czas i przechodzi przez określone fazy życia wynikające ze zmiennego 

zainteresowania się nim nabywców. Działania marketingowe są specyficzne dla 

każdej fazy. 

             Sprzedaż 

        (zł) 

 

  

 

 

            Faza           Faza      Faza               Faza             Czas (lata) 

           wprowadzenia   wzrostu          dojrzałości     schyłku 

 Rys. 5. Fazy cyklu życia produktu. Opracowanie własne 

Pierwszą fazą życia produktu jest wprowadzenie go na rynek. W tej fazie: 

 wielkość sprzedaży:  znikoma, 

 zysk: ujemny bądź niewielki, 

 konkurencja: nieliczna 

 klient: tzw. innowator, nastawiony na nowości, cena nie jest dla niego ważna, 

 cele marketingowe: zaprezentowanie produktu, 

 strategia marketingowa: rozwój produktu, 

 wydatki na rozwój i marketing: duże, 

 produkt: podstawowy, 

 cena: wysoka, brak konkurencji, 

 cel promocji: poinformowanie klientów o istnieniu produktu, 

 dystrybucja: selektywna. 

 W fazie wzrostu: 

 wielkość sprzedaży:  szybki wzrost sprzedaży, 

 zysk: maksymalny, 

 konkurencja: rośnie ilość konkurentów, 

 klient: tzw. wcześni naśladowcy, liderzy opinii, wysoki statut społeczny, 

 cele marketingowe: zaprezentowanie i utrwalenie marki produktu, 

 strategia marketingowa: penetracja rynku, 

 wydatki na rozwój i marketing: wysokie, ale malejące, 

 produkt: o podwyższonej jakości, poszerzone funkcje, produkt ulepszony, 
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 cena: niewysoka i malejąca, 

 cel promocji: skierowana na promocję marki, nakłaniająca do zakupu, 

 dystrybucja: intensywna. 

 W fazie dojrzałości: 

 wielkość sprzedaży:  stabilna, 

 zysk: wysoki, ale malejący, 

 konkurencja: duża liczba konkurentów, 

 klient: tzw. typowi klienci, 

 cele marketingowe: utrzymanie lojalności wobec marki, 

 strategia marketingowa: utrzymanie dotychczasowego udziału w rynku., 

 wydatki na rozwój i marketing: malejące, 

 produkt: pełna linia produktów, produkt zróżnicowany, unowocześniony, 

 cena: cena umożliwiająca utrzymanie na rynku, podobna do konkurencji, 

 cel promocji: przypominanie o produkcie, 

 dystrybucja: intensywna, maksymalna liczba placówek. 

Producentom zależy na wydłużeniu fazy dojrzałości, wprowadzają więc unowo–

cześnienia do produktu przedłużając w ten sposób cykl jego życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sprzedaż 

(zł) 

 

 

              Czas (lata) 

 Rys. 6. Przedłużenie cyklu życia produktu. Opracowanie własne  

Przykład cyklu życia produktu całkiem współczesnego żelazka : żelazko bez 

oprzyrządowania, żelazko z termostatem, żelazko z powłoką teflonową, żelazko ze 

spryskiwaczem, żelazko z nawilżaczem parowym, zintegrowany system prasowania 

parowego (zintegrowana deska do prasowania z generatorem pary pod ciśnieniem).

          

W  fazie schyłku: 

 wielkość sprzedaży:  malejąca, 

 zysk: niewielki bądź zerowy, 

 konkurencja: ilość konkurentów maleje, 

 klient: tzw. spóźniony, tradycjonalista, niski status społeczny, maruder, 

 strategia marketingowa: oparta na wzroście produktywności jak również wejściu na 

inne, mniej nowatorskie rynki, 

 cele marketingowe: wycofanie produktu, 

 wydatki na rozwój i marketing: niewielkie, 
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 produkt: modele najlepiej sprzedające się, 

 cena: umożliwiająca utrzymanie określonej rentowności, 

 cel promocji: przypominanie o produkcie, 

 dystrybucja: selektywna, najkorzystniejsze kanały dystrybucji, pozbycie się 

niezyskownych kanałów. 

Starzenie produktu jest nieuniknione. Przedsiębiorca, chcąc utrzymać się na rynku 

zmuszony jest udoskonalać, unowocześniać wyroby, które zaspokajają określone 

potrzeby klientów, lub wprowadzać na rynek nowe dobra czy usługi, które będą 

zaspokajać potrzeby jeszcze przez nabywców nieuświadomione.  

 

 


