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Wstęp
O kluczowej roli marketingu w działalności firm we współczesnym świecie nie trzeba
już nikogo przekonywać. Tworzenie odpowiednich kanałów dystrybucji, stosowanie narzędzi
promocji, a przede wszystkim tworzenie produktów i usług dostosowanych do potrzeb odbiorców
powinno być podstawowym kierunkiem działania nawet najmniejszej firmy. Marketing jest właśnie
sztuką łączenia wszystkich tych elementów w jedną spójną całość i zarządzania nimi.
Dzięki wieloaspektowości marketing może być traktowany jako jedna z filozofii zarządzania
produktem oraz firmą.

1. Marketing
1.1 Istota marketingu
Co jest istotą marketingu? Częściowo wyjaśniliśmy to we wstępie. Literatura branżowa
przedstawia wiele określeń tego pojęcia. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych jest określenie
jego jako sposobu działania firmy na rynku, który polega na identyfikacji i kształtowaniu potrzeb
odbiorcy określeniu, które z nich możemy zaspokoić, zaprojektowaniu odpowiedniego produktu
i mobilizacji personelu do zaspokajania potrzeb odbiorcy.
Istotę marketingu można przedstawić za pomocą 5 elementów:
Schemat 1. Istota marketingu

Marketing

Rozpoznać

Potrzeby odbiorców

Przygotować

Odpowiednią ofertę rynkową

Skoordynować

Działania personelu firmy

Dostarczyć

Satysfakcje odbiorcom

Osiągnąć

Cel przedsiębiorstwa

Źródło: Marketing, Andrzej Wiśniewski, WsiP, Warszawa 1995r.
Działania marketingowe mimo wieloaspektowości zmierzają do realizacji głównego celu
firmy, jakim jest zysk. Oczywiście do realizacji jego prowadzi wiele dróg, a koncepcja
marketingowa jest jedną z nich i w zasadzie jedną z najmłodszych. Wśród sposobów działania
przedsiębiorstw wyróżnia się 5 głównych strategii:
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• orientacja produkcyjna - zakłada, że konsumenci preferują produkty tanie i łatwo dostępne.
Dlatego firma koncentruje się na wysokiej wydajności, niskich kosztach i masowej dystrybucji.
Koncepcja ta ma zastosowanie na rynkach rozwijających się oraz tam, gdzie nie występują
substytuty danego produktu, a konsument nie posiada dużych zasobów finansowych.
• orientacja produktowa - zakłada, że konsumenci wybierają produkty wyróżniające się najwyższą
jakością, niezawodnym działaniem i cechami innowacyjnymi. Dlatego firma powinna skupiać
się na ciągłym doskonaleniu produktów. W koncepcji tej potrzeby i upodobania konsumenta mają
znaczenie drugorzędne.
• orientacja sprzedażowa - koncepcja skupiająca się na agresywnych działaniach sprzedażowych,
które mają uświadomić docelowym klientom, że oferowane przez firmę rozwiązanie
jest im niezbędne. Stosuję się ją często wśród grup firm oferujących produkty, o których,
na co dzień nie myślimy np. usługi ubezpieczeniowe.
• orientacja marketingowa – stanowi zaprzeczenie orientacji produktowej. Punktem wyjścia
dla niej stanowią potrzeby klienta. Z tego względu każda firma planująca wprowadzenie na rynek
nowego produktu czy usługi rozpoczyna działania od określenia swojej grupy docelowej i zbadania
jej potrzeb. Na podstawie tych danych tworzy się produkt, który jak najlepiej zaspokaja potrzeby
konsumenta.
• koncepcja marketingu społecznego - opiera się na założeniu, że poza działaniami
zaspokajającymi

potrzeby

wybranej

grupy

klientów

koniecznie

są

również

działania,

które przynoszą korzyść społeczeństwu w obrębie działania firmy. Koncepcja ta sprawdza
się w firmach chcących polepszyć własny wizerunek, zwiększyć świadomości marki, budować
lojalność klientów oraz zwiększyć swoją obecność w mediach.
Oprócz tych koncepcji istnieje jeszcze kilka strategii zarządzania firmą i produktem,
które mają szersze lub węższe zastosowanie. Wybór strategii działania, którą zastosujemy zależy
od sytuacji

gospodarczej,

rynku

na

którym

działamy,

a

przede

wszystkim

od

nas.

Każda z wymienionych strategii sprawdza się w określonych warunkach rynkowych.
Na rynkach krajów rozwiniętych przedsiębiorcy stosują w większości przypadków orientację
marketingową, gdyż działając na rynku silnej konkurencji, aby osiągnąć zysk trzeba tworzyć
produkty jak najlepiej dostosowane do potrzeb klienta, natomiast aby produkt, bądź usługa trafiły
do odbiorcy, należy podjąć działania na wielu polach. Przedsiębiorstwo musi skupić się nie tylko
na produkcie, ale i dystrybucji, promocji i cenie. Tu właśnie zaczyna mieć zastosowanie koncepcja
marketingu mix.
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1.2 Czym jest marketing mix
Jest to kompozycja elementów marketingowych, które firma stosuje w celu osiągania celów
sprzedażowych. Marketing mix łączy cztery podstawowe elementy w funkcjonowaniu firmy jakimi
są: produkt, cena, dystrybucja i promocja.
Tabela 1. Marketing Mix
Produkt
Cena
cechy produktu
marka
gwarancja
opakowanie
obsługa

Promocja

cena podstawowa
rabaty
upusty
warunki kredytowe
terminy płatności
strategie cenowe

reklama
sprzedaż osobista
promocja sprzedaży
public relations

Dystrybucja
wybór kanału
dystrybucji
zasięg
dostępność produktów
poziom zapasów
logistyka

Źródło: Marketing, Andrzej Wiśniewski, WsiP, Warszawa 1995r.
Produkt - jest to dobro, które możemy zaoferować odbiorcy. Przybiera ono formę usługi, idei
lub rzeczy materialnej. Produkt w marketingu składa się z 3 warstw. Pierwszą z nich jest rdzeń
produktu, czyli jego właściwości użytkowe oraz pewne rozwiązania techniczne. Drugą warstwę
stanowi produkt rzeczywisty (postrzegany). Składa się na niego: marka, znak handlowy, model,
materiał, jakość, opakowanie, styl, a także wygląd i zachowanie personelu sprzedażowego.
Trzecia warstwa to produkt poszerzony – są to dodatkowe korzyści dla konsumenta, wynikające
z zakupu np.: gwarancja, darmowa dostawa, kredyt konsumpcyjny.
Cena – jest to suma pieniędzy, jaką trzeba zapłacić za produkty. Wysokość jej jest ustalana przede
wszystkim na podstawie ponoszonych kosztów, popytu rynkowego, cen konkurencji oraz celu,
jaki chcemy osiągnąć. Stanowi ona także jeden z elementów polityki wobec poszczególnych grup
odbiorców. Za pomocą upustów, rabatów i promocji możemy osiągać różne cele.
Promocja – są to działania informacyjne, których celem jest zwiększenie stopnia znajomości
produktów, marki i firmy wśród potencjalnych klientów. Promocja wbrew powszechnej opinii to,
nie obniżka cen, a szereg działań reklamowych, public relations, telemarketing, wystawy i targi
czy sprzedaż osobista, mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku, a przede wszystkim
zwiększenie sprzedaży.
Dystrybucja – stanowi drogę, jaką nasze produkty przemieszczają się do odbiorcy. Dzięki niej nasz
produkt można znaleźć na półkach sklepowych lub w internecie. Wybór kanału dystrybucji zależy
od: branży, rodzaju produktu i rynku, na jakim operujemy. Od tych elementów zależy także długość
i szerokość kanałów dystrybucji, czyli liczba pośredników między nami, a odbiorcą finalnym.
Ostatnie lata pokazują, że kanały dystrybucji ulegają skróceniu dzięki rozwojowi bezpośrednich
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form komunikacji z klientem. Dzięki skróceniu kanału dystrybucji mamy większy wpływ
na odbiorcę i ostateczną cenę.
Udział poszczególnych elementów w działalności marketingowej firmy może być różny.
Wybór czy nasze działania zostaną ukierunkowane na wytworzenie produktów jak najwyższej
jakości dostosowanego do potrzeb odbiorcy, czy lepiej skupić się na promocji i tworzeniu
pozytywnego wizerunku, a może lepiej skupić się na cenie, która na danym rynku może mieć
kluczowe znaczenie. To wszystko zależy od nas.
Przystępując do realizacji działań marketingowych należy przygotować plan według,
którego będziemy działać. Jego konstrukcja jest stosunkowo prosta, lecz sama jego realizacja może
nastręczać więcej problemów. Plan stanowi wieloaspektową ocenę sytuacji firmy, wytyczenie
działań oraz kontrolę jego wykonania.
Szczegółowe elementy biznes planu obejmują:
Budowę strategii marketingowej przedsiębiorstwa – ustalenie celów długoterminowych
na 3-5 lat, jak i celów rocznych, które będziemy chcieli osiągnąć. Dodatkowo przy ustalaniu
strategii promocji nakreśla się kierunki rozwoju produktu, jego ceny, kanału dystrybucji
i środków promocji.
Ukierunkowanie budżetu na działania – określenie, jaką część posiadanych środków
finansowych chcemy i jesteśmy w stanie przeznaczyć na działania promocyjne. Ich ilość
będzie warunkować instrumenty, z jakich będziemy korzystać.
Analiza sytuacji – pozycja przedsiębiorstwa i danego produktu na rynku – na tym
etapie dokonujemy oceny np.: pozycji firmy, produktu lub działań promocyjnych na rynku.
Dobrym narzędziem do realizacji tego celu jest analiza SWOT, pozwalająca skupić
się na czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych firmy i produktu.
Określenie celu promocji – prowadzenie działań promocyjnych musi mieć jakiś cel.
Naturalnym efektem działań powinien być wzrost sprzedaży. Jednak nie musi być to cel
główny. W działaniach promocyjnych możemy skupić się np.: na poprawie wizerunku firmy,
zmianie grupy odbiorców.
Wybór adresatów działań promocyjnych – prowadząc działania promocyjne należy
skupić się na wybranym segmencie odbiorców. Podział ten pomaga w efektywnym dotarciu
do klienta. Nie oznacza to, że reklama nie dociera do innych grup, jednak może mieć
mniejszą efektywność.
Wybór środków promocji - Celem tego etapu jest taki dobór mediów, by najskuteczniej
dotrzeć do potencjalnych klientów. Wybór środków promocji należy dostosować do grupy
docelowej oraz budżetu kampanii.
Zaplanowanie kampanii promocyjnych – określa długość kampanii oraz jej intensywność.
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Ustalenie, jakie narzędzia i w jakiej kolejności będą stosowane oraz wyznaczenie osób
odpowiedzialnych za poszczególne zadania
Badania

skuteczności

kampanii,

weryfikacja

działań

–

ocena

efektywności

przeprowadzonych działań na podstawie wskaźników np.: sprzedaży, liczby odbiorców
reklamy, opinii klientów.
Powróćmy jeszcze do analizy przedsiębiorstwa i produktu. Do tego celu można wykorzystać
analizę SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń). Jest to stosunkowo prosta
analiza pozwalająca w zwięzły sposób ocenić wiele elementów, wpływających na działalność
i pozycję firmy lub produktu. Mocne i słabe strony są to elementy przywiązane ściśle
do analizowanego przedmiotu, na które przedsiębiorstwo ma wpływ i może kreować
bądź reagować na zmiany. Szanse i zagrożenia wiążą się z elementami zewnętrznymi, takimi
jak polityka państwa, konkurencja, wysokość podatków. Są to elementy, które są niezależne
od przedsiębiorstwa, na które nie ma ono wpływu.
Tabela 2. Analiza SWOT - Produktu
Mocne strony
produkt wysokiej jakości
szerokie kontakty na rynku
zatrudnianie specjalistów
prowadzenie skutecznych działań
marketingowych
posiadanie wolnych mocy
produkcyjnych

Słabe strony
wysokie koszty dystrybucji
brak doświadczenia w zarządzaniu
projektami
brak kontaktów z dużymi odbiorcami
brak kontaktów zagranicą

Szanse

Zagrożenia
silna konkurencja krajowych
producentów
kryzys finansowych na rynku
konkurencja produktów z zagranicy
wzrost podatków
wysokie koszty zatrudnienia

rosnący popyt na rynku
możliwości wsparcia ze środków UE
otwarcie wschodnich rynków zbytu
(Ukraina, Rosja)

Źródło: opracowanie własne
Posiadając gotowy plan marketingowy można przystąpić do działania, aby wypromować
produkt na rynku. Do dyspozycji mamy szereg narzędzi, które będą służyć nam pomocą.
Oczywiście nie wszystkie są dostępne dla małych przedsiębiorstw, część z nich wymaga poniesienia
dużych nakładów finansowych, co stanowi barierę dla niejednej firmy. Jednak grono pozostałych
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instrumentów jest bardzo bogate. Wybór, które z nich zastosujemy i w jakich proporcjach zależy
od nas. W kolejnym rozdziale przedstawimy kilka narzędzi promocji i dystrybucji internetowej,
które dają w ostatnich latach najwięcej możliwości i są dostępne dla małych przedsiębiorstw.

2. Marketing internetowy
Marketing internetowy dzięki dużym możliwościom i stosunkowo niewielkim kosztom,
jakie trzeba na niego ponieść, aby szybko dotrzeć do dużej liczby odbiorców, stał się doskonałym
narzędziem promocji i dystrybucji. Dzięki tym właściwościom prowadzenie obecne biznesu,
bez choćby najmniejszej obecności w internecie wydaje się trudne do wyobrażenia. Dlatego
każda szanująca się firma powinna przynajmniej w podstawowym stopniu zaistnieć w sieci.
Szczególnie, że internet oferuje tak szerokie możliwości bez konieczności ponoszenia dużych
kosztów.

2.1. Strona internetowa
Strona internetowa stanowi podstawową formę obecności firmy w internecie. Jest ona
przede wszystkim źródłem informacji na temat firmy, jej działalności oraz oferowanych produktów.
Strona www stanowi doskonały środek promocji pozwalający w szybki sposób dotrzeć do klienta
z ofertą, dzięki temu spełnia ona również rolę dystrybucyjną, przez co stanowi pierwszy krok
w kierunku sklepu i sprzedaży internetowej.
Pytanie jak założyć własną witrynę www? Nie jest to trudne, szczególnie, że pomoc w tym
zakresie oferuje wiele firmy czy osoby prywatne specjalizujące się w tego rodzaju usługi.
Krok po kroku do własnej strony internetowej
Przystępując do tworzenia strony internetowej należy odpowiedzieć sobie na pytanie
jak ma być ona odnajdywana. Odbywa się to przede wszystkim po treści w niej zawartej. Dlatego
projektowanie witryny możemy zacząć od wyboru nazwy i domeny strony. Nazwa strony najlepiej
gdyby była identyczna jak nazwa firmy. Niestety nie zawsze jest to możliwe z różnych względów.
Dlatego też powinna kojarzyć się z działalnością lub produktami w niej oferowanymi. Wybierając
nazwę

powinno

się

kierować

zasadą

im

prostsza

tym

lepsza

(łatwo

kojarząca,

bez myślników, kropek oraz w miarę możliwości krótka), aby użytkownicy mogli ją bez problemu
zapamiętać np.: odrolnika.pl, polskaroza.pl, www.winiarzepodkarpacia.pl.
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Schemat 2. Budowa adresu strony www
Źródło: opracowanie własne
Oprócz nazwy należy wybrać domenę strony. Do wyboru jest kilkadziesiąt rodzajów domen:
globalne, narodowe oraz ich połączenia.
Domeny globalne:
com - organizacje handlowe,
edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne,
gov - przedstawicielstwa rządowe,
net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci,
org - inne organizacje.
Domeny narodowe:
pl- Polska,
eu- Unia Europejska,
us- Stany Zjednoczone,
de-Niemcy.
Dodatkowo w każdym kraju istnieją domeny regionalne pozwalające przypisać adres firmy
do regionu, w którym się znajduje np.: slask.pl, poznan.pl, waw.pl. Jak widać wybór jest bardzo
duży, jednak ze względów praktycznych firmy działającej w Polsce powinny wybrać domenę:
.pl, com, com.pl. są one najbardziej popularne, a przez to łatwe do zapamiętania przez internautów.
Posiadając domenę możemy zastanowić się jak ma wyglądać nasza strona www. W tym celu
można skorzystać z gotowych szablonów, które wystarczy dostosować do swoich potrzeb
lub też we własnym zakresie zaprojektować witrynę. Przy jej projektowaniu należy pamiętać,
że jest ona przeznaczona dla klienta i ma być dla niego przyjazna. Dlatego należy kierować
się kilkoma zasadami:
Przejrzystość – kolorystyka strony powinna być stonowana, aby wszystkie elementy były czytelne
(nie należy umieszczać ciemnych liter na ciemnym tle, gdyż tekst staje się nieczytelny).
Jednocześnie kolorystykę powinna być dobrana do produktów, które będą oferowanych na stronie.
Poza tym ilość informacji zawarta na jednej stronie nie powinna być zbyt duża, aby czytelnik
nie czuł się znużony jej przeglądaniem (tekst powinien mieścić się w całości na ekranie monitora).
Funkcjonalność – strona powinna być jak najbardziej przychylna użytkownikowi. Główne
elementy strony (oferta, kontakt czy ważne odnośniki) powinny być tak umieszczone żeby
użytkownik nie musiał ich szukać. Równocześnie wchodząc na stronę główną lub pod strony
11

z poziomu wyszukiwarki, odbiorca powinien mieć pewność, że znajduje się pod dobrym adresem.
Oryginalność – strona swoim wyglądem powinna wyróżniać się i przyciągać odbiorców.
Nie oznacza to, że nie można powielać dobrych wzorców, jednak powinny pojawiać się elementy
charakterystyczne jedynie dla naszej witryny
Interaktywność – strona powinna zawierać elementy animacji, uatrakcyjniające przeglądanie
witryny, płynne przejścia między zakładkami czy galerię zdjęć i filmów, które podnoszą
atrakcyjność strony. Można stosować także banery czyli wyskakujące okna (pop-up) jednak
elementy te należy stosować bardzo ostrożnie. Gdyż ich nadmiar jest negatywnie odbierany przez
użytkowników.
Proces

realizacji

projektu

możemy

zlecić

profesjonalnej

firmie

zajmującej

się tworzeniem stron internetowy albo osobie prywatnej, która wykonują takie zlecenia jako pracę
dodatkową. Wybór zależy od nas i środków finansowych, jakimi dysponujemy. Na pewno
profesjonalne firmy gwarantują nam wszechstronną obsługę oraz profesjonalizm w wykonywaniu
usług, jednak nie należy jego braku zarzucać osobom prywatnym.
Posiadając gotową witrynę internetową należy znaleźć dla niej miejsce w sieci,
a mianowicie umieścić ją na serwerze, aby była dostępna dla internautów. Podobnie
jak w przypadku domeny wybór jest bardzo duży. Do dyspozycji mamy serwery płatne
jak i bezpłatne. Jednak ze względu na profesjonalizm działania, bezpieczeństwo i możliwości
należy wybierać płatne. Zapewnią one stabilne działanie naszej strony, a tym samym mniej
zmartwień związanych z jej posiadaniem i obsługą.
Koszty:
Oczywiście wszystkie powyższe działania wymagają poniesienia nakładów finansowych.
Zakup domeny na pierwszy rok działalności to wydatek od 1 zł do 20 zł. W kolejnych latach na ten
cel należy przeznaczyć do 100 zł rocznie. Kolejnym kosztem jest projektowanie i budowa strony
internetowej. Jego wysokość zależy m.in. od wielkości strony (liczby pod stron i ich zawartości),
„języka” w jakim powstaje strona (html, php, flesh) oraz firmy wykonującej projekt. Budowę strony
możemy zlecić wyspecjalizowanym firmom lub osobom prywatnym. Koszty, jakie trzeba ponieść
na budowę witryny zaczynają się od 1000 zł w przypadku prostej strony wykonywanej przez osoby
prywatne bądź drobne firmy. Dodatkowo posiadanie strony internetowej wiąże się także z jej
obsługą. Można ją wykonywać we własnym zakresie lub tak, jak budowę zlecić innym osobom.
Wybór zależy od nas, a dokładniej od naszych potrzeb i umiejętności. Jeżeli jesteśmy
w stanie zamieszczać informacje na stronie we własnym zakresie nie musimy martwić
się o wydatki. Natomiast, jeżeli zdecydujemy się na zlecenie tych czynności innym osobom musimy
liczyć się z wydatkowani od 100 zł/m-c lub jedno zlecenie. Kwota zależy od nakładu pracy, jaką
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będzie trzeba ponieść. Ostatnim obowiązkowym kosztem jest zakup miejsca na serwerze.
Dla potrzeb małej firmy wystarczy niewielki serwer, którego roczny koszt wynosi około 200 zł/rok.
Podsumowując łączne koszty stworzenia i utrzymania strony internetowej w pierwszym
roku wynoszą około 1300 zł. W kolejnych latach wydatki te nie powinny przekraczać 300 zł/rok
w przypadku własnej obsługi witryny. Natomiast w przypadku gdy zdecydujemy się zlecić obsługę
innym osobom strony musimy liczyć się z kosztami około 1800 zł/rok.

2.2. Sklep internetowy
Sklep internetowy stanowi kolejny krok w rozwoju strony internetowej. Jest on tworzony
przede wszystkim przez firmy posiadające dużą gamę produktów, choć jak pokazuje praktyka
ostatnich lat, także małe przedsiębiorstwa wykorzystują tę formę sprzedaży. Moduł sklepu pozwala
na sprawną kontrolę składanych zamówień, która byłaby utrudniona przy zamówieniach drogą
e-mailową lub telefoniczną. Sprzedawca otrzymuje w czytelnej formie dane o zleceniu
i zleceniodawcy, co w znacznym stopniu ułatwia realizacje zamówienia. Dzięki odpowiedniemu
formularzom również klienci otrzymują bardzo wygodne narzędzie, do przeglądania asortymentu,
porównywania i gromadzenia interesujących produktów. Klient widzi, co i za ile kupuje, jakie
są koszty przesyłki oraz może zadać dodatkowe pytania i wnieść uwagi do zamówienia.
Koszty
Uruchomienie sklepu internetowego wymaga poniesienia większych nakładów finansowych
niż strona internetowa. Jednak tak, jak w przypadku strony należy pamiętać, że jest to inwestycja
długoterminowa, która będzie przynosi korzyści przez lata. Koszt uruchomienia sklepu zaczyna się
od 4000 zł. Za tą kwotę otrzymujemy moduł sklep z opisem i zdjęciami produktów.
Mimo że kwota ta nie jest mała, stanowi ona dobrą inwestycję w system dystrybucji produktów.
Pewną alternatywę dla sklepów internetowych stanowi oferta na stronie internetowej wraz
z cenami. Natomiast zamówienia odbywają się drogą mailową np. poprzez formularze w excelu.
Forma ta jest mniej wygodną dla klienta, jednak w pewnym stopniu spełnia ona swoją rolę
dystrybucyjną.
Fot:1 Sklep internetowy www.odrolnika.pl
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Źródło: www.odrolnika.pl

2.3. Aukcje
Serwisy aukcyjne są alternatywną do sklepów internetowych metodą dystrybucji produktów
w internecie. Dają one szerokie możliwości handlowe oraz promocji produktów. Jednak należy
traktować je jako uzupełnienie witryny i sklepu internetowego lub jako drogę do nich.
Udział w serwisach aukcyjnych jest bardzo prosty wystarczy zarejestrować się w wybranym
serwisie i po krótkiej weryfikacji trwającej 2-3 dniach, można wystawiać swoje produkty na aukcji.
Główną zaletą portali aukcyjnych jest duża liczba użytkowników, pozwala to zaprezentować
niewielkim kosztem swoją ofertę potencjalnym klientom. Jednak z tej możliwości korzysta wiele
firm i osób prywatnych, która w tym samym czasie i miejscu oferują identyczne produkty
lub bliskie substytuty. Silna konkurencja firm i produktów może sprawić, iż nasza oferta zaginie
w gąszczu informacji i wydatki poniesione na jej prezentacje zostaną utracone. Rozważając udział
w aukcjach internetowych oprócz korzyści należy przeanalizować pojawiające się wady i koszty
operowania na portalu aukcyjnym.
Koszty, jakie trzeba ponieść w serwisach aukcyjnych to: koszt każdorazowego wystawienia
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towaru w serwisie oraz prowizja od każdego sprzedanego produktu. Jej wysokość zależności
od produktu wynosi od 0,5% do kilku procent wartości sprzedaży. Ponadto czas prezentacji oferty
w serwisie aukcyjnym jest stosunkowo krótki, w zależności od przyjętej opcji wynosi od 3 dni
do 30 dni, powoduje to konieczność stałego nadzoru i odnawiania aukcji. Także wyróżnienie oferty
z pośród setek podobnych wymaga poniesienia kosztów. Wyświetlenie oferty na stronie głównej,
pogrubienie czy dodanie większej ilości zdjęć wymaga zainwestowania dodatkowych środków.
Elementy te w dłuższej perspektywie czasu sprawiają, że uczestnictwo w aukcjach stanowi spore
obciążenie finansowe, które trzeba przenieść na cenę płaconą przez odbiorcę lub osiągany zysk.
Dlatego aukcje należy traktować jako drogę pośrednią do sklepu internetowego lub jego
uzupełnienie.
Należy też wspomnieć że aukcje oprócz funkcji dystrybucyjnej służą do kształtowania
wizerunku firmy w sieci. Obowiązujący na nich system ocen i opinii pozwala zbudować zaufanie
wśród społeczności internetowej. System ocen wymaga dbałości o jakość usług, gdyż negatywne
opinie o firmie mogą na długi czas zniweczyć nasze działania w internecie.
Obecnie prym na krajowym rynku serwisów aukcyjnych wiedzie portal Allegro, na którym
odbywa się 75% transakcji. Oprócz niego istnieje jeszcze kilka innych serwisów aukcyjnych:
swistak.pl, ebay.pl, aukcjusz.pl, aukcje.fm, jednak ich popularność jest o wiele mniejsza,
a na niektórych z nich możliwości wystawiania produktów są ograniczone.

2.4. Zakupy grupowe
Zakupy grupowe nie są nową forma nabywania towarów. Jednak do tej pory były one mało
popularne i spotykane głównie wśród grupy znajomych, stowarzyszeń, czy hobbistów, którzy
w stosunkowo łatwy sposób mogli się zorganizować i podjąć negocjacje ceny ze sprzedawcą.
Dla osób, które nie były ze sobą w jakikolwiek sposób powiązane ta forma zakupu stwarzała
wiele problemów organizacyjnych. Nawet istniejące w internecie portale, mające na celu skupiać
osoby chcące dokonać zakupu, nie rozwiązywały wszystkich problemów organizacyjnych. Zasady
ich działania były mało przychylne dla konsumentów i nie zachęcały do masowego korzystania
z ich usług. Przełom wśród portali zakupów grupowych w Polsce nastąpił w 2010 r., kiedy zaczęły
one funkcjonować na wzór podobnych firm w USA i Europie Zachodniej. Dzięki bardzo dobrze
zorganizowanemu pośredniczeniu w transakcjach między konsumentem a sprzedawcą, nastąpił ich
prężny rozwój. Najpierw pośrednicy podejmują negocjacje ze sprzedawcami, ustalają zasady
zakupu i wielkość upustu cenowego, aby oferta była jak najbardziej korzystna. Potem prezentują
oferty konsumentom i gromadzą odpowiednią liczbę osób (ponad minimum ustalone przez
sprzedawcę), aby oferta była aktywna i atrakcyjna dla przedsiębiorcy.
Zakupy

grupowe

stanowią

niewątpliwie
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korzyść

dla

konsumentów.

Pytanie

czy są atrakcyjne dla sprzedawców? Na te pytanie jest trudno odpowiedzieć. Dużo zależy od celów
marketingowych firmy oraz udzielanych upustów.
Pojawienie się oferty w serwisach sprzedaży grupowej stanowi doskonałą promocję firmy.
Duża liczba użytkowników przynosi głównie korzyści marketingowe:
reklamę na rynku lokalnym lub krajowym,
pozyskanie nowych klientów,
możliwość sprzedaży oprócz produktu głównego, usług i produktów dodatkowych (klient
kupujący pobyt w gospodarstwie agroturystycznym może dokupić wyżywienie, jazdę konną
czy wynająć rowery.
Jednak pojawiają się też nieliczne, ale za to istotne wady:
opłaty dla serwisów sprzedażowych w formie prowizji od sprzedaży lub za wystawienie
produktu, które znacząco uszczuplają kieszeń sprzedawcy,
udzielanie rabatów na sprzedawane produkty,
możliwość dużej liczby klientów w jednym czasie,
krótki czas prezentacji oferty na portalu (do 7 dni).
Jak wziąć udział
Aby zadebiutować w systemie sprzedaży grupowej najpierw trzeba odpowiedzieć na parę pytań:
jaki produkt chcemy zaoferować - czy jest to produkt podstawowy czy rozszerzony
w stosunku do naszej oferty.
w jakiej ilości – należy określić minimalną i maksymalną liczbę produktów jaką chcemy
sprzedać. Dolna granica określa przy jakiej ilości będzie opłacać się zaoferowanie tańszego
produktu. Górna granica służy określeniu poziomu zamówień jaki będziemy w stanie
zrealizować po niższej cenie.
jak duży upust jesteśmy gotowi zaoferować – upust cenowy należy ustalić na takim
poziomie, aby oferta była korzystna dla obu stron transakcji. Kupujący musi czuć, iż zakup
produktu jest bardzo dobrym wyborem. Natomiast dla nas sprzedaż powinna przynosić
odpowiednie korzyści finansowe lub marketingowe. Nie powinno się ustalać ceny poniżej
kosztów (chyba, że zakłada to polityka firmy), gdyż przy dużym zainteresowaniu ofertą
możemy ponieść straty.
Jednocześnie należy pamiętać, że atrakcyjność oferty zależy od upustu cenowego, jest on także
jednym z warunków by oferta pojawiła się w sprzedaży.
Jak już odpowiemy sobie na te pytania należy zgłosić się do jednej z wybranych firm i przedstawić
swoją ofertę. W 2011 roku na polskim rynku funkcjonowało około 40 portali sprzedaży grupowej,
które cechowały się mniejszą bądź większą aktywnością. Wśród najprężniej działających portali
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można wymienić: grupon.pl, gruper.pl, citeam.pl, mydeal.pl, fastdeal.pl. Po nawiązaniu współpracy
i przeprowadzeniu udanych negocjacji nasza oferta pojawi się na portalu.

2.5. Mailing
Mailing jest metodą reklamy za pomocą poczty elektronicznej. To bardzo szybki i tani
sposób dotarcia do klienta, z ofertą produktów lub wstępną prezentacją firmy. Działania mailingowe
przybierają obecnie dwie podstawowe formy:
emaile reklamowe,
newsletter - biuletyny informacji elektronicznej.
Pierwsza z nich nie różni się istotnie od zwykłych maili wysyłanych w codziennej
korespondencji. W emailu zawiera się ważniejsze informacje o firmie, produktach, promocjach itp.
Wzbogaca się je dodatkowo o elementy graficzne uatrakcyjniające wiadomość. Natomiast
newsletter jest bardziej zaawansowaną formą informacji. Wywodzi się on z biuletynów naukowych,
które były powielane i rozsyłane do zainteresowanych osób. Obecnie w większości przypadków
są to biuletyny informacyjno-reklamowe, rozsyłane drogą elektroniczną (do osób, które wyraziły
chęć ich otrzymywania). Dzięki nim internauci mogą zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami
branżowymi, zmianami w firmie, produktach lub upustami cenowymi. Redagowanie newsletter-a
wymaga większego wkładu pracy, należy zebrać potrzebne informacje, napisać artykuły
i zaprezentować je w atrakcyjnej formie. Może on być redagowany w formie pliku PDF
lub odpowiednio zredagowanej wiadomości email.
Podejmując działania mailingowe pojawia się problem, do jakiej grupy odbiorców wysyłać
informacje i skąd pozyskać odpowiednie adresy mailowe? Istnieją kilka sposobów na dotarcie
z informacją:
pierwszym z nich jest kupno bazy adresowej,
drugim wykorzystanie naszej prywatnej grupy kontaktów. Jest to o wiele wolniejsza forma
pozyskiwania adresów, jednak daje ona większą pewność, kto jest ich odbiorcą.
innym

sposobem

jest

zlecenie

wysłania

„informacji”

wyspecjalizowanej

firmie

lub portalowi internetowemu np.: wp.pl, onet.pl, o2.pl
W przypadku, gdy zdecydujemy się na zakup adresów, możemy dokonać tego w jednej z wielu firm
specjalizujących się w usługach mailingowych, albo zakupić na portalu Allegro. Kupno bazy
mailowej nie wiąże się z dużymi kosztami (od 30 zł), jednak należy pamiętać, że nigdy nie mamy
pewności kto jest odbiorcą wiadomości. Zlecając rozsyłanie emaili portalom informacyjnym (np.
wp.pl, onet.pl), posiadamy większą pewność do kogo wiadomości docierają, jednak w tym
przypadku musimy się liczyć z wyższymi kosztami.
Foto 2. Newsletter agronews
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Źródło: newsletter agronews.pl
Praktyka ostatnich lat pokazuje, że działania mailingowe należy stosować bardzo ostrożnie.
Duża liczba niechcianych reklam przychodzących drogą elektroniczną często zniechęca odbiorców
do ich czytania oraz firm rozsyłających dużą liczbę e-maili. Dlatego też należy w miarę możliwości
poddawać grupę docelową selekcji, a e-maile wysyłać w pewnych odstępach czasu tak,
aby odbiorcy nie czuli się zmęczeni ich liczba. Z drugiej strony duża liczba odbiorców wiadomości
daje większe szansę na pozyskanie nowych klientów.
Częstotliwość redagowania biuletynu podobnie jak maili reklamowych nie powinna
być zbyt duża. Rozsądne wydaje się redagowanie raz w miesiącu. Jest to okres, w którym będziemy
w stanie zebrać wystarczającą ilość ciekawych informacji dla odbiorcy, a jednoczenie pozwoli
utrwalić firmę oraz produkt w pamięci klienta.

2.6. Portale społecznościowe
Bardzo dobrym sposobem kreowania wizerunku firmy w internecie jest przynależność
do społeczności internetowych. Udział w „życiu” portali społecznościowych jest stosunkowo prostą
formą zaprezentowania się w internecie. Dzięki łatwej obsłudze nie wymaga on dużej wiedzy
informatycznej,

a

bezpłatny

dostęp

daje

szansę
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na

zaistnienie

nawet

najmniejszym

przedsięwzięciom. Obecnie na rynku istnieje kilkadziesiąt portali społecznościowych, skupiających
różne grupy, dlatego też wybór na którym portalu założyć konto nie jest prosty. Na pewno należy
się skupić na tych, które cieszą się dużą popularnością wśród internautów. W chwili obecnej
na polskim rynku prym wiodą dwa portale społecznościowe: Nasza Klasa oraz amerykański portal
Facebook. O ile pierwszy jest skierowana do osób w średnim wieku chcących odnaleźć znajomych
ze „szkolnej ławy” i nie ma funkcji reklamowej dla firm, o tyle Facebook oprócz funkcji
społecznościowe, posiada także szerokie funkcję marketingowe. Swoje konta na Facebook-u
posiadają największe krajowe i zagraniczne firmy: TVP S.A, PKN Orlen, Pepsi czy Microsoft.
Obecność firm z branży medialnej na Facebooku stanowi dodatkową promocję dla portalu
jak i samych użytkowników. Ze względu na specyfikę portali internetowych, marketing
prowadzony za ich pośrednictwem powinien być przemyślany, ponieważ nie ma on już charakteru
jednostronnego tak, jak tradycyjna reklama a jest interaktywny. Dlatego też należy przestrzegać
zasad panujących w społeczności internetowej, gdyż ich łamanie może zniszczyć nasz pozytywny
wizerunek. Aby prowadzić skuteczne działania marketingowe na portalu społecznościowym,
podobnie jak w przypadku mailingu trzeba być aktywnym, aby „ zaprzyjaźnione osoby ”mogły
dowiadywać się o działalności firmy, nowych przedsięwzięciach i produktach. Informacje na stronie
powinny pojawiać się z odpowiednia częstotliwością, która wynosi mniej więcej raz dwa razy w
miesiącu. Taka częstotliwość pozwoli utrwalać wizerunek firmy, a odbiorca nie będzie zmęczony
nadmiarem pojawiających się informacji. Oczywiście w sezonu lub w momencie wprowadzania
nowego produktu na rynek, częstotliwość zamieszczania informacji powinna zostać zwiększona.
Oprócz

zamieszczania

nowych

wydarzeń

na

witrynie,

należy

aktywnie

uczestniczyć

w życiu portalu i brać udział w dyskusjach prowadzonych na naszej stronie czy forum
dyskusyjnym.
Dzięki dużej aktywności internautów na portalach społecznościowych, obecność na nich
w perspektywie kilku najbliższych lat wydaje się obowiązkowa. Przy niewielkich nakładach
finansowych i pracy własnej, udział w „życiu” społeczności internetowych może przynieść wiele
korzyści, szczególnie w pierwszej fazie rozwoju firmy oraz wprowadzania nowych produktów
na rynek.
Do naszej dyspozycji jest kilkanaście portali, z których największe znaczenie obecnie mają
m.in. facebook, nasza-klasa, twitter, myspace, google+. Oczywiście nie należy być obecnym
na wszystkich a jedynie na 1-2 najlepszych dla nas. Należy pamiętać, że rynek ten jest bardzo
dynamiczny. Dlatego też należy śledzić zachodzące na nim zmiany i w miarę potrzeb oraz
możliwości na nie reagować. Nie powinno się również uważać, że konto na portalu
społecznościowym zastąpi oficjalną stronę internetową. Nadal pozostaje ona główną wizytówką
firmy w internecie.
19

2.7. Gdzie warto zaprezentować się w sieci.
Zastanawiając się gdzie w internecie powinniśmy jeszcze się zaprezentować, aby klient
mógł nas odnaleźć, należy odpowiedzieć sobie na pytanie: jak my poszukujemy informacji
w sieci i gdzie je najczęściej odnajdujemy? Praktycznie najpopularniejszą forma znajdowania firmy,
bądź produktu jest wyszukiwarka www.google.pl, w której po prostu wpisujemy pożądaną frazę.
Jednak jak sprawić, aby nasza strona firmowa pojawiła się jako pierwsza lub przynajmniej na jednej
z pierwszych trzech stron wyszukiwarki. Gdy liczba wyników dla danego hasła wynosi kilka bądź
kilkanaście tysięcy. Nawet wpisując w wyszukiwarce nazwę naszej firmy, może okazać się,
że nie otrzymamy w wyniku odnośnika do naszej strony. Może być to efekt, krótkiej obecności
witryny w sieci lub słabej pozycji witryny w internecie. Aby strona była dobrze spozycjonowania
potrzeba czasu, aktywności a czasem poniesienia nakładów finansowych.
Pozycjonowanie strony jest wynikiem jej częstych odwiedzin przez internautów dzięki
czemu jest ona chętniej odnajdywana przez wyszukiwarkę internetową. Dlatego też na początku
funkcjonowania witryny należy zadbać o jej promocje za pomocą: mailingu, zaprzyjaźnionych stron
lub wyspecjalizowanych firm. Elementem wpływającym na pozycjonowanie strony jest również
jej właściwa konstrukcja, a dokładniej ujmując dodane odpowiednie zapytania w kodzie strony,
które pomagają wyszukiwarce skojarzyć stronę www z danym hasłem. O ten element należy zadbać
w czasie budowy strony.
Interesującym sposobem promocji witryny jest korzystanie z usług zewnętrznych firm, które
specjalizują się w tego typu działalności. Oferują one jednorazowe bądź ciągłe działania, związane
z pozycjonowaniem strony. Wybór opcji zależy od posiadanych środków i celu, jaki chcemy
osiągnąć. Pozycjonowanie jednorazowe stanowi znaczącą pomoc w promocji na początku
działalności strony, kiedy to nie jest ona pokazywana, przez wyszukiwarkę lub w przypadku silnej
konkurencji. Koszt jednorazowego pozycjonowania wynosi od 1 000 zł/netto wzwyż, a pierwszych
efektów możemy spodziewać się po 2 tygodniach. W przypadku pozycjonowania ciągłego, należy
liczyć się z kosztem od 50 zł/miesięcznie do 500 zł/miesięcznie netto za jedno hasło. Koszty
pozycjonowania na początku działalności stanowią spore obciążenie dla firmy. Dlatego też należy
zastanowić się czy warto je ponosić na promocję strony w wyszukiwarkach czy lepiej działać
wolniej bez ponoszenia nakładów finansowych.
Przy odnajdywaniu strony przez internautów, tak jak wcześniej wspomniano, pomocne
są zaprzyjaźnione serwisy, w których zamieszczamy reklamę naszej witryny. Jest to stosunkowo
prosta forma promocji, która może przybierać postać np. odnośnika do naszej witryny
lub też bardziej zaawansowane postaci banerów reklamowych na stronie głównej lub jednej
z pod stron.
O ile jest taka możliwość powinno korzystać się z formy banerowej, która daje dodatkową
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możliwość promocji za pomocą środków wizualnych. Stanowi to atrakcyjną formę dla odbiorcy.
Reklama wzajemna w przypadku firm działających w różnych branżach lub sprzedających
produkty lub usługi komplementarne, nie stanowi większego problemu i przynosi obopólne
korzyści. Dylemat pojawia się w momencie, gdy firmy świadczą podobne usługi i stanowią
dla siebie potencjalną konkurencję. Z jednej strony wspierając konkurencje działamy na własna
szkodę. Z drugiej strony ważnym czynnikiem decydującym są nasze cele, branża i lokalizacja firm,
które świadczą wspólną reklamę.
W przypadku działalności agroturystycznej turyści przybywający w gospodarstwie często
propagują turystykę aktywną i nie spędzają dużo czasu w jednym miejscu. Poszukują oni różnych
atrakcji, a także kilku miejsc noclegowych na trasie. W takim przypadku wzajemna reklama
i kontakty z innymi gospodarstwami stanowią korzyść dla wszystkich stron. Turysta
bez konieczności żmudnego poszukiwania informacji otrzymują możliwość rezerwacji noclegu
zaprzyjaźnionych gospodarstwach. Dodatkowo dzięki wzajemnej reklamie i kontaktom możemy
zaoferować klientowi kompleksową usługę, obejmującą nie tylko nocleg, ale i atrakcje znajdujące
się w pobliżu gospodarstwa (wynajem kajaków, rowerów regionalne jadło, jazdę konną, czy inne)
Foto 3. urokipojezierza.pl

Źródło www.urokipojezierza.pl
Oprócz korzystania z uprzejmości zaprzyjaźnionych firmy warto aby odnośniki bądź baner
reklamowy naszej firmy znalazł się na stronach, które mogą w jakiś sposób kojarzyć się z naszą
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czy lokalnych grup działania, pozwala na poszerzenie działalności reklamowej. Jednocześnie
stowarzyszenia takie często biorą udział, w wystawach i pokazach o randze krajowej i dzięki temu
pozwalają małym firmom zaprezentować się szerokiemu gronu odbiorców.
Foto 4 Stowarzyszenie winiarzy podkarpackich,

Źródło: www.winiarzepodkarpacia.pl
Elementem, który ułatwia odnalezienie naszej firmy w sieci, są różnego rodzaju katalogi
firm. Funkcjonują one na wzór papierowej książki telefonicznej czy panoramy firm.
Ich elektroniczne odpowiedniki, pozwalają zamieścić naszą wizytówkę w raz z krótkim opisem oraz
mapą dotarcia do firmy. Obecnie do dyspozycji mamy kilkanaście portali do wyboru: pkt.pl, pf.pl,
baza-firm.com.pl, zumi.pl, szukacz.pl itp. Na pewno warto być przynajmniej na kilku z nich, gdyż
zwiększa to szansę, że właśnie na naszą firmę trafi osoba poszukująca produktu czy usługi. Dodanie
swojej wizytówki zajmuje jedynie chwilę i nie wymaga w większości przypadków ponoszenia
opłat, a powszechna dostępny stanowi duży atut.
W niektórych grupach produktów, do promocji i dystrybucji, można wykorzystać portale
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porównujące ceny np.: skapiec.pl, ceneo.pl, nokaut.pl. Za pomocą nich, klient może odszukać
odpowiedni produkt, porównać z konkurencją oraz sprawdzić jego cenę i dostępność. Niestety
konkurencja na tych portalach odbywa się głównie przy pomocą ceny, a opłaty są ponoszone
za naciśnięcie linku do naszej strony. Co może generować koszty bez jakichkolwiek przychodów.
Internetowe działania marketingowe nabierają, co roku co raz większego znaczenia. Rozwój
społeczności internetowej jest nieuchronny i coraz więcej osób będzie poszukiwało informacji
w sieci oraz dokonywało zakupów. Popularyzacja internetu sprawia, że powstają nowe metody
komunikacji między przedsiębiorcą, a klientem. O wiele szybciej i taniej można dotrzeć
z informacją na rynek. Dzięki temu nawet niewielkie przedsięwzięcia mogą zaistnieć na rynku.
Oczywiście w działaniach marketingowych nie należy zapominać o klasycznych formach
komunikacji rynkowej oraz bezpośrednim kontakcie z klientem, który jest nieodzownym
elementem funkcjonowania firmy, niosącym ze sobą wiele korzyści, które nie zawsze
da się osiągnąć drogą elektroniczną.
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