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Tutaj mieszka lekarz.

Papierosy Camel 
pali więcej lekarzy, 
niż jakiekolwiek 
inne papierosy!



Czy tu były insihty? 

Moim zdaniem nie, tu było bazowanie 
na utrwalonych przekonaniach 

odbiorcy. 



Początki dzisiejszego insightu 
pojawiły się wraz z 

„consumer oriented marketing”, 
czyli w latach 60’.



Product oriented 
marketing

Jak im sprzedać mój 
produkt?

Consumer oriented 
marketing

Jaki zrobić produkt, 
żeby chcieli kupić?

„Wkład koncepcyjny” zaczął pochodzić  od 
konsumenta, którego potrzeby i oczekiwania stały się 

busolą dla całych organizacji.



Po ponad półtorej godzinie jazdy Button wygrał z 
Vettelem o 2 sekundy, a z Hamiltonem o 4 

sekundy.

Dlaczego tak mało?

Bo ścigali się dokładnie po tej samej trasie, bardzo 
podobnymi samochodami. 

Ulepszanie znanych 
rozwiązań to duży 

wysiłek, który może 
dać bardzo niewiele.



Reklamy wędlin 2014, Polska

„Insight”: Dawniej wędliny były robione lepiej…



Insight to założenie na temat sposobu myślenia 
konsumenta, które pchnęło markę lub komunikację we 

właściwą stronę.

Insight to nowa perspektywa, motywacja, kontekst, 
dzięki którym można inaczej pokierować sposobem 

myślenia i działania konsumenta.

Insighty to „wglądy” w konsumenta, które pozwalają 
znaleźć własną lepszą drogę. 



Insight to odkrycie/sformułowanie nowej 
perspektywy, z jakiej można ująć dane 

zjawisko

Ta nowa perspektywa powinna:

- być istotna
- być komunikowalna

- zmieniać sposób myślenia
- prowadzić do nowych zachowań



Bumbox to jest to!



Czy oni nie krzyczą 
„Dajcie mi walkmana”?



Takie insighty:

Najważniejsza jest dla mnie rodzina.

Chce, żeby moje dziecko dobrze się 
rozwijało.

Staram się zabezpieczyć moich bliskich.



Ale jest też taki:

Pożyczanie od rodziny to zaciąganie 
zobowiązań do końca życia, nawet 

jeśli odda się pieniądze.



Case Nescafe

jaki realny 
problem?

jakie dobre 
rozwiązanie?

jakie miejsce w 
świadomości?

jak zająć wybrane 
miejsce?

jak dotrzeć z 
komunikatem?

Kobietom przyda 
się łatwiejsza do 
zaparzenia kawa



Przeciętna
Pracowita
Zaradna

Nie dba o męża 
i rodzinę
Leniwa

1950



Case Nescafe

jaki realny 
problem

jakie dobre 
rozwiązanie

jakie miejsce w 
świadomości

jak zająć wybrane 
miejsce

jak dotrzeć z 
komunikatem

Kobietom przyda 
się łatwiejsza do 
zaparzenia kawa

Więcej czasu dla 
męża i dzieci



Kompozycja i dekompozycja



Czy ludzie to masochiści?

Raczej nie. Jeśli to możliwe, eliminujemy cierpienie. Mamy na to 
wiele sprawdzonych psychicznych mechanizmów, na przykład:

- wyparcie
- zaprzeczanie
- odraczanie
- racjonalizacja 
- kompensacja
- sublimacja



Ludzka lodówka…

Są w niej rzeczy wybrane, kupione za 
pieniądze, akceptowane, często 
preferowane. 

Decyzje, które spowodowały, że te 
rzeczy są w lodówce zazwyczaj były 
podjęte w poczuciu, że są to decyzje 
słuszne. 



Każdy produkt to 
decyzja o rezygnacji z 
wielu innych 
możliwości.

W interesie konsumenta 
jest podejmowanie tych 
decyzji łatwo 



Wybieram i kupuję to, co 
uważam za najlepsze, 
podejmuje dobre decyzję, 
mogę robić zakupy szybko i 
sprawnie. Dylematy są 
rozstrzygnięte. 

Kompozycja

Spokój, równowaga 
poznawcza

Dostaję nowe informacje, które 
powodują, że wcześniejsze 
decyzje nie wydają się dobre. 
Pojawiają się dylematy, wybór 
jest trudniejszy i wymaga 
więcej wysiłku.

Dekompozycja

Niepokój, chaos 
poznawczy

Nowe informacje zostają 
połączone z wcześniejszym 
obrazem, pojawiają się nowe, 
dobre decyzje. Dylematy 
znikają, działanie znowu jest 
łatwe. 

Re-kompozycja

Spokój, równowaga 
poznawcza



Co powoduje, że tak trudno znaleźć ten 
równoległy prawdziwy obraz, który da silny 

insight?



Prawie wszystko

… tworzymy i powielamy schematy
… upraszczamy rzeczywistość 

… skupiamy się na celu, a nie na okolicznościach
… nie pamiętamy detali

… dostosowujemy się do sytuacji
… pamiętamy wybiórczo

… itd



Ojej, ojej, a dlaczego?

Bo mamy UMYSŁY ☺



rzeczywistość vs oczekiwania
percepcja vs fakty

plany vs efekty

Insight nie tkwi ani w tym jak jest, ani w tym jak się wydaje że 
jest, ale w napięciu między jednym a drugim i sposobach 

rozładowywania tego napięcia

Insight = konfrontacja



Większość decyzji wymaga jakiejś 
redukcyjnej operacji na umyśle. Jest to 

nawet ceniona umiejętność, ale 
zawsze coś po tej redukcji pozostaje. 



Trochę ćwiczeń 



https://www.youtube.com/watch?v=axnYXqnztgE

https://www.youtube.com/watch?v=HowcyNqg_NY

https://www.youtube.com/watch?v=dlszfokWF48&list=PLS6C-
pnO2WBMUI2Yj3PJfDwYC8MNRnhQX&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=UYLbnEhoJD8

https://www.youtube.com/watch?v=Zzp9I5DhCcY

https://www.youtube.com/watch?v=MIkKY2_axYM



Umysł…



Co mamy w umyśle?

POJĘCIA I ICH 
SIECI

SCHEMATY 
POZNAWCZE

AFEKTY

SCHEMATY 
DZIAŁANIA

(a przynajmniej jak to dziś widzą ogólnie badania marketingowe)



Pojęcia i ich sieci

Człowiek (konsument) coś wie i 
pamięta

• Informacje są na różnych 
poziomach dostępności 
(pamięć)

• Mają różny stopień abstrakcji 
(zwierzę -> pies -> pieseł)

• Są połączone w sieci

Sieci informacji dążą do 
utrzymania spójności:
- Uzupełnianie
- Reinterpretacja
- Usuwanie 
- Zapominanie



Pojęcia i ich sieci

Jakie mogą tu być insighty?

- Stan wiedzy
- Treść pojęć
- Relacje między pojęciami

- Reinterpretacje, usunięcia (świadczą o jakimś napięciu)



Pojęcia i ich sieci

Jakie używać tych insightów?

- Przekazywanie nowych informacji
- Uzupełnianie informacji
- Podsuwanie nowych kryteriów spójności



Grupa 
docelowa

Użytkownicy

Nie-użytkownicy Bariera

Grupa 
docelowa

Użytkownicy

Nie-użytkownicy Inna bariera

Komunikat zmieniający sposób myślenia/widzenia problemu

Pojęcia i ich sieci – jak to działa?



Ci, których stać 
na kredyt

Kredytobiorcy

Pożyczający od 
rodziny

Obawa przed 
kosztami

Ci, których stać 
na kredyt

Kredytobiorcy

Pożyczający od 
rodziny

Inna bariera

Pożyczka od rodziny to nie-finansowe koszty z których nie można się wypłacić

Pojęcia i ich sieci – przykład



Tyle mamy oszczędności, ile mamy na koncie

Kampania opiera się na scenkach z życia 
małżeństwa Karinki i Zbyszka, w trakcie 
których słychać rozmowy o 
oszczędnościach dokonywanych w trakcie 
zakupów czy przy płaceniu rachunków. 

Jednak Karinka twierdzi, że dopóki te 
„zaoszczędzone” pieniądze nie zostaną 
przelane na konto, nie można mówić o 
prawdziwych oszczędnościach. Dopiero 
pieniądze odłożone na konto są 
zabezpieczone.

Reklamy kończy konkluzja Marka Kondrata 
„Tyle tylko mamy oszczędności, ile mamy 
na koncie”.



Ci, którzy 
oszczędzają

Ci, którzy trzymają 
oszczędności na 

koncie

Oszczędzający w 
trakcie zakupów 

Doraźne 
oszczędzanie na 
bieżące potrzeby

Pieniądze zaoszczędzone np. przy zakupach nie są oszczędnościami, bo nie są trwałe 
i zbyt łatwo się je później wydaje.

Ci, którzy 
oszczędzają

Ci, którzy trzymają 
oszczędności na 

koncie

Oszczędzający w 
trakcie zakupów 

Inna bariera

Pojęcia i ich sieci – przykład



Pojęcia i ich sieci

Jakie badania?

- Badania znajomości
- Badania pojęć, kategoryzacji
- Badania z technik poznawczych
- Testy skojarzeń
- Czasy reakcji 



Słabe
Średnie
Mocne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
FINANSOWA

MIŁOŚĆ PRZYNALEZNOŚĆ PEŁNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WYKONANIE 
ZADAŃ

OSZCZĘDNOŚĆ

MNIEJ STRAT

SUCHA DIETETYCZNA MARKA

WYSOKA JAKOŚĆ

ODŻYWIANIE

ZDROWY PIES

DOBRA 
DYSPOZYCJA

TOWARZYSTWO

ENERGICZNY

taniej dla rodziny

pies dobrze służy

bawi się
aktywny

sprytne 

zjada wszystko
łatwo przechowywać

CZYSTE ZĘBY

odpowiednia dieta
zdrowe jedzenie

miły dla innych
przyjacielski

najlepszy przyjaciel
chroni przed 
samotnością

zauważanie 
docenienie

ROLA 
SPOŁECZNA 

DOBRY 
WYGLĄD

WILGOTNA CIEKAWE SMAKI

PIES ZADOWOLONY

LEPIEJ JE

DŁUŻSZE ŻYCIE

bezpieczeństwo
przyjaźń

ludzie bardziej lubią
przynależność do klubu

dobry pan
właściwie dbam

dłużej żyje z psem
mniej obaw o stratę

zjada wszystko, 
nie zostawia

lubi swoje 
jedzenie

Mapa ladderingowa



Czynniki wyboru vs. postawy
analiza korespondencji

47

Reklama telewizyjna,

radiowa lub prasowa
Polecenie

lekarzaOpinia o 

marce

Smak

Wielkość opakowania

Wygląd opakowania

Kolor

Dostępność

marki

Przyzwyczajenie

do marki

Wcześniejsze 

doświadczenie z 

używaniem danej marki

Polecenie rodziny

Ulotki lub reklama w 

aptece

Przy zakupie leków na 

kaszel nie zwracam uwagi 

na markę 

Przed wejściem do apteki 

(lub sklepu) wiem, jaką 

markę środka na kaszel 

chcę kupić

Zwykle decyduję się na 

wybór marki konkretnego 

środka na kaszel dopiero w 

aptece lub w sklepie

Staram się kupować leki na 

kaszel najtańszych marek

Porada 

znajomych

Rekomendacja

farmaceuty

Cena marki

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6
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42%

36%

N=804



Część 2



Określenie „insight” rozlało się dziś na wszystkie nowe ustalenia 
badawcze.

Każda nowa informacja może być insightem, ale nie każda jest.

Insight precyzyjnie rozumiany to znajomość równoległej, 
zmarginalizowanej perspektywy, której wydobycie pozwala na 
wywołanie zmiany postawy 



Co mamy w umyśle?

POJĘCIA I ICH 
SIECI

SCHEMATY 
POZNAWCZE

AFEKTY

SCHEMATY 
DZIAŁANIA

(a przynajmniej jak to dziś widzą ogólnie badania marketingowe)



Afekty 

Człowiek (konsument) przeżywa w 
związku z pojęciami jakieś emocje

• Pojęcia są zanurzone w 
doświadczeniach 

• Składowymi doświadczeń są emocje
• Pojęcia są w stanie bezpośrednio 

(bez doświadczeń) wywoływać 
pozytywne lub emocje

• Przeżywanie pozytywnych emocji 
jest miarą wartości 

Pojęcia są znacznie „ważniejsze”, 
jeśli łącza się z emocjami

Pojęcia silnie powiązane z 
pozytywnymi emocjami są 
chronione i poszerzane.

Pojęcia silnie powiązane z 
negatywnymi – izolowane lub 
atakowane



Afekty

Jak tu szukać insightów:

- Negatywne lub niespójne emocje
- Emocje ukryte sprzeczne z jawnymi
- Brak powiązania z emocjami
- Pozytywne emocje wywołujące pasywność 



Afekty

Jakie używać tych insightów?

- Wywołanie silnych emocji
- Zakotwiczenie emocji w obiekcie
- Zbudowanie nowego doświadczenia



Grupa 
docelowa

Użytkownicy

Nie-użytkownicy
Pozytywne 

afekty

Grupa 
docelowa

Użytkownicy

Nie-użytkownicy
Pozytywne 

afekty

Komunikat lub działania zawierające symbole, wartości istotne dla 
większej grupy, silniej angażujące. 

Afekty – jak to działa?



- Pierwsze skojarzenia?



Afekty – jak to działa?

https://www.youtube.com/watch?v=i36DH2m5nCQ



Afekty – przykład

Potencjalni użytkownicy Obecni użytkownicy



Głębokie schematy poznawcze

Człowiek (konsument) 
organizuje pojęcia i ich sieci w 
większe struktury, nadające im 
sens i sposób odczytania

• Symbole
• Metafory
• Narracje
• Archetypy

Głębokie schematy poznawcze 
są nabywane poprzez kulturę

To samo pojęcie w różnych 
schematach ma różny sens

Schematy są nabywane  i 
modyfikowane nieświadomie



Schematy poznawcze

- Symbole kategorii wyznaczające sens produktów              
i marek

- Głęboka metafora określająca relację do 
marki/produktu

- Historia, poprzez którą konsument interpretuje rolę 
marki

- Archetyp marki wyznaczający granice jej kompetencji



Schematy poznawcze – co można ocenić?

- Występowanie marki w roli schematu
- Powiązanie marki ze schematami
- Obecność marki w tych schematach
- Spójność marki ze schematem
- Zdolność marki do korzystanie ze schematów



Schematy poznawcze - symbole



Schematy poznawcze - symbole



Schematy poznawcze - symbole

- Pierwsze skojarzenia?



Schematy poznawcze - symbole

- Pierwsze skojarzenia?



Schematy poznawcze – metafory 

- Głębokie abstrakcyjne struktury poprzez które 
człowiek może myśleć o wielu różnych 
obiektach nadając im wspólne cechy

- Modele poprzez które jednostka określa 
schematy postrzegania i reagowania wobec 
bardzo wielu spraw i zjawisk



Schematy poznawcze – metafory 

Małżeństwo to dla mnie…

- Deklaracja wspólnych wartości
- Wspólna droga
- Poczucie stabilizacji
- Niepotrzebne zobowiązanie
- Obowiązku
- Szansa na kredyt
- Organizacja 
- Współodpowiedzialność 



Schematy poznawcze – metafory 



Schematy poznawcze – metafory 

Małżeństwo- równowaga

- Obie strony zadowolone
- Równy podział 
- Wzajemne wsparcie, rozwój
- Akceptacja siebie, zalet i wad
- Równy udział rodziców

Małżeństwo- podróż

- Wspólna starość
- Wspólne cele, pasje, wartości
- Ten sam kierunek
- Podobny sposób „wyjeżdżania”
- Etapy, postęp
- Wychowanie dziecka na „kogoś”, 

przekazanie dziecku



Schematy poznawcze - metafory

Pożyczka rozumiana jako WIĘŹ

• cały czas jestem z czymś związany
• ktoś ma prawo do czegoś, co jest moje
• podejmuję zobowiązanie, które będzie trwać
• usunięcie tego zobowiązania wymaga wysiłku
• jak mam relację z jednym partnerem, to trudniej 

nawiązać ją z innym

Pożyczka rozumiana jako ZASÓB

• mam coś, czym mogę dysponować
• im więcej tego mam, tym lepiej
• kiedy ja to mam, to nie ma tego ktoś inny – ja 

mam lepiej
• kiedy już to mam, to wiem, że nagle nie zniknie

Pożyczka rozumiana przez metaforę 
WIĘZI budzi niepokój

Pożyczka rozumiana przez metaforę 
ZASOBU budzi poczucie pewności



Schematy poznawcze - metafory
https://www.youtube.com/watch?v=0Cp-evVcEl0



Schematy poznawcze - metafory

•Ogranicza
•Nie pozwala o sobie 

zapomnieć
•Zawsze jest w głowie
•Trudno sobie wyobrazić, 

ze się skończy
•Wymusza działanie

JEST JAK KAJDANY

Więź
(jak się ją zerwie, 

to super)

Droga
(jak jest przeszkoda, 

trzeba ją obejść)

Pojemnik
(jak nie ma co włożyć, 

trzeba włożyć choć trochę)

•Jakby odkładać na coś i 
używać tego w tym 

samym czasie 
•Spłata wypełnia się, aż nie 

zostanie nic do dodania
•Pozwala pokonać czas –

czas stoi w miejscu

JEST JAK SKARBONKA

•Daje nowe możliwości
•Widać cel, który stale się 

zbliża
•Każda wpłata jest 

kolejnym krokiem
•Z biegiem czasu sytuacja 

jest coraz lepsza

JEST JAK SCHODY



Schematy poznawcze - narracje

Wspiera bohatera, 
ma ukryte moce, 

które mogą pokonać 
oponenta

Bohater

Oponent Beneficjent

Pomocnik

Podejmuje wyzwanie, 
walczy, osiąga cele

Stanowi zagrożenie, 
odcina od tego, co 
cenne, ogranicza

Niesłusznie 
ponosi 

cierpienie, 
ale na 
koniec 
zyskuje



Schematy poznawcze - narracje

Pomocnik

Bohater

Beneficjent

Oponent



Schematy poznawcze - narracje

Nie byłem pewien, czy mnie stać, ale 
patrzę, inni mają, to dlaczego ja mam 
być gorszy. No i ten Pan namawiał, 
pokazywał symulacje, że nie będzie 
tak trudno spłacić, no to myślę „Jak 
dają, to chyba wiedzą co robią”.  A 
teraz ledwo mam w czego spłacać, aż 
mi się na (to) patrzeć nie chce.

Nie byłem pewien, czy mnie stać, ale 
myślę sobie: zaryzykuję. Szkoda trzeba 

próbować. W banku mówią, że mam 
zdolność, no to biorę. Ale za różowo to 
teraz nie jest. No można powiedzieć, że 

ciężko. A tu rat jeszcze sporo zostało. No 
ale jakoś dajemy radę, na razie, no i 

mamy (to). 



Schematy poznawcze - narracje

Respondent A
Nie byłem pewien, czy mnie stać, ale 
patrzę, inni mają, to dlaczego ja mam 
być gorszy. No i ten Pan namawiał, 
pokazywał symulacje, że nie będzie 
tak trudno spłacić, no to myślę „Jak 
dają, to chyba wiedzą co robią”.  A 
teraz ledwo mam w czego spłacać, aż 
mi się na (to) patrzeć nie chce.

Respondent B
Nie byłem pewien, czy mnie stać, ale 

myślę sobie: zaryzykuję. Co mi szkoda, 
trzeba próbować. W banku mówią, że 

mam zdolność, no to biorę. Ale za 
różowo to teraz nie jest. No można 

powiedzieć, że ciężko. A tu rat jeszcze 
sporo zostało. No ale jakoś dajemy radę, 

na razie, no i mamy (to). 

Bohater: Klient, chce wygody rodziny
Oponent: Bank – zabiera pieniądze
Pomocnik: nie ma 
Beneficjent: Bank 

Bohater: Klient, chce wygody rodziny
Oponent: Bak gotówki na zakup

Pomocnik: Bank – dał kredyt
Beneficjent: Rodzina klienta



Schematy poznawcze - narracje



Schematy poznawcze - archetypy

- Stałe modele postaci, które określają ich 
kompetencje i aktywność

- Wzorce, do których nieświadomie dopasowuje 
się postacie i podmioty znane z rzeczywistości

- Schematy własnego reagowania zgodnie z 
postrzeganymi rolami



Schematy poznawcze - archetypy



Schematy poznawcze - archetypy

Mędrzec i 
wizjoner… 

I co z tego?



Schematy poznawcze - archetypy

Danie gotowe…

Nie wiedziałam dokładnie jak, ale 
wiedziałam że musze sobie z tym 
poradzić i zadbać o moje dzieci, 
żeby jadły pożywnie i 
smacznie….

Opieka
Odpowiedzialność

Oparcie
Samowystarczalność

Mąż wróci z pracy i będzie głodny, a ja 
nic takiego bardziej smakowitego dla 
niego nie mam. Jeszcze będzie chciał 

iść do teściowej na kolację, żeby go 
mamusia podkarmia. To to ja ciach…

Kuszenie 
Zazdrość

Uzależnienie od oceny
Rywalizacja



Schematy poznawcze - archetypy

Kategoria: danie gotowe

Nie wiedziałam dokładnie jak, ale 
wiedziałam, że musze sobie z 
tym poradzić i zadbać o moje 
dzieci, żeby zjadły coś pożywnie i 
smacznie….

Opieka
Odpowiedzialność

Działanie
Determinacja

Działanie zgodne z 
archetypem

MATKI

Mąż wróci z pracy i będzie głodny, a ja 
nic takiego bardziej smakowitego dla 
niego nie mam. Jeszcze będzie chciał 

iść do teściowej na kolację, żeby go 
mamusia podkarmia. To to ja ciach…

Kuszenie 
Zazdrość

Uzależnienie od oceny
Rywalizacja

Działanie zgodne z 
archetypem 

KOCHANKI



OFIARY CODZIENNOŚCI

PIORĘ, BO MUSZĘ

Wykonywanie częstych zabiegów 

wspomagających działanie proszku

Brak przekonania co do skuteczności proszku
Wiara i satysfakcja 

z własnych umiejętności, 
popartych wieloletnim, 

pokoleniowym doświadczeniem

STRAŻNICZKI OGNIA
PIORĘ, BO LUBIĘ

PROFESJONALISTKI

PIORĘ, BO TO ŁATWE

Używanie skutecznego proszku 
minimalizuje wysiłek - proszek jako 

skuteczne narzędzie.

PRANIE 

„Sypię proszek, nastawiam, a 
potem wyjmuję i wieszam. I tyle. 
Wiem, że ma takie składniki, ze 
upierze”

„No można być z proszku zadowoloną, bądź 
nie. Wyjmuję, widzę, że nie ma tych plam, no 
to uff - jest dobrze. 

„Żeby ten brud będący na tej bieliźnie był 
sprany. Coś nie może być bielsze jak w ogóle 
jest białe. 

proszek to 
narzędzie - ma być 

niezawodne!

proszek to oddany 
pomocnik - ma być 

zaangażowany

„Jak ktoś się znana praniu, to prawie wszystko 
można wyprać, ale dobry proszek zawsze ułatwia”

proszek to wybawiciel -
uwalnia je od problemu 

prania

Postawy wobec prania - przykład

wygrałam umiem mam z głowy



Schematy działania

Człowiek (konsument) używa pojęć, 
afektów i struktur do kierunkowania 
działania i podejmowania decyzji

• Nawyki poznawcze
• Zachowania automatyczne
• Rytuały 
• Heurystyki  

Schematy poznawcze są 
nabywane poprzez kulturę

To samo pojęcie w różnych 
schematach ma różny sens

Schematy są nabywane i 
modyfikowane nieświadomie



Schematy działania

Jakie mogą tu być insighty?

- Niedopasowanie do schematów poznawczych
- Neutralność poznawcza (nijakość)
- Niespójność powodująca pomijanie
- Błędne sugerowanie zachowań
- Niedopasowanie do zwyczajów
- Niekorzystne heurystyki



Schematy działania

Jakie używać tych insightów?

- Modyfikować produktu
- Modyfikować opakowanie
- Zmieniać opisy produktów
- Zmieniać układ półki
- Zmieniać układ przestrzeni
- Umieszczać dodatkowe komunikaty
- Zmienić kanały dotarcia
- Zmieniać kolejność informacji 



Schematy działania

Jakie badania?

- Etnografia
- Obserwacja
- Zakupy z towarzyszeniem



Etnografia to nie sposób działania, ale postawa. Każde wejście 
w czyjś świat bez założeń, z wrażliwością na wszystkie detale i 

z cierpliwością jest etnografią.



Królik to jest idealnie czyste mięso. Trawa, zboże. Najzdrowsze mięso, jakie można sobie teraz
wyobrazić. Kurczak, wszystko to się nie mówi, że to szkodliwe, bo to byłaby wielka afera.Że hormony.
Teraz szybciej się dziewczyny rozwijają, już 15 lat i chcą się żenić. Wszystko genetycznie to coś
powoduje. 
Teraz jest taka nagonka na te takie rzeczy, molestowanie seksualne, a dziewczyny lubią jak się
zaprezentujesz. To one lubią być z tym nauczycielem, bo to są jakieś autorytety. Trzeba uciekać od 
takich rzeczy. 



Otwieram i 
patrzę, na co mi 
przyjdzie 
ochota. Raz się 
to zje, raz 
tamto, jak coś 
podpasuje to 
się je bez 
przerwy.



Techniki etnograficzne
czasem coś widać...





Szukanie insigtów to szukanie nowego, 
wnikliwego i prawdziwego obrazu tej 

samej rzeczywistości. 

Tworzenie nowych obiektów zostało 
zastąpione przez tworzenie nowych 

interpretacji.



Niezawodne typy insightów

• Złota myśl - dobitne wyrażenie istoty problemu
Wymyślanie co ugotować jest trudniejsze od gotowania.

• Manifest – ukrywana prawda wypowiedziana głośno
Ważne, żeby mieć spokój

• Głos rozsądku – powrót do podstawowych kwestii
Tak naprawdę liczy się niska cena

• Gwóźdź w bucie - zaakceptowana ale wciąż przykra bariera, niedogodność
Lek przeciwbólowy zawsze trochę szkodzi
Po każdym posiłku ma się wzdęcie 

• Karuzela strachu – obawa, która nie może zostać rozwiana
Nie mogę sprawdzić, czy kości mojego dziecka rozwijają się dobrze
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Wartości             

wyższe

Wartości 

pośrednie

Atrybuty 

opisowe

Atrybuty 

wartościując

e

Korzyści 

emocjonalne

Korzyści 

racjonalne

Naturalne 

składniki 

Świeże 

składniki

Wyraźny 

czerwony  

kolor

Prawdziw

y smak

Gęsta  

konsystencja

Wysoka 

jakość

Apetyczny 

wygląd dania
Wartość 

odżywcza

Przyjemność 

gotowania

Poczucie 

własnych 

umiejętności

Brak stresu 

podczas 

gotowania

Przyjemność 

jedzenia

Poczucie, że 

dbam o 

najbliższych

Dobre 

wypełnianie 

roli

Poczucie 

bliskości z 

innymi

Zrelaksowani

e, brak trosk

Radość, 

optymizm

Dobry 

humor

Bycie 

potrzebnym

, 

docenianym

Pewnoś

ć siebie

SzczęścieZadowolenie z 

siebie
Bezpieczeństw

o

Szybkie 

uzyskanie 

efektu

Rodzina 

chętnie je

Pewność, 

że 

potrawa 

się uda

Łatwość 

przygotowania

Smaczna 

potrawa, 

danie

Przykład sieci dla kategorii


