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Insighty konsumenckie



Co to jest insight?



Odpowiadanie 
na to pytanie 
zawsze zajmuje 
dużo czasu
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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
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