
Sesja „Marki a badania – strategie marek a badania marketingowe.”

Tomasz Bartnik, Corporate Profiles Consulting

Czy strategi ę marki mo Ŝna 
zbudowa ć bez badań ?

MoŜna.



• Nie naleŜy przeprowadzać badań albo, Ŝe badania są w gruncie rzeczy 
niepotrzebne

• Badania marketingowe nie są bywają źródłem kluczowych przesłanek 
strategicznych

• Nie naleŜy rozwijać klasycznej narzędziowni badawczej i poszukiwać
nowych, „bardziej konkluzywnych” sposobów obserwacji i analizy

• Liczy się tylko intuicja i doświadczenie marketera albo (nie daj boŜe) 
intuicja, doświadczenie i przekonanie zespołów kreatywnych agencji 
reklamowych

• Odwaga i łamanie reguł w marketingu to podstawa

NIE CHCĘ POWIEDZIEĆ, śE :



przykład

CO WIĘCEJ, 
BRAK BADAŃ LUB NIEUMIEJĘTNOŚĆ ICH ANALIZY PROWADZI DO KATASTROFY



„Mój Bo Ŝe, jak to teraz odkr ęcić ??”

wnioski z bada ń = strategia !!!

Poziomy raportu badawczego w 
praktyce

O CZY CHCĘ MÓWIĆ

Co myśli strateg ?

„Musimy jak najszybciej zmieni ć

agencj ę badawcz ą”

1. Sprawozdanie

„Panie w Gda ńsku mówiły, chocia Ŝ w Warszawie 
miały inne zdanie…”

„To jest to czego szukałem !!!”

2. Analiza

„Mamy doczynienia z nast ępuj ącym mechanizmem…”

3. Rekomendacje strategiczne

„Mark ę X naleŜy spozycjonowa ć wokół, a Y chyba jest 
niepotrzebna w portfelu…”



Budowa środowiska 
decyzyjnego

Pomysł strategiczny

Badania rynku - eksploracja

Analizy konkurencji

Analiza rynku

Analiza benchmarków

…

z badań teŜ

często z innych 
obszarów 

analitycznych

czasami spoza

PROCES BUDOWY STRATEGII



Kenichi Omhae 08.1991

3C’s model

ALE PRZY BUDOWANIU STRATEGII MARKI KONSUMENT I BADANIA TO NIE 
WSZYSTKO I „NIE ZAWSZE”



• Obserwować i analizować zachowania innych marek z kategorii na naszym 
rynku – analiza konkurencji

• Obserwować i analizować zachowania innych marek z kategorii na rynku 
zagraniczynym – benchmarking

• Analizować i obserwować marki z innych kategorii - benchmarking

Poza poszukiwaniem pomysłów strategicznych poprzez obserwację i analizę
konsumentów moŜna np…

BADANIA RYNKOWE NIE WYCZERPUJĄ SPOSOBÓW OBSERWACJI 
RZECZYWISTOŚCI MARKETINGOWEJ



„me too” „MoŜemy taniej i jesteśmy zbyt mali aby 
zareagowali na nas globalnie”

ANALIZA KONKURENCJI



kopiujmy efektywne 
rozwi ązania zagraniczne

• Kategoria uczy konsumentów (negatywna motywacja 
zakupowa, niski percypowany poziom ryzyka 
decyzyjnego, du Ŝa inercja) 

• Brak silnych uwarunkowa ń lokalnych

BENCHMARKING



PL UA

BENCHMARKING



„je śli co ś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego”

FMCG – strategia specjalisty

BENCHMARKING

„Zajmujemy si ę wył ącznie 
udzielaniem kredytów -

dlatego wiemy, jak robi ć

to najlepiej.”



pasty do zębów vs. gumy do Ŝucia

BENCHMARKING

Czyszczenie zębów

ŚwieŜy oddech

Wybielanie

Ziołowe

Z witaminami



moŜna np. wtedy kiedy...

CZY MOśNA WYMYŚLIĆ STRATEGIĘ MARKI BEZ BADAŃ ?

Pomysł strategiczny z obecnego 
equity marki

Pomysł strategiczny w oparciu o 
ekspercką znajomość kategorii

Wszyscy mają te same badania –
trzeba poszukać innych źródeł

przewagi konkurencyjnej

Badania nie dają Ŝadnych 
pomysłów



KIEDY BADANIA SĄ SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE, A KIEDY MNIEJ ?

M. Porter –
„dwa typy strategii wzrostu”

Do it better Do it different

Dekodowanie zasad kategorialnych i 
mechanizmów jest kluczowe 
– bez badań konsumenckich ani 
rusz!!!

STRATEGIA W RAMACH 
ISTNIEJĄCYCH REGUŁ GRY

STRATEGIA OPARTA NA 
PRZEŁAMANIU 

ISTNIEJĄCYCH SCHEMATÓW

Badania konsumenckie potrafią być
głównym hamulcowym – „ludzie 
lubi ą te piosenki, które ju Ŝ kiedy ś
słyszeli”.



STRATEG W BADANIACH SZUKA ODPOWIEDZI NA PROSTE PYTANIA

W praktyce środowisko budowy 
strategii i jej implementacji ma 

charakter topora > waŜne są podstawowe fakty i 
mechanizmy (waŜniejsze jest czego nie 
wolno, niŜ co moŜna)
z badań wykorzystuje się np.10% ale te 

10% jest kluczowe
wieloetapowy proces wdraŜania i ilość

potencjalnych dystraktorów jest ogromna

Stratedzy uciekają od 
zaawansowanych, 

skomplikowanych narzędzi 
badawczych – najczęściej są

mało konkluzywne i mają
ograniczoną przydatność



TRUDNO JEST ANALIZOWAĆ I WYMYŚLAĆ JEDNOCZEŚNIE

• NiezaleŜnie od indywidualnych predyspozycji w praktyce jednej 
osobie / zespołowi trudno jest przejść od myślenia analitycznego 
do koncepcyjnego

• Wypracowywanie koncepcji strategicznych jest procesem 
twórczym – przeładowanie informacyjne jako naturalna 
konsekwencja przeprowadzenia pogłębionych analiz potrafi być
ograniczająca 

Na róŜnych etapach procesu powstawania strategii 
dominuje inny sposób my ślenia

Budowa środowiska 
decyzyjnego

Pomysł strategiczny



Na koniec…

• Pomysł strategiczny moŜe pochodzić spoza badań konsumenckich, co nie 
znaczy Ŝe badań nie naleŜy przeprowadzać albo Ŝe nie są waŜne

• Badacz ma bardzo silną pozycję w procesie budowy strategii i jest 
najlepszym przyjacielem stratega

• Rekomendacje strategiczne na podstawie badań konsumenckich są
nieuprawnione i potrafią być bardzo szkodliwe – kluczowa przesłanka 
strategiczna nie musi dotyczyć konsumentów



dziękuję za uwagę.


