
Agnieszka Warzybok

Trendy konsumenckie



2

Dzień dobry!
Poznajmy się!



Chwila refleksji, 
zanim przejdziemy do trendów



Wszystko płynie… a zmiany 
postępują coraz szybciej i bardziej 
wielowymiarowo 

TRANSAKCJA/ZAKUP

John Grant The Brand Innovation Manifesto 2006

DAWNIEJ

• Informowanie

• Statyczność

• Mówienie

• Zobacz i poczuj

• Przyjmowanie póz

• Prostota 

• Punkty styku

• Publiczność
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Wszystko płynie… a zmiany 
postępują coraz szybciej i bardziej 
wielowymiarowo 

John Grant The Brand Innovation Manifesto 2006

STWORZENIE WIĘZI

NIEDAWNO

• Rozmowa

• Dynamiczność

• Działania

• Doświadczanie

• Transparentność

• Złożoność

• Zaangażowanie

• Społeczność
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Wszystko płynie… a zmiany 
postępują coraz szybciej i bardziej 
wielowymiarowo 
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RELACJE I WSPÓLNOTA

WCZORAJ

• Zrozumienie

• Kontekstowość

• Korelacja

• Współodczuwanie 

• Autentyczność

• Wielokontekstowość

• Idea

TRANSAKCJA/ZAKUP

DAWNIEJ

• Informowanie

• Statyczność

• Mówienie

• Zobacz i poczuj

• Przyjmowanie póz

• Prostota 

• Punkty styku

• Publiczność

STWORZENIE WIĘZI

NIEDAWNO

• Rozmowa

• Dynamiczność

• Działania

• Doświadczanie

• Transparentność

• Złożoność

• Zaangażowanie

• Społeczność
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Wszystko płynie… a zmiany 
postępują coraz szybciej i bardziej 
wielowymiarowo 
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REALNY WPŁYW

DZIŚ

• Współtworzenie

• Współdziałanie

• Współpraca 

• Współodpowiedzialność
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Co się ostatnio ZMIENIŁO?
- w ubiorze?

- w codzienności?

- w urodzie?

- w żywieniu?

- w domach?

- w zakupach?

- …

Co było na TOP-ie? 
2-3 przykłady DYSKUSJA
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ZOOMIN:
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ZOOMIN:
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ZOOMIN:



Trendy 



Co to jest trend?

Czym jest trend?

DYSKUSJA
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Potocznie, 
nieścisłe 
pojęcie!



Bądź uważny! 

Zdziwienia

Pęknięcia

Zmiany

Różnice

Niedopasowania

Trendy to przede wszystkim zmiany.

Ale wszelkie inne zdziwienia czy 

niedopasowania mogą okazać się 

interesujące i być sygnałem do tego, 

że mamy do czynienia z początkiem 

trendu.
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TREND – istniejący w danym 

momencie kierunek rozwoju w jakiejś 

dziedzinie.



Trendy demograficzne
Starzenie się społeczeństw

Trendy rynkowe
Piwa rzemieślnicze

Trendy marketingowe
Big data

Trendy kulturowe
Minimalizm

Trendy technologiczne
VR, AI

Wiele trendów, różne podejścia 
i perspektywy
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Trendy demograficzne
Starzenie się społeczeństw

Trendy rynkowe
Superfoods

Trendy marketingowe
Big data

Trendy kulturowe
Vintage

Trendy technologiczne
VR, AI

Wiele trendów, różne podejścia 
i perspektywy
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Trend  konsumencki –

kierunek zmiany zachowań / rynku, trwający w czasie, dotyczy większej liczby 

branż, wielu aspektów życia, odpowiada na jakiś realny problem, potrzebę, 

zmianę wartości. Działa w sposób obiektywny, czyli nie w pełni zależy od woli i 

świadomości konsumenta.

Trendy konsumenckie
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Po co śledzimy trendy?
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lepsze rozumienie konsumenta/klienta 

efektywne wykorzystanie posiadanych badań i insightów

bycie na bieżąco, stymulowanie innowacji, generowanie pomysłów

zarządzanie kategorią i marką

zdobycie przewagi nad konkurencją



Na co uważać?



Czy znacie te pojęcia?

• hajp (hype)

• fad (craze, mania, rage, whim)

• moda (fashion)
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Jeszcze nie trendy… 
czyli hajpy, mody, fady

• hajp (hype) = zdarzenie
podekscytowanie czymś; często odnosi się do szumu wywołanego 
przez zapowiedzi nowego produktu lub wydarzenia i wiąże się z 
intensywną akcją promocyjną.

• fad (craze, mania, rage, whim) = często w SM
efemeryczna, chwilowa, mocno angażująca moda, dziwactwo, 
chwilowe wariactwo; „łatwy”.

• moda (fashion) 
najczęściej moda zmienia się w zależności od sezonu, związana ze 
stylem (ubrań). Ale nie jest tak zawsze, może odnosić się do 
estetycznego zjawiska.

Fast-fad lifestyle czyli skąd się biorą jednorożce w Starbucksie?

Barbara Frątczak-Rudnicka 4P
29



Hajp
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https://spidersweb.pl/rozrywka/2021/12/22/wiedzmin-2-sezon-netflix-top10-ogladalnosc

Grudzień 2021. W ciągu zaledwie trzech dni od 
jego wyczekiwanej premiery oglądaliśmy go 
łącznie przez ponad 142 mln godzin… 
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https://spidersweb.pl/rozrywka/2021/12/22/wiedzmin-2-sezon-netflix-top10-ogladalnosc

… czyli ponad 16 tys. lat



Hajp

32

YouTubie: ponad 34 miliony wyświetleń
TV: 2 miliony widzów



Hajp
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https://tvn24.pl/swiat/wywiad-z-ksiaze-harrym-i-meghan-markle-dziesiec-najwazniejszych-rzeczy-z-rozmowy-z-
oprah-winfrey-5038319
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Fady

• Jedzenie

• Zabawki

• Taniec

• Ubrania

• Social media

• Virale

• Style

• Gadżety 



unicorn

Fast-fad lifestyle czyli skąd się biorą jednorożce w Starbucksie?

Barbara Frątczak-Rudnicka 4P
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unicorn
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Mody: 
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Tęcza!



Tęcza 
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Mody: 
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Tęcza!

• Nyan Cat, Pop Tart Cat – internetowy mem powstały w 2011 rok

• 2013 – oficjalnie w miejskim słowniku – „Rzygamy tęczą”, 
chociaż internet notuje ten zwrot już w 2011

• kreskówki, zwierzęta magiczne, dzieci

• czerwiec 2016 r. – jedzenie

• make-up

• akcesoria (marzec 2017: do pływania)

• „unicorn everything”

• Starbucks Unicorn Frappuccino – 2017 

• Włosy – 2017/2018 

• Zmiany we wnętrzach – powrót mody na kolorowe 
ściany/meble/dodatki 2018-2019, styl boho

• Kolorowa moda 2019-2020

• …



Aktualna odsłona 
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Jak „żyją” te zjawiska?
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CZAS

HYPE

FAD
MODA

TREND



Gdzie wpisują się Wasze 

przykłady?

A może umiecie już 

wskazać trend?

DYSKUSJA
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Zapamiętaj!
Hajpy, Fady i 
Mody mogą być 
elementem 
większych 
zjawisk i 
formami 
emanacji 
konkretnych 
trendów



Trendy – co jeszcze musimy 
wiedzieć?



Powstaje na skutek oddziaływania otoczenia w wymiarze ekonomicznym, 

demograficznym, społecznym, prawnym i politycznym oraz 

technologicznym. Ważna jest znajomość kontekstu.

Obserwowalny zwrot w stronę określonych wartości i wzorców konsumpcji.

Mierzalne zachowania, a nie tylko opinie i postawy.

Nie ogranicza się do jednego sezonu, jednej sfery życia czy bardzo wąskiej 

grupy osób.

Ma charakter krótko lub długookresowy, zasięg globalny lub regionalny.

Trend cechy charakterystyczne 
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Charakterystyczną cechą trendów jest:

współwystępowanie 
(wzajemne nakładanie się na siebie trendów).

dywergencja 
(powstawanie jednoczesne kontr trendów).

Trend cechy charakterystyczne 
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Megatrend

Zmiana społeczna lub ekonomiczna, która 
wpływa na wszystkie dziedziny życia to 

Megatrend.  Megatrendy zaobserwować można 
w skali światowej. Jednak nie każdy trend ma 
zasięg światowy, zatem nie każdy trend jest 

megatrendem. 
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Trendy konsumenckie obserwujemy 
poprzez manifestacje | emanacje
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Manifestacje | emanacje 

to rodzaj przykładów, praktycznych zastosowań trendu

„ECO” żywność kosmetyki biznes

wizerunek/

reklama
budownictwo zdrowie



Co to znaczy dla nas?
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HYPEFADMODATREND



Długo, czyli ile? Ile „żyje” trend?

Krzywa dyfuzji innowacji Everetta Rogersa
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Kiedy zaczęły się te 

zjawiska?

DYSKUSJA
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TEST ;)



Kobiety w natarciu   

Gdzie ci mężczyźni? Mężczyzna w głębokiej defensywie 

Wesołe jest życie staruszka. Nadchodzi silver tsunami 

Profesjonalizacja hobby. Prawdziwy ekspert to także TY 

Tradycyjny podział czasu na pracę, rodzinę, hobby i konsumpcję zaciera się 

Kierunek – zdrowa żywność

Ludzie chowają się w domach i tam oddają się konsumpcji wszelakiej 

54Trend to, czy fad a może zwykły hajp, Arkadiusz Wodkowski, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 7 czerwca 2018 



Kobiety w natarciu   

2008
Gdzie ci mężczyźni? Mężczyzna w głębokiej defensywie 

2008
Wesołe jest życie staruszka. Nadchodzi silver tsunami 

2010
Profesjonalizacja hobby. Prawdziwy ekspert to także TY 

2010
Tradycyjny podział czasu na pracę, rodzinę, hobby i konsumpcję zaciera się 

2008

Kierunek – zdrowa żywność

2010
Ludzie chowają się w domach i tam oddają się konsumpcji wszelakiej 

2010

55Trend to, czy fad a może zwykły hajp, Arkadiusz Wodkowski, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 7 czerwca 2018 



Jak długo „żyje” trend?

Krzywa dyfuzji innowacji Everetta Rogersa

Henrik Vejlgaard ANATOMIA TREDÓW



Praca z trendami – krok po kroku



Trendy, jak ich szukać?

• Trendy nie są w pełni 
uniwersalne dla wszystkich 
branż i grup – określ, 
po co i dla kogo tworzysz 
zestawienie.

• Zanim zaczniesz poznaj 
dogłębnie i postaraj się 
zrozumieć badaną 
przestrzeń oraz jej otoczenie.

• Ważne jest osadzenie działań 
w czasie!
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Określ co i dla kogo



Trendy, jak je zbierać?

• Nie ma jednolitej metodyki 
dochodzenia do trenów! 

• Ważne jest wielorakie, 
holistyczne podejścia. 
Wykorzystać można niemal każdą 
metodę badawczą lub analityczną. 

• Badanie trendów to nieustająca 
obserwacja, która zawsze musi 
się zakończyć szukaniem 
potwierdzenia w twardych danych 
liczbowych. 
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Wiele metod i nieustająca obserwacja



Wybierz 
metodę |
Wybierz 
metody
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Trendy wyrastają jako innowacje odpowiadające na głębokie ludzkie 
potrzeby, zaspokajane w nowy, niespotykany dotychczas sposób.

• Siły kształtujące trendy:

Zawsze sprawdzaj każde znalezisko!

Naturalna ludzka 

potrzeba
np. potrzeba przynależności, 

potrzeba bezpieczeństwa, 

potrzeba wolności, potrzeba 

godności/szacunku, potrzeba 

wywarcia wpływu, itp

Czynniki zmiany 
działające krótkoterminowo lub 

długoterminowo np. cyfryzacja, 

mobilność, zmiany demograficzne, 

optymalizowanie wielokanałowe, multi-

rzeczywistość (ja-facebookowe, ja-

domowe, ja-zawodowe; itp)

Innowacje 
nowe produkty, usługi, zjawiska, podejścia, 

dyskursy - wpływają na przemiany i pojawianie się 

nowych usług, produktów, podejść, potrafią 

indukować i zmieniać ludzkie potrzeby
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Audyt trendu

RDZEŃ
TIGGERY

MANIFESTACJA | 

EMANACJA



Wartości i wzorce konsumpcji
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Triggery Rdzeń Manifestacja



Wartości i wzorce konsumpcji

Autentyczność
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Triggery Rdzeń Manifestacja

#nofilter



Wartości i wzorce konsumpcji

Podziw
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Triggery Rdzeń Manifestacja

beauty



Trendy, jak je zbierać?

• Pracuj od ogółu do szczegółu: 
1. analiza danych zastanych

2. poszukiwania 
(trend spotting, coolhunting)

3. analizy i opinie ekspertów

4. permanentna obserwacja

5. big data  

6. badania jakościowe, 
(IDI, FGI, testy itp.)

7. kwantyfikacja, badania ilościowe

68

Metoda „lejka”



Trendy, jak nie zginąć w chaosie 
znalezisk?
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Porządkowanie – rok po kroku

SZUKAJ 

PRZYKŁADÓW –

CIEKAWYCH 

ZACHOWAŃ, 

ZMIAN

ZOBACZ CZY TO 

TREND - AUDYT

SZUKAJ 

PODOBIEŃSTW 

MIĘDZY 

EMANACJAMI 

ZOBACZ CZY SIĘ 

ŁACZĄ, CZY 

PRZYŚWIECA IM 

COŚ WIĘCEJ, MYŚL 

PRZEWODNIA 

NADAJ RAMĘ, 

UPORZĄDKUJ



Trendy, jak nie zginąć w chaosie 
znalezisk?
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• Klastry – szukanie podobieństw między zjawiskami

• Mapowanie – najsilniejsze tendencje 

• Wymiary

• Osie, konstelacje, strategie 

• Opozycje, klucze interpretacji

• Wybrane grupy pojęciowe 

• …

Porządkowanie – przykłady  
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K14 – klastry

KANTAR – 2018, 
mapowanie 
najsilniejsze tendencje  
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Hatalska – wymiary

mapa trendów – styczeń 2018

Konstelacja K16



K18 – klucz 
interpretacji
kwadrat semiotyczny

KWADRAT SEMIOTYCZNY GREIMASA, ELEMENTARNA STRUKTURA ZNACZENIOWA
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Apetyt na ideologie, czyli co konsumuje dzisiejszy konsument?, Krzysztof Polak (Semiotic Solutions) 

K20 – grupy pojęciowe



Trendy, jak z nimi pracować?

75

Ważny jest cel! 

Nie ma jednej najlepszej, uniwersalnej 

metody zbierania trendów!

Nie ma w pełni uniwersalnego i 

jednolitego zbioru trendów!

Zapamiętaj



Trendy, jak z nimi pracować?
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• Nigdy nie uda Ci się zastosować wszystkich 
aktualnych trendów jednocześnie

• Wybierz te trendy i emanacje, które są 
spójne z marką i jej klientami

• Nie zapomnij o kontekście, w którym działasz

• Skup się na maksymalnie 2-3 trendach przy 
jednej marce, linii produktowej

• Wybierz trend bazowy

• Pamiętaj, że trendy trwają w czasie, oznacza 
to, że nie musisz co chwila zmieniać bazowego 
trendu

Używaj świadome



Podzielmy się na 3 grupy

Dzieci

Dorośli

Seniorzy

Mikro badanie trendowe!
Użyjcie własnych i wzajemnych doświadczeń,

przejrzyjcie internet – widzimy się za 15 min!
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Trendy – obserwuj



Trendy, gdzie ich szukać?

• Opracowania i zbiory:

PL

• Projekt Konsument PTBRiO

• Teczka trendów 4P Research
Mix

• Trendbook Natalii Hatalskiej

• Mintel Polska

• …

GLOBAL

• trendwatching.com/

• trend-monitor.co.uk

• www2.deloitte.com/global/en.h
tml

• www.foresightfactory.co

• https://www.wikitrend.org/

• Futures & Trends Kantar 

• …
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https://www.wikitrend.org/


Trendy, kogo obserwować?

83

Seth
Godin

Malcolm 
Gladwell

Bernard Marr Steven 
Van Belleghem



Trendy, kogo obserwować?

84

Zuzanna Skalska
SWPS

Natalia Hatalska
infuture institute

Monika Borycka
trendradar



Projekt K PTBRiO

85



Trendy, gdzie szukać inspiracji?

• Inspiracje:
• social media!

• forbes.com

• f5.pl

• thedrum.com

• deezen.com

• coolhunters.com

• futurism.com/virtuality/

• facebook.com/singularitypl/

• …
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Zapamiętaj!



Ty też możesz łowić trendy!

• Pamiętaj o określeniu obszaru lub branży, którą chcesz monitorować i 
dokładnie je poznaj.

• Osadź swoje działania w czasie.

• Podchodź do poszukiwań holistycznie, wykorzystuj wielorakie podejścia 
badawcze. 

• Korzystaj i inspiruj się gotowymi zestawami świadomie i z rozwagą!

• Nie polegaj tylko na badanych rynku. Ciągle obserwuj, bądź na bieżąco. 
Inspiruj się innymi, śledź nowości i innowacje.
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Ty też możesz łowić trendy!

• Nie każde znalezisko to trend! Nie myl trendów z fadem, modą i hypem.

• Pracuj od ogółu do szczegółu.

• Układaj i rozkładaj! Nigdy nie kończ swojej pracy! Konsument cały czas 
Cię sprawdza!

• Dywersyfikuj!

• Trendy nie zawsze są zjawiskiem uniwersalnym dla wszystkich branż i 
dziedzin życia – warto przeanalizować, które z nich pasują do naszego 
biznesu. 
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Trendy

• Nie każde znalezisko to trend! 
Należy uważać na chwilowe mody i fady, czyli opinie i 
zachowania – bardzo krótkie nie pobudzające dalszych akcji i 
działań.

• Trendy nie zawsze są zjawiskiem uniwersalnym dla wszystkich 
branż i dziedzin życia – warto przeanalizować, które z nich 
pasują do naszego biznesu.

• Korzystaj i inspiruj się gotowymi zestawami świadomie i z 
rozwagą!

90



Dziękuję!

Agnieszka Warzybok

warzybok@decd.pl

+48 600 972 628

mailto:warzybok@decd.pl
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