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Wstęp 

Od połowy lat dziewięćdziesiątych rośnie na świecie zainteresowanie 

pojęciem kapitału marki. Jest to spowodowane postępującymi problemami                

z różnicowaniem coraz to bardziej zbliżonych do siebie ofert rynkowych                   

i postrzegania ceny jako jedynego czynnika wyróżnienia (commoditisation). 

Jednocześnie rośnie rola czynników niematerialnych w praktyce rynkowej 

przedsiębiorstw oraz obserwujemy próby poszukiwania nowych wartości zarówno 

dla klienta jak i właścicieli firm. Coraz częściej też podejmowane są działania 

zmierzające do zabezpieczenia pozycji rynkowej marek w dynamicznych 

warunkach zwiększającej się liczby zmian własnościowych.  

Pomimo, iż kapitał marki jest terminem powszechnie używanym, nie 

dopracował się jeszcze spójnych definicji. Powstały względnie przejrzyste techniki 

budowy i pomiaru różnych niematerialnych aspektów marki, ale często w jednej 

publikacji z tego zakresu znajdziemy kilka definicji kapitału marki, a niektóre z nich 

wzajemnie się wykluczają. Brak jednoznacznych definicji powoduje rozbieżności w 

ocenie kapitału marki oraz to, że jego poziom jest uzależniony od metody do tego 

pomiaru użytej. Duży problem sprawia też określenie dynamiki czynników 

wpływających na kapitał marki. Nawet głębokie zaangażowanie w teorię marki 

takich autorytetów jak David A. Aaker czy Kevin Lane Keller nie spowodowało 

stworzenia               i jednoznacznych weryfikacji metodologii budowy i pomiaru 

kapitału marki.  

Jednocześnie wielki wkład w rozwój zjawiska jako całości wnoszą firmy 

właściciele marek globalnych, którym udało się opracować wewnętrzne modele 

kapitału marki, będące wynikiem rozległych badań empirycznych oraz olbrzymiego 

doświadczenia w zakresie zarządzania markami. Niestety traktują one te informacje 

jako element konkurowania i niechętnie je ujawniają. 

W okresie gospodarki rynkowej polskim przedsiębiorcom udało się 

zbudować wiele silnych marek lokalnych. Niestety nie przełożyło się to – jak 

dotychczas – na konkurencję markami na rynku europejskim czy globalnym. Jedną 
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z przyczyn tego zjawiska jest brak całościowego podejścia do budowy i pomiaru 

kapitału marki w wielu polskich firmach, których potencjał zarówno rynkowy jak        

i menedżerski jest w pełni wystarczający, aby budować marki  o ponadnarodowym 

charakterze. Zmiana takiego stanu rzeczy stanowiłaby kolejny etap w procesie 

rozwoju zarządzania marką w polskich firmach. 

  Zjawisku temu towarzyszy również brak narzędzi marketingowych, 

dostosowanych do potrzeb i możliwości polskich firm, jak również przekonanie        

o skuteczności strategii marketingowych opartych na pragmatyczno – intuicyjnym 

zarządzaniu markami i stosunkowo wysoka rentowność firm, których rynkowy 

sukces bazuje na innych podstawach niż strategia marki. 

Brakuje wciąż kompleksowej informacji na temat wykorzystania pojęcia 

kapitału marki w firmach działających na polskim rynku. W niniejszej pracy podjęto 

próbę wypełnienia, chociaż w niewielkim stopniu tej luki, pokazując stopień 

zaawansowania strategii budowy kapitału marki w polskich firmach na podstawie 

własnych badań empirycznych przeprowadzonych w oparciu o reprezentatywną 

próbę 500 przedsiębiorstw działających na polskim rynku. 

Rzetelna wiedza na temat kapitału marki daje możliwość zwiększenia 

skuteczności inwestycji marketingowych, ale również może być podstawą trwałej 

przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości przedsiębiorstwa. 
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Rozdział 1. Strategie marki 

 Celem rozdziału pierwszego jest prezentacja miejsca marki jako strategii 

marketingowej w działaniach firm uczestników gry rynkowej. Podstawowym celem 

jest pokazanie spektrum możliwych rozwiązań i skutków decyzji podejmowanych              

w wybranych obszarach zarządzania marką, a w szczególności tak istotnych 

aspektów aktywności marketingowej firm jak wybór właściwej polityki marki, 

technik komunikowania, budowania wizerunku czy wreszcie wyboru właściwych 

elementów systemu identyfikacji wizualnej. W rozdziale tym chciałbym zwrócić 

uwagę na różnorodność pojęć i definicji związanych z zagadnieniem marki jako 

instrumentu strategii marketingowej jak również zwrócić uwagę na miejsce marki w 

aspekcie społecznym, szerszym niż nauki o zarządzaniu – przybliżając historię 

strategii marek oraz pokazując związki z innymi obszarami aktywności ludzkiej. 

Poruszony jest również temat naśladownictwa i utraty marki wskutek niewłaściwych 

posunięć związanych ze strategiami marek. 

  

1.1. Marka w kulturze i cywilizacji 

Powstanie znaków towarowych wiąże się z powstaniem produkcji towarowej                   

i wymiany, ich rozwój spowodował występowanie zjawiska nieuczciwej 

konkurencji. Była ona groźna zarówno dla wytwórców jak i nabywców towarów. 

Producenci             i sprzedawcy chcąc podkreślić, że towar pochodzi od 

wiarygodnych przedsiębiorców zaczęli sygnować towary znakiem. Ze znakami 

wytwórców spotykamy się już na wyrobach porcelanowych pochodzących ze 

starych chińskich manufaktur. W antycznej Grecji, Krecie, Egipcie, Rzymie, Francji 

rzemieślnicy i artyści umieszczali swoje symbole na wyrobach artystycznych            

i przedmiotach codziennego użytku, szczególnie ceramicznych. W Rzymie istniały 

swoiste znaki fabryczne pojawiające się obok indywidualnej sygnatury wytwórcy. 

Pojawiły się tam również pierwsze znaki handlowe, pod którymi okuliści 
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wprowadzali na rynek maści produkowane przez osoby trzecie. Naruszanie znaków 

towarowych było karane.  

  Wraz z nasileniem handlu w Średniowieczu nastąpił dalszy rozwój 

znakowania towarów. Niektóre statuty cechowe zaczęły nakładać na zrzeszonych 

rzemieślników obowiązek sygnowania wyrobów określonymi symbolami - 

gmerkami (gmerk - był początkowo pojęciem szerszym. Było to godło rzemieślnika, 

rybaka, bartnika, umieszczane także na narzędziach pracy i sprzęcie domowym dla 

oznaczenia osoby właściciela). Odgrywały one przede wszystkim rolę 

reglamentacyjną, ponieważ pozwalały określić ile dany rzemieślnik wykonał, przez 

co cech mógł kontrolować wielkość produkcji, aby nie dopuścić do spadku cen. 

Gmerki były także formą ochrony stanu posiadania. Ich funkcja reklamowa, ze 

względu na ograniczony rynek była niewielka. Bardzo prosta forma graficzna zbliża 

gmerki do znaków towarowych           w ujęciu współczesnym.  

 Nieco inny charakter - podobny do dzisiejszych znaków towarowych, marek 

pośredników handlowych - miały godła domowe. Były one w wiekach średnich 

powszechnie używane przez domy handlowe Włoch i Niemiec. Właściciel, który 

sprzedawał taki dom tracił prawa do godła, które przechodziło na kupującego. 

Ewolucję znaków towarowych przyspieszyło wynalezienie w połowie XV 

wieku sztuki drukarskiej. Produkcja książek przekraczała potrzeby lokalnych 

rynków zbytu. Drukarze w celu zabezpieczenia się przed naśladownictwem             

(a sztuka drukarska rozpowszechniała się bardzo szybko) zaczęli stosować znak 

towarowy - godło firmy. Jeden z nich, Benedykt Hektor daje na przełomie XV          

i XVI wieku takie oto rady swoim klientom: "Nabywco, jeśli chcesz kupić książkę 

pochodzącą na pewno z mojej drukarni, bacz pilnie aby znak nasz firmowy 

umieszczony był na karcie tytułowej. Źli drukarze, aby łatwiej sprzedać swe mało 

wartościowe i błędnie wykonane książki posługują się na nich moim nazwiskiem". 

W tych słowach tkwi wiele precyzyjnych, praktycznie nowoczesnych sformułowań 

na temat istoty znaku towarowego.  
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 Wiek XVI i XVII to okres rozwoju znaku handlowego. Ówczesne miasta 

włoskie stały się centrami handlu europejskiego. Kupcy włoscy zaczęli oznaczać 

sprzedawane przez siebie (często reeksportowane) wyroby sygnaturami. Dotyczyło 

to szczególnie produktów, których jakość nie mogłaby być sprawdzana                   

w nieskomplikowany sposób. Do dziś budzi podziw wysoki kunszt sztuki 

drzeworytniczej tych pierwowzorów współczesnego znaku towarowego.  

 Wiek osiemnasty to rozkwit manufaktury, a towarzyszy mu coraz częstsze 

używanie znaku fabrycznego. W niektórych gałęziach produkcji (jak ceramika) 

materiał i proces wymuszają projektowanie znaków prostych w formie i charakterze 

bliskim dzisiejszym znakom. W miarę rozwoju produkcji i wykształcania się jej 

wyspecjalizowanych ośrodków, jakość niektórych produktów wiąże się z miejscem 

ich wytwarzania. Takie określenia jak szkło weneckie, sukno flamandzkie, woda 

kolońska, koronki brukselskie stają się swoistym symbolem jakości. Mnożące się 

naśladownictwa zmuszały ówczesne państwa do szukania form ochrony nazw. 

Wydano wiec specjalne prawa. W Westwalii w XVII wieku ukazał się edykt             

o ochronie westwalskich wyrobów, ale edykt ten i twory jemu podobne miały 

ograniczone znaczenie ze względu na niewielki zasięg terytorialny.  

 Wykształcenie się nowoczesnej ochrony prawnej miało miejsce dopiero                    

w dziewiętnastym wieku. Na przykład obowiązująca obecnie we Francji ustawa       

o znakach fabrycznych i handlowych pochodzi z 1857 roku. Angielski Merchandise 

Act powstał w 1862. Ochroną prawną obejmowano kolejno - nazwę firmy, znak 

towarowy, nazwę marki. Tworząc podstawy ochrony znaków towarowych 

wprowadzano klauzulę wzajemności, zobowiązując się do ochrony znaków tych 

państw, które przyjęły na siebie zobowiązanie odwrotne. W 1883 roku powstała 

"Konwencja Paryska O Ochronie Własności Przemysłowej", której uczestnicy 

utworzyli Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej. 

  Za okres początkowy silnego rozwoju oznaczania produktów marką 

przyjmuje się lata 1880 - 1890. W tamtych laatch podmiotami rynku o najwyższej 

sile przetargowej byli hurtownicy, którzy kontrolowali zarówno producentów jak                   

i detalistów. Wykorzystując swoją pozycję oferowali bardzo niekorzystne warunki 
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transakcji. Wtedy to niektórzy producenci zaczęli używać marki w celu 

zróżnicowania wyrobów, patentowali je i używając promocji zaczęli komunikować 

się z finalnymi konsumentami niejako “ponad głowami” hurtowników. Jeśli produkt 

został zaakceptowany, konsumenci naciskali, aby był dostępny na rynku, co 

powodowało, że ogniwa pośrednie musiały prędzej czy później trafić do producenta 

z ofertą kupna; tym razem jednak na bardziej korzystnych zasadach (działanie takie 

można porównać do dzisiejszych strategii pull). Wzmocniło to zasadniczo pozycje 

wytwórców na rynku. Niektóre  z tych marek pionierskich marek znane są do dziś,  

a nawet mają dominującą pozycję na rynku. Oto najbardziej znane: 

1. Levi's (1873), 

2. Maxwell House Coffe (1873), 

3. Budweiser (1876), 

4. Ivory (1879), 

5. Coca - Cola (1886), 

6.  Cambell (1893), 

7. Hershey Chocolate (1900). 

 Jeśli chodzi o genezę słowa "branding", to anegdota mówi, iż wywodzi się 

ono ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie z dzikiego zachodu, gdzie pod koniec 

XIX wieku masowo hodowano bydło. Zwierzęta były praktycznie nie do 

odróżnienia, a co się z tym wiąże podatne na kradzież. Nie było wiadomo, jakiego 

pochodzenia jest bydło, czy jest oferowane do sprzedaży, czy bezpańskie. Dlatego 

farmerzy amerykańscy zaczęli je oznaczać. I właśnie tutaj należy szukać genezy 

tego pojęcia, gdyż zgodnie        z definicją słownikową branding to "znakowanie 

bydła rozżarzonym żelazem w celu oznaczenia jakości i jego pochodzenia". 

 Sto kilkadziesiąt lat dorobku związanego z szybkim intensywnym rozwojem 

koncepcji znakowania przyniosło kilka milionów znaków towarowych na świecie. 

W samych tylko Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest 750.000 znaków 

towarowych, a co roku przybywa kilka tysięcy nowych.  
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 W okresach, kiedy używanie marek w Polsce było ograniczane, konsumenci 

starali się odnaleźć substytuty, które pełniłyby podobne funkcje; zauważyli, że 

"Klubowe" z Poznania, Krakowa, czy Radomia to nie te same papierosy, a najlepszy 

makaron to ten z kucharzem na opakowaniu. W niektórych źródłach można znaleźć 

informację, iż co bardziej "światli" obywatele byłego ZSRR potrafili odróżnić 

producenta telewizorów po numerze seryjnym i unikali w ten sposób największych 

brakorobów. 

 

1.2. Symbolika marki jako wspólny element tradycji i kultury 

europejskiej1. 

 Pomimo istnienia tak wielkiej liczny znaków towarowych, w tak wielu 

kategoriach, okazuje się, że nawet znaki pochodzące z różnych kultur nawiązują do 

tych samych pojęć czy wyobrażeń, które z kolei nawiązują do utożsamianych z nimi 

zjawisk czy pojęć. Już sama częstotliwość pojawiania się podobnych logotypów 

nasuwa dwa wnioski: po pierwsze, że mamy do czynienia ze świadomym lub 

podświadomym nawiązywaniem do świata symboli, po drugie - iż podobieństwo 

graficznych wyobrażeń jest przejawem pewnej wspólnoty antropologicznej czy 

kulturowej, dowodzi, bowiem pokrewieństwa inspiracji myślenia projektantów oraz 

przekonaniu o podobnym odbiorze danych symboli przez adresatów. 

 Na obszarach o tych samych lub pokrewnych tradycjach kulturowych pewne 

zjawiska, rzeczy, istoty czy znaki wywoływały od niepamiętnych czasów określone 

skojarzenia. Istotne przy tym były nie tyle zależności rzeczywiste, ile związki, w 

które wierzono. 

 Wyciągnięcie dłoni jest od wieków symbolem przyjaźni i ugody, kruk - 

ptakiem złowróżbnym, kotwica symbolizuje żeglugę i nadzieję, kozioł - witalność 

itd. Związki te są wciąż żywe, chociaż ludzie nie zawsze znają ich genezę. Powody 

 
1 Alktorn J "Symbole wykorzystywane w znakach towarowych", Aida Media 10/95 str.15 
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tego są co najmniej dwojakie. Po pierwsze, liczne symbole miały i mają różne 

znaczenia w różnych systemach kulturowych, a zwłaszcza religijnych. Takie 

wieloznaczności, w warunkach umiędzynarodowienia się kultury, prowadzą do 

zamazywania sensu i osłabienia oddziaływania symboli. Po drugie, mnóstwo 

symboli to pozostałości kultur, które dawno przeminęły, ale których dziedzictwo jest 

często nieświadomie zawarte w obyczajach, wierzeniach, skojarzeniach               

i wyobrażeniach. 

 Znaki towarowe wykorzystujące wizerunki ciał niebieskich, symboli władzy 

czy pewnych zwierząt dowodzą, że w ludzkiej świadomości zakodowane są wciąż 

przedmioty, istoty, wyobrażenia, które od niepamiętnych czasów kojarzyły się         

z władzą, bogactwem, bezpieczeństwem. Jak już wspomniałem, nie chodzi tu          

o rzeczywiste związki przyczynowo - skutkowe, ale o wiarę w ich istnienie. 

Chciałbym teraz przedstawić kilka symboli szczególnie często wykorzystywanych 

w znakach towarowych (w kręgu kultury śródziemnomorskiej, a przede wszystkim 

europejskiej). 

 Jednym z najczęstszych motywów jest słońce. Wciąż rosnąca liczba 

"słonecznych znaków" dowodzi, że nasza dzienna gwiazda jest traktowana jako 

symbol wszystkiego, co dobre i zdrowe, a pośrednio świadczy o żywotności śladów 

prastarego kultu słońca jako bóstwa i źródła tajemnych sił i mocy. Słońce czczono 

powszechnie     w krajach kultury śródziemnomorskiej. W chrześcijaństwie stało się 

symbolem misji - osie budynków kościelnych i grobów kierowane są w miarę 

możliwości na wschód. Promienista korona słoneczna wokół głowy lub postaci 

świętych symbolizuje chwałę     i zbawienie. Wschodzące słońce kojarzy się             

z początkiem, narodzinami, karierą, sukcesem. Okoliczność ta jest więc szczególnie 

przydatna do oferowania nabywcom "słonecznego" - czyli znakomitego - produktu, 

którego logotyp może być bardziej przekonujący niż opis czy znak słowny. 

 Słońce bywa przedstawiane w sposób mniej lub bardziej naturalistyczny, ale 

także w postaci oka, kręgu z wieńcem, kręgu z promieniami, swastyki i innych.            

W praktyce można wyróżnić trzy podstawowe sposoby komponowania słońca              

w znakach towarowych. 
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 Pierwszy z nich polega na wyobrażeniu pełnej tarczy słonecznej                    

z rozchodzącymi się promieniami, przy czym elementem logotypu jest często słowo 

"słońce" pisane w jakimś języku. Druga tendencja sprowadza się do przedstawienia 

tylko fragmentu słonecznego kręgu. Słońce "wychodzi" wówczas z prawej strony 

"ramy", spoza chmur lub pokazuje się na horyzoncie. Kompozycje te są praktycznie 

ilustracją malarskich zasad wyrażania ruchu, które nabierają marketingowego 

znaczenia. Słońce wstające na horyzoncie symbolizuje początek, nowość, świeżość, 

dynamikę i sukces, mogąc tym samym służyć świetnie jako wizytówka nowego 

produktu. Zachód kojarzy się z rozstaniem, końcem czegoś, romantyką, rzadkością. 

Bynajmniej nie oznacza to mniejszej rynkowej skuteczności, ale konieczność 

wiązania takich skojarzeń ze specyficzną wiązką korzyści dla nabywcy (np. 

pobytem w romantycznym miejscu, zakupem rzadkiego dobra). 

 Na wyobrażenie słońca wpływa położenie kraju pochodzenia produktu czy 

będącego siedzibą firmy. W krajach południowych, gdzie słońce świeci wysoko na 

niebie, jego wizerunek przypomina ognistą kulę o palących promieniach, natomiast 

na znakach norweskich czy holenderskich często wychodzi ono z gęstych obłoków. 

 Trzecią tendencją jest daleko idąca stylizacja. Nie można jednak zapomnieć, 

iż rynek "dzieł sztuki", jakimi są znaki towarowe, z uwagi na masowość nie 

wyróżnia się subtelnością,  a znaczna stylizacja zmniejsza czytelność symboli. 

Dylemat ten zdają się dostrzegać sami projektanci, wzmacniający wymowę znaku 

przez dodawanie nazw słońca w stosownym języku (np. sun, helios, sol). 

 Kolejnym z najczęściej pojawiających się symboli są oczy. Kopaliński         

w swoim "Słowniku symboli" wymienia ponad 30 znaczeń przypisywanych oczom2. 

Pomiędzy symbolami oka i słońca występowały zawsze silne paralele i związki, 

ponieważ w wielu religiach oko uchodziło za symbol bóstwa, na które nie mógł 

patrzeć zwykły śmiertelnik. Oko i spojrzenie człowieka uważa się najczęściej za 

symbole życia, siły, skarbu, a także czujności i troski.  

 
2 Kopaliński W "Słownik Symboli", Wiedza Powszechna 1993 str. 271 - 273 
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 We wszystkich cywilizacjach oku przypisywano właściwość nadawania 

znaczenia słowom. Określone słowa, połączone z odpowiednim spojrzeniem,            

a niekiedy gestem przynosiły sukces lub nieszczęście. Do dzisiaj - zwłaszcza na 

południu Europy - popularne jest przekonanie o "złym spojrzeniu", "magicznym 

oku" itp. Muzułmanie uważają, że "złe oko" jest przyczyną połowy zgonów. 

Problem wierzeń związanych       z magią oczu doczekał się wielu opracowań         

w antropologii. Do popularyzacji symbolu oka przyczyniła się również masoneria. 

W wolnomularstwie wszechwidzące oko Boga na szczycie piramidy oznacza          

w płaszczyźnie duchowej Wielkiego Architekta Świata,   a w płaszczyźnie fizycznej 

- widzialne słońce, będące źródłem życia. 

 Dokonując przeglądu logotypów wykorzystujących symbol oka zauważamy, 

że dzielą się one na trzy grupy. Do pierwszej należą oznaczenia towarów, których 

użytkowanie jest bezpośrednio związane z posługiwaniem się wzrokiem. Są to znaki 

fabryk sprzętu optycznego, telewizorów, wytwórni filmowych, poradni 

okulistycznych itp. Oko symbolizuje w tym przypadku nie tylko wiedzę, lecz jest 

także formą informowania o cechach użytkowych oferowanego produktu czy 

specjalizacji firmy. Druga grupę tworzą marki przedsiębiorstw oferujących produkty 

uważane za szczególnie istotne dla wiedzy i bezpieczeństwa konsumentów. 

Życzliwe "Oko opatrzności" spogląda więc często na klientów przemysłu 

farmaceutycznego i firm ubezpieczeniowych. 

 Liczna jest również grupa znaków, które nie mają nic wspólnego ani               

z przemysłem "wizualnym", ani z dobrami czy usługami, do których konsument 

winien mieć szczególne zaufanie. Genezą tych znaków jest zapewne podświadome 

przekonanie, iż wykorzystanie odwiecznego symbolu "dobrego oka" będzie 

przyciągać klientów. Stąd, być może, wynika popularność piktogramu oka - 

emblematu egipskiego boga Tota czy czujnych oczu Argusa, przywoływanych przez 

wizerunek pawiego pióra. 

 Bardzo popularny w znakach towarowych jest symbol gwiazdy. Gwiazdy 

postrzegano od tysiącleci nie tylko jako świecące na niebie obiekty, lecz także jako 

bóstwa, ciała niebieskie wywierające wpływ na losy ludzi, również jako istoty, które 
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niegdyś zamieszkiwały ziemię. Gwiazdy występują w różnych religiach jako 

zapowiadające narodziny bogów i synów bożych, są opisywane we wszystkich 

świętych księgach wielkich religii. 

 W chrześcijaństwie Gwiazda Betlejemska to symbol Bożego Narodzenia, 

Epifanii, znak, że dusza opuściła czyściec i ostrzeżenie przed śmiercią. W wielu 

modlitwach gwiazdą nazywana jest Matka Boska. Łatwo zauważalnymi 

pozostałościami przekonań lub aktualnej wiary we wpływ gwiazd na ludzkie losy są 

takie powiedzenia jak "urodzony pod złą gwiazdą", "prowadziła go szczęśliwa 

gwiazda" itp. 

 Spośród mnóstwa skojarzeń związanych z gwiazdami we współczesnym 

świecie jawią się one najczęściej jako symbole ideału, nadziei, szczęścia, sukcesu      

i rangi. Gwiazdy i gwiazdki służą nie tylko do określania ludzkich sukcesów, lecz 

także do oznaczania rang w wojsku, są elementami orderów i odznaczeń. Gwiazda - 

jako atrybut ideału - widnieje na flagach wielu państw, a w ostatnich 

dziesięcioleciach była powszechnie używane w krajach komunistycznych. Gwiazdy 

świecą także w świecie znaków towarowych, służąc do podkreślania rangi produktu 

bądź poziomu świadczonych usług. Lista firm, które noszą takie nazwy jak: 

"Etoile","Stern", "Star", "Zwezda" i ich pochodne w stylu "Trois Etoiles", "Five 

Star", "White Star", idzie         w dziesiątki tysięcy. Nie obserwuje się związków 

między używaniem nazwy i emblematu gwiazdy a profilem działalności 

przedsiębiorstwa, czy przeznaczeniem produktu. "Gwiezdnymi" markami posługują 

się linie  żeglugowe, banki, hotele oraz wytwórcy przeróżnych dóbr 

konsumpcyjnych i zaopatrzeniowych. Częste są za to kompozycje informujące        

o narodowej lub regionalnej proweniencji firmy. 

 Kompozycja graficzna gwiazd bywa dość dowolna. Podstawową cechą 

różnicującą jest liczba ramion. Chociaż w symbolice liczba ta ma istotne i różne 

znaczenie, trudno snuć hipotezy, czy projektanci poszczególnych znaków kierują się 

w tej materii odpowiednią wiedzą czy tylko przesłankami artystycznymi. Można 

jedynie odnotować, że motywami większości znaków są gwiazdy pięcio, sześcio, lub 

wieloramienne, na które nałożono werbalną część marki. 
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 Najczęściej spotykanym symbolem na znakach towarowych w Polsce jest 

korona. Jej popularność jest dziedzictwem czasów, kiedy nakrycia głowy były 

wyróżnikami pozycji społecznej. Korona, której pierwowzorem był roślinny 

wieniec, przybierała w różnych cywilizacjach kształty specyficzne, aby               

w średniowiecznej Europie ulec swoistemu uporządkowaniu: w poszczególnych 

krajach kształty korony zostały związane z hierarchią feudalną. W ciągu stuleci 

jednak, pod wpływem czynników politycznych i stylów w sztuce zmieniały się 

kształty koron i będące ich komponentami symbole. 

 Chociaż symbolika korony jest bardzo bogata, kojarzy się najczęściej               

z godnością, chwałą, dumą, nagrodą, przepychem, prymatem. Ukoronowanie 

oznacza osiągnięcie jakiegoś trudnego celu, szczytowy sukces itp. 

Skojarzenia te spowodowały, iż korona stała się atrakcyjnym elementem 

logotypów, zwłaszcza w krajach, które maja tradycje feudalne. Nazwa lub wyobrażenie 

korony             w marce produktu nadaje mu pewnego dostojeństwa i wytworności, 

informuje klienta, iż kontakt z daną firmą stwarza szansę znalezienia się w "lepszym 

towarzystwie". Stąd motyw korony występuje często z charakterystycznymi nazwami 

firm lub produktów (np. "Royal", "Crown", "Drain King"). 

 Wiele wizerunków koron dość wiernie odpowiada heraldycznym 

pierwowzorom. Np. znak firmy "Christys" eksponuje koronę podobną do korony 

Windsorów. Częste są również znaki, na których występuje korona jako symbol 

miasta. Ilustrują to np. liczne znaki krakowskich przedsiębiorstw i instytucji, na 

których wyobrażono koronę wieńczącą monogram "K" na wrotach wawelskiej 

katedry. 

 Większość współczesnych projektantów traktuje jednak zasady heraldyki 

nader dowolnie, a nawet żartobliwie. Stąd motyw korony i jej elementów (np. 

jabłko, krzyż) występuje najczęściej w formach wynikających z artystycznych wizji. 

 Cechą "ukoronowanych" znaków jest charakterystyczna kolorystyka. 

Koronom złotym towarzyszą na ogół różne odcienie czerwonego tła i czerni, a więc 

barwy niegdyś uważane za przysługujące szlachetnie urodzonym, a dzisiaj uważane 



 18

za eleganckie. Jeśli zamierzeniem projektantów jest podkreślenie takich właściwości 

produktu, jak rozmiary, moc, szybkość, elastyczność - ulubionymi symbolami stają 

się słonie, byki, lwy, konie i inne duże zwierzęta. 

 W wielu przypadkach można mówić wręcz o rozwiązaniach szablonowych. 

Wizerunki żurawi i ptaków drapieżnych pojawiają się masowo na znakach linii 

lotniczych, sów - jako znaki oficyn wydawniczych itp. Sylwetki zwierząt na 

znakach towarowych informują też o wykorzystywanych do produkcji surowcach 

(np. mięsie, nabiale). Służą wreszcie do zaakcentowania "narodowości" firmy: Na 

wielu francuskich znakach figuruje galijski kogut, a na australijskich - kangur. 

Organizacje działające w rejonie Pirenejów, gdzie od dawna organizowano walki 

byków, wykorzystują ten motyw na swoich emblematach. Wykorzystywanie 

sylwetek zwierząt symbolizujących poszczególne kraje lub regiony ma specyficzne 

znaczenie promocyjne. Przywoływanie skojarzeń związanych z ojczyzną jest m.in. 

skutecznym sposobem pozyskiwania odbiorców w dużych skupiskach 

emigracyjnych. 

 Symbolem, który wśród zwierząt jest najczęściej wykorzystywany - jest 

symbol konia. Popularność tego wyobrażenia wiąże się z rolą, jaką odegrał koń       

w historii ludzkości. Na przestrzeni dziejów koń był obiektem polowań, siłą 

pociągową, wierzchowcem, towarzyszem, pomocą w uprawianiu różnych sportów. 

Koń umożliwiał wzrost produkcyjności ziemi, rozwój handlu, łupieżcze wyprawy, 

poszukiwanie terenów do osadnictwa, rozwój sztuki wojennej. Przyczyniał się do 

powstawania             i upadku imperiów. Był zwierzęciem ofiarnym i symbolem 

wielu bóstw. 

 Kiedy niektóre plemiona pierwszy raz ujrzały jeźdźców, uznały ich za istoty 

nadprzyrodzone. Tak w starożytnej Grecji powstał mit o centaurach. Dzisiaj centaur 

na znakach towarowych jest symbolem siły, witalności i niezwykłości. Jego 

sylwetką są opatrzone przede wszystkim wyroby przemysłu metalowego i 

maszynowego. Natomiast skrzydlaty pegaz patronuje organizacjom działającym na 

rynku dóbr kultury. 
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 Końska sylwetka jest wyraźnie preferowana w krajach germańskich. Koń 

zajmował ważne miejsce w germańskiej mitologii. Wszyscy germańscy bogowie 

jeździli konno. Ośmionogi ogier skandynawskiego Odyna, Sleipnir, unosił go jak 

wiatr w powietrzu, a Walkirie pędziły konno nad chmurami, aby zbierać z placu 

boju poległych, godnych zająć miejsca w Walhallli. Konie mogły mknąć               

z szybkością myśli i widzieć to, czego nie dostrzegali ludzie. Przez wieki w wielu 

rejonach Niemiec wiejskie domy ozdabiano skrzyżowanymi końskimi głowami, 

które miały odstraszać złe duchy. 

 O kulcie koni na Wyspach Brytyjskich świadczą ich gigantyczne rzeźby na 

skałach w pobliżu Oxfordu. W Saksonii, Holandii i Szkocji zachowało się do dzisiaj 

wiele związanych ze żniwami obyczajów będących wyraźnym dziedzictwem kultu 

konia. Brytyjskie "konne" znaki towarowe nawiązują jednak głównie do tradycji 

feudalnych. Konie na tych znakach to przede wszystkim bojowe rumaki rycerzy. 

 Duży wpływ na projekty brytyjskich logotypów wywarł zwłaszcza kult św. 

Jerzego. Wizerunek świętego walczącego ze smokiem, wprowadzony w 1820 r. na 

brytyjskie monety, znalazł na znakach towarowych liczne naśladownictwo. 

 Nie mniejsze znaczenie miało oddziaływanie herbu dynastii hanowerskiej - 

białego konia. Jest to niewątpliwie źródło popularności galopującego z rozwianą 

grzywą rumaka  i nazwy "White Horse", którą nosi wiele produktów, pubów itp. 

 Reliktami rzymskiej dominacji są wizerunki koni ciągnących rydwany,         

a ściślej - zwycięskich zaprzęgów. Zadaniem tych znaków jest wywoływanie 

skojarzenia             z przodującą pozycją na rynku. 

 Rozwój techniki sprawił, iż "końskie" marki na ogół nie dostarczają 

informacji               o towarze. Wciąż aktualna jest ich rola psychologiczna. 

 Kolejnym powszechnie używanym symbolem jest symbol rąk. Wizerunki 

rąk są treścią prehistorycznych malowideł i rysunków spotykanych w grotach - 

galeriach sztuki (np. Lascaux). Prawdopodobnie spełniały one rolę swoistych 

podpisów, były przejawem więzi ze wspólnotą, a także miały znaczenie magiczne. 

W biblii i ewangeliach oraz w staro chrześcijańskiej sztuce ręka Boga pojawia się 
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stale - jako obronna, karząca, błogosławiąca bądź pomocna. Ręce uczestniczą          

w wielu współczesnych rytuałach: uścisk dłoni na powitanie i pożegnanie, 

klaskanie, składanie gratulacji, "przybijanie" zawartych transakcji itp. Prezydenci     

i monarchowie przysięgają kładąc dłoń na Biblii lub konstytucji, a kapłani różnych 

religii unoszą ręce błogosławiąc lub przeklinając. We wszystkich językach 

występuje mnóstwo zwrotów odnoszących się do rąk (np. "niech ręka boska broni", 

"umywam ręce", "ręka rękę myje"). Zadziwiająco bogata jest symbolika gestów 

wykonywanych za pomocą rąk, które wyrażają przyjaźń, wrogość, rezygnację, 

wzruszenie itp. Ręka i jej symbole spełniają także wielką rolę w kulturach 

współczesnych. 

 Motyw ręki na znakach towarowych może bezpośrednio informować                 

o przeznaczeniu produktu (np. rękawiczki, kremy do pielęgnacji rąk) lub podkreślać 

poziom działalności i intencje firmy. Może, więc przywoływać skojarzenia                   

z mistrzostwem, ochroną, pozdrowieniami, honorem, wiarą, pracą. Jeśli projektant 

nawiązuje do heraldyki, to najczęściej chodzi o wywołanie wrażeń ślubowania, 

obrony, siły, a w przypadku nawiązania do herbu kraju lub miasta -                   

o zasygnalizowanie miejsca wytwarzania wyrobu czy świadczenia usługi. 

 Znak ręki może być odzwierciedleniem chrześcijańskiego (ręka                    

z krzyżykiem) lub muzułmańskiego talizmanu (ręka z cytatami z Koranu i innymi 

symbolami). Warto wreszcie nadmienić, że na rynkach krajów muzułmańskich 

przywiązuje się dużą rolę do symboli palców i tzw. ręki Fatimy, będącej symbolem 

rodziny proroka. Ręka Fatimy symbolizuje gościnność i szczodrość, a każdy            

z palców określone przymioty. 

 Każda z rąk zawsze miała odmienne znaczenie. Nie jest przypadkiem, że - 

niezależnie od właściwej większości ludzi praworęcznych - czynności rytualnych 

nie wykonuje się lewą ręką. Ręka ta uważana jest  w wielu kulturach za złą                

i nieczystą, natomiast prawa - za dostojna  i szlachetną. Na znakach towarowych 

znajdujemy zawsze rękę prawą. 



 21

                                                

 W znakach towarowych często używana jest sylwetka kobiety. Jednak próba 

uogólnienia roli kobiety jako symbolu, skazana jest na niepowodzenie. Pozostając 

tylko w kręgach mitologii greckiej, rzymskiej, germańskiej czy słowiańskiej,             

z łatwością zauważymy dziesiątki bogiń patronujących zarówno urodzajom, miłości, 

szczęściu  i cnocie, jak i klęskom, nienawiści, zemście, rozpuście itp. 

 Różne cechy i role przypisywano też kobiecie na przestrzeni dziejów           

w kulturze chrześcijańskiej. Usiłowanie wyjaśnienia historycznej genezy 

"kobiecych" znaków towarowych wydaje się jednak niepotrzebne, ponieważ 

inspiracją dla nich są raczej całkiem współczesne przesłanki psychologiczne. 

 Jak twierdzi Casper J. Werkman3 pojawienie się marek wykorzystujących 

kobiecą sylwetkę można tłumaczyć dwiema przyczynami. Pierwszą jest chęć 

dostarczenia bezpośredniej lub pośredniej wiedzy na temat produktu. Znaki takie 

widnieją na wyrobach kupowanych przez kobiety lub są emblematami firm 

świadczących im usługi. Znaki te w przypadku artykułów gospodarstwa domowego, 

żywności czy obuwia eksponują zwykle sylwetkę kobiety ubranej, a w przypadku 

kosmetyków czy bielizny - roznegliżowanej. 

 Drugim powodem jest wykorzystywanie skłonności ludzi do utożsamiania 

się   z wizerunkiem takich czy innych idoli, upodabniania się do pewnych wzorców. 

Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które żyją równocześnie w świecie pracy, rodziny              

i domowych obowiązków oraz w świecie marzeń i fantazji. Znak towarowy 

wyobrażający kobietę, która - jak się sugeruje - zawdzięcza swoją atrakcyjność czy 

satysfakcję nabywaniu danego produktu, jest narzędziem sprzedawania marzeń. 

 Projektując znaki oparte na motywie kobiecej sylwetki mężczyźni nadają im 

cechy, które aktualnie podobają się im samym. Przegląd "kobiecych" znaków            

z różnych epok dostarcza ciekawych informacji o tym, jak z upływem czasu 

zmieniały się ideały kobiecego piękna, moda, erotyka i obyczajowe normy. 

 
3 Werman C "Trade Marks Their Creation, Psychology, And Perception", J. H. Bussy, Amsterdam 1974 str. 

407 
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Dojrzałe, pulchne panie z obnażonymi ramionami, które figurowały na znakach        

z początku wieku, u jego schyłku ustępują miejsca smukłym dziewczynom              

w zminimalizowanej bieliźnie lub w stroju Ewy. Z biegiem czasu niemal znikają 

często wcześniej spotkane postacie kobiece ze świata literatury, sztuki i mitologii, 

jak Wenus, Nefretete, Kleopatra, Brytania i inne. Widoczne jest również 

wyrównywanie różnic obyczajowych między poszczególnymi krajami. Tak na 

przykład, aż do końca lat sześćdziesiątych sylwetki roznegliżowanych dziewcząt 

były częstym motywem marek niemieckich i francuskich, ale rzadko spotykało się 

je na wyrobach brytyjskich i amerykańskich. Obecnie różnice te są niewielkie. 

 Przejściowość wzorów urody oraz rozwój i globalizacja kultury masowej 

powodują, że wpływ prądów w sztuce na wyobrażenie kobiet na znakach 

towarowych jest nieznaczny. Awangardowe projekty bywają zresztą niezbyt 

pożądane, ponieważ wyjście naprzeciw gustom masowego odbiorcy wymaga 

realistycznego, a nawet naturalistycznego przedstawiania wzorów sylwetki, stroju 

itd. 

 Oddziaływanie moralnego klimatu na wizerunki kobiet ujawnia się wyraźnie 

przy okazji rejestracji znaków. Ponieważ ustawy o znakach towarowych zawierają 

zapisy, iż znak nie może obrażać uczuć nabywcy, wywoływać negatywnych 

skojarzeń itp., stanowi to zaporę dla nadmiernego liberalizmu projektantów. Tak 

więc eksportując towary do krajów, gdzie religia, prawo lub lokalne zwyczaje nie 

zezwalają na użycie rozwiązań akceptowanych na innych rynkach, trzeba nierzadko 

posługiwać się znakami odmiennymi. 

 

1.3 Strategie marki – definicje i podstawowe pojęcia 

Marka (Brand) według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu 

(AMA)4 jest to "nazwa, termin, napis, symbol, lub ich kombinacja stosowana przez 

 
44 R. Aleksander  "A Glossary of Marketing Terms", Chicago American Marketing Association 1980 str. 9 
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dystrybutora w celu zidentyfikowania ich towarów i odróżnienia od towarów 

sprzedawanych przez konkurentów". 

Zgodnie z definicją marki przyjętą przez Amerykańskie Stowarzyszenie 

Marketingu - marka jest jednym z elementów kompozycji produktu. Jest to zgodne        

z prawdą, jednakże jest dużym uproszczeniem. Dawid Ogilvy definiuje markę 

następująco:5 "Marka to złożony symbol, nieuchwytna suma cech produktu, jego 

nazwa i opakowanie i cena, jego historia, reputacja i sposób w jaki jest 

reklamowany (...). Marka może być też definiowana przez konsumenckie odczucia    

i doświadczenia, tych, którzy ją używają".  

  Jest to bardzo szerokie podejście, obejmujące w praktyce cały marketing 

mix. Jednakże jest ono bliższe rzeczywistej roli marki w procesach wymiany.          

W tym rozumieniu marka jest zbiorem elementów zawierających bardzo 

zintensyfikowane treści komunikacyjne. Są one wyrażane za pomocą różnych 

znaków, zarówno językowych, ideograficznych, jak i ikonicznych. Startegie marki 

wykorzystują więc fakt, iż myślenie ludzkie ma charakter abstrakcyjny, to znaczy, 

że człowiek myśli za pomocą pojęć, które układają się w większe jednostki logiczno 

- syntaktyczne zwane sądami i właściwość ta została szczególnie silnie 

wykorzystana      w stosunku do znaku towarowego. Pierwsze nasze wrażenia          

o produkcie są odbierane za pomocą zmysłów. Suma tych wrażeń doprowadza do 

wytworzenia ogólnego wyobrażenia o produkcie. Użycie marki jest skróconym, 

zastępczym symbolem reprezentującym wszystkie określone cechy danego towaru, 

utrwalonym  w świadomości konsumenta w taki sposób, że marka trwale kojarzy się 

z określonymi cechami produktu. Dla powstania określonych związków 

asocjacyjnych często nie jest potrzebne postrzeżenie konkretnego towaru, a tylko 

znaku towarowego. Marka odwołując się do dotychczasowego doświadczenia i do 

posiadanego zasobu informacji o określonym produkcie, wystarcza do tego, aby     

w świadomości konsumenta wzbudzić przekonanie co do jego jakości, zastosowania 

i funkcji. Właściwością ludzkiego myślenia jest również to, że dąży ono, na 

 
5 D. Ogilvy „Ogilvy on Advertising”, First Vintage Book 1985 str. 32 
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podstawie doświadczeń, do uogólnień; w tym wypadku uogólnienie polega na tym 

że marka, wyróżniająca określony produkt, jest wystarczającą przesłanką do tego, 

aby nabywca swoje przeświadczenie, zdobyte w stosunku do jednego produktu, 

przeniósł na inne oznaczone tym samym znakiem6. Myślenie o marce w kategoriach 

bardziej abstrakcyjnych niż zapisy encyklopedyczne, czy prawne ma jednak pewną 

ułomność, gdyż może prowadzić do utożsamiania marki  z produktem; nie jest to do 

końca prawdą, ponieważ produkt na pewno nie jest tożsamy marce. Jest on fizycznie 

wytwarzany, podczas gdy marka jest kreowana.  

Produkt może się zmieniać, a marka pozostaje bez zmian (lub odwrotnie). 

Marka istnieje tylko na obszarze procesu komunikowana. To właśnie komunikacja 

marketingowa rodzi markę i określa jej rynkową "osobowość", jedyną                    

i niepowtarzalną, podczas gdy jakość produktu może być standardowa i powtarzalna 

- łatwa do kopiowania. Marka jest wiec swoistym bankiem informacji o produkcie, 

który zawiera dane na jego temat i historię na rynku.  

 Podobny model marki przedstawia Jean - Noel Kepferer7. Według niej 

marka może mieć następujące znaczenia : 

1. Cechy. Marka z początku kojarzy się z pewnymi cechami. Tak więc 

mercedes kojarzy się z drogim, dobrym, trwałym samochodem                 

o wysokim prestiżu i wysokiej wartości w przypadku odsprzedaży. Firma 

może użyć jednej lub więcej cech celem promocji samochodu. Przez lata 

Mercedes używał sloganu: "Samochód skonstruowany jak żaden inny na 

świecie". To służyło jako podstawa do ukazania innych zalet samochodu. 

2. Korzyści. Marka to więcej niż zbiór cech. Klienci nie kupują cech tylko 

korzyści. Cechy muszą być przełożone na korzyści emocjonalne                    

i funkcjonalne. 

3. Wartości. Marka mówi również o wartościach dostarczanych przez 

produkt. Mercedes zapewnia wysokie osiągi, bezpieczeństwo, prestiż. 

Brand manager musi znać grupy nabywców poszukujących tych wartości. 
 

6 Praca zbiorowa "Testowanie opinii konsumentów", PWE 1999 str. 23 
7 J.N.  Kapferer Strategic „Brand Management”, Kogan Page 1999 str. 98 
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4.  Kultura. Marka może reprezentować pewną kulturę. Mercedes 

reprezentuje kulturę niemiecką: dobrą organizację, wydajność, jakość. 

5.  Osobowość. Marka może sugerować pewną osobowość, może się 

kojarzyć   z osobą, zwierzęciem, obiektem. Może przybrać też osobowość 

znanej osoby publicznej. 

 Obszar decyzyjny, jaki obejmuje jest bardzo rozległy i wykraczający poza 

elementy bezpośrednio związane z podkompozycją "produkt", gdzie teoria 

marketingu umieszcza znaki towarowe. Jej funkcje sięgają dużo dalej i tylko od 

wiedzy i umiejętności  managerów do spraw marketingu zależy czy marka będzie 

stosowana w znaczeniu formalno - prawnym, czy stanie się jednym     z kluczowych 

elementów, wokół których buduje się strategie marketingowe i być jednym              

z najbardziej wartościowych składników majątku przedsiębiorstwa. 

 

1.4 Podstawowe strategie marki 

Strategie marek obejmują wiele decyzji, często o znaczeniu długofalowym, 

strategicznym, które nie mogą być łatwo zmienione bez ponoszenia znacznych 

kosztów (zarówno w sensie księgowym jak i niewymiernym). Dlatego specjalista od 

marketingu lub zespół ludzi zatrudnionych w dziale marketingu, w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa i struktury organizacyjnej musi zdecydować, jaka 

strategia będzie optymalna, jak ją realizować  i przy pomocy jakich narzędzi 

kontrolować. Szereg strategicznych decyzji dotyczących marki przedstawiony jest 

na rysunku 1.4.1. 



Rysunek 1.4.1 Strategiczne decyzje związane z marką.  
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Źródło::8 

Strategie markowe przynoszą korzyści zarówno przedsiębiorstwom jak              

i konsumentom. Niestety nie zawsze skuteczne wdrożenie tej strategii jest możliwe. 

McCarthy9 formułuje listę warunków, które determinują możliwości 

przedsiębiorstwa w tej dziedzinie. Są to: 

1. Produkt może być łatwo identyfikowalny przez użycie marki. 

2. Jakość produktu jest wysoka, a jego użyteczność w stosunku do ceny 

duża, zaś ustalony standard jakości łatwy do utrzymania. 

3. Możliwe jest zapewnienie takiej dystrybucji, która pozwoli na 

odpowiednią osiągalność produktu na rynku. 

4. Popyt na dana klasę produktu jest wysoki 

5. Istnieje możliwość ustalenia na tyle wysokiej ceny, która zrekompensuje 

wydatki poniesione na promocje. 

6. Istnieją ekonomie skali, które pozwolą na obniżkę kosztów 

jednostkowych brandingu. 

7. Możliwe jest zdobycie odpowiedniego miejsca na półkach. Szczególnie 

istotne jest to w przypadku marki producenta, który musi posiadać 

kwalifikowany personel sprzedażowy i zasoby finansowe dla osiągnięcia 

odpowiedniego miejsca na półce. 

 Pomimo olbrzymich korzyści, jakie oferuje marka, przedsiębiorstwa nie 

zawsze są   w stanie zrealizować tę strategię. Koszty potencjalnej promocji mogą 

przekraczać zasoby finansowe firmy, a pozyskanie odpowiednich środków               

z zewnętrznych źródeł finansowania może być trudne, ponieważ inwestuje się w 

wartości niematerialne, które, pomimo, że mają odzwierciedlenie w sprawozdaniach 

finansowych są ciągle dość słabym argumentem w przekonywaniu "specjalistów od 

wydawania pieniędzy", że jest to opłacalne.  

 
8 P. Kotler  "Marketing, Analiza, Planowanie, Wdrażanie, Kontrola", Gebetner i Ska 1994 st.414  

 
9E. McCarty, W. Perroult “Basic Marketing” Inrvin 1995 



 28

 Powodem sprzedaży anonimowej może być wysoka standaryzacja 

produktów i brak potrzeby ich różnicowania, choć w rozwiniętych gospodarkach 

rynkowych jest to sytuacja raczej hipotetyczna. Czasami ze względu na charakter 

produktu czy sposób jego dystrybucji oznakowanie produktu jest trudne - 

wyobraźmy sobie ogórki sprzedawane z beczki czy gwoździe w skrzyni - trudne 

byłoby dodawanie etykiety z nazwą do każdej sztuki, chociaż zaczynają się 

pojawiać nity pakowane po kilkanaście sztuk i posiadające znaki towarowe na 

opakowaniu, a nawet nazwy marki namalowane na każdej sztuce.  

 Ciągle powstają przedsiębiorstwa, których celem jest wyłącznie produkcja     

i to często dla jednego czy dwóch odbiorców, a ich wyroby sprzedawane są tylko 

pod szyldem obcych podmiotów gospodarczych lub jako produkty anonimowe.  

 Przedsiębiorstwa takie działające na rynku dóbr konsumpcji znajdują się           

w wyjątkowo słabej pozycji przetargowej, zarówno w stosunku do dostawców jak          

i odbiorców (pamiętajmy dlaczego pod koniec ubiegłego stulecia producenci 

rozwinęli strategie markowe). Uzasadnione to może być jedynie w wypadkach, 

kiedy strategia anonimowa daje naprawdę duże oszczędności kosztowe lub gdy 

istniejące bariery wejścia uniemożliwiają wejście do sektora   z własną marką 

(przekonały się o istnieniu barier nawet takie giganty jak Philips czy RCA, próbując 

rozwinąć strategię markową na rynku komputerowym). 

 Uzasadnieniem dla sprzedaży bezmarkowej jest istnienie segmentów rynku 

typu "price sensitive", gdyż produkty bezmarkowe są średnio o 40 do 50 % tańsze 

od marek producentów  i o 15 do 30% - od marek pośredników handlowych.  

 Nie jest korzystne znakowanie wyrobów, jeśli ma to ograniczyć okazje 

marketingowe; jeśli na przykład przewiduje się dynamiczny rozwój sieci 

dyskontowych lub głęboką recesję, tani standaryzowany produkt "no name" może 

być strzałem           w dziesiątkę. 

 Istnieją więc takie sytuacje rynkowe, gdzie sprzedaż anonimowa może być 

zyskowna. Marka daje jednak większe szanse na sukces, a zjawisko to 

prawdopodobnie zaostrzy się w przyszłości, dlatego podmioty na rynku powinny     



 29

                                                

w miarę możliwości stosować strategie markowe, a produkty bez nazwy (często 

oznacza to "bez twarzy") traktować jako uzupełnienie, które lepiej dostosowuje 

ofertę do potrzeb rynku (do sprzedaży na giełdach, gdzie na przykład benzyna nie 

jest jeszcze oznakowana marką). 

 

1.4.1 Wybór sponsora marki. 

1.4.1.1 Marki producentów. 

 Kiedy wytwórca decyduje się na użycie w swojej strategii marketingowej 

marki (znaku towarowego) mówimy o marce producenta lub marce narodowej 

(national or manufacturer brand)10. Pojęcie "narodowa" ma amerykański rodowód     

i używane jest, dlatego, że tak oznaczone marki są reklamowane w mediach             

o ogólnokrajowym zasięgu i rozpoznawane na terenie całego kraju (to znaczy USA). 

Strategia ta jest obecnie dominująca na rynkach światowych. Około 80% produktów 

spożywczych, 75% wyposażenia mieszkań "nosi" markę producenta. Są one 

poszukiwane przez konsumentów, którzy pragną niskiego ryzyka złego zakupu, 

dobrej jakości typu i wykonania, statusu i prestiżu, dobrych usług posprzedażowych 

oraz możliwie najprostszego procesu zakupu. Konsumenci zakładają, ze marki 

producenta są pod ścisłą kontrolą wytwórcy i dlatego można im ufać. Dzięki 

wysiłkom promocyjnym mają ustalony, powszechnie znany wizerunek. Są 

sprzedawane przez konkurencyjne kanały dystrybucji, których uczestnicy pokrywają 

także cześć kosztów promocji. Ponieważ są sprzedawane przez konkurujące kanały 

dystrybucji, osiągalność ich na rynku jest dużo wyższa, niż pozostałych rodzajów 

marek. Ze względu na wysoki poziom sprzedaży produktów z oznakowaniem 

producentów, przynoszą one korzyści wszystkim uczestnikom kanału rynku, ale 

najwięcej korzysta producent - sponsor marki. 

 

 

 
10 E Berkowitz , R Kevin ,W Rudelius W "Marketing" Irvin 1998 str. 269 - 273 
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1.4.1.2. Marki pośredników handlowych.  

Ostatnie kilkanaście lat to dość burzliwy rozwój marek własnych na świecie,      

a sprzyjają temu tak ogólno-biznesowe trendy jak wzrost znaczenia marki jako 

narzędzia konkurowania czy konsolidacja powodująca powstawanie przedsiębiorstw 

handlowych o globalnym zasięgu. 

Marki własne pośredników handlowych kierowane są, więc one przede 

wszystkim do konsumentów, którzy są wrażliwi na realną wartość produktu, 

potrafią porównać ceny i cechy zarówno wizerunkowe, jak i rzeczywiste 

poszczególnych wyrobów. Marki własne są atrakcyjne, ponieważ przeważnie są 

tańsze przy porównywalnej jakości. Konsumenci, zwolennicy marek pośredników, 

są w stanie zaakceptować nieco większe ryzyko, niż konsumenci lojalni markom 

producentów. Nie jest jednak ono bardzo wysokie ze względu na zaplecze silnego 

detalisty, ze stabilnym   i rozpoznawalnym wizerunkiem. Marki prywatne 

zwiększają także różnorodność produktów obecnych na półkach sklepowych oraz 

szczelnie wypełniają rynkowe nisze (np. żywność lokalna). Niestety w Polsce nie 

jest to do końca prawda - sieci handlowe w pogoni za niską ceną zdążyły 

zdewaluować pojęcie private label do taniego substytutu niskiej jakości (podczas, 

gdy 71% konsumentów amerykańskich określa jakość marek własnych jako nie 

odbiegającą od produktów oznaczonych znakiem producenta11). Ma to negatywny 

wydźwięk dwojakiego rodzaju. Nie tylko konsument nie ponowi zakupu, ale też nie 

spróbuje produktów z inne kategorii. Co więcej, różnica w cenie między wiodącymi 

produktami z markami producentów, a markami pośredników handlowych (patrz 

tabela 1.1) nie jest tak znacząca jak w krajach wysoko rozwiniętych.  
 

 

 

 

 

 

 
11 hortmgt.aem.cornell.edu/ pdf/smart_marketing/cuellar2-02.pdf 
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Tabela 1.1 Dane z lat 1998-2000 w marketach Agent i Plus. 

Rodzaj produktu Stosunek ceny marki własnej do 
marki producenta w procentach 

Kefir 56 

Czekolada 55 

Herbata 30 

Majonez 45 

Groszek konserwowy 60 

Mydło 60 

Proszek do prania 50 

Proszek do czyszczenia 60 
Źródło: http://yach001.webpark.pl/artykul1.htm 
 

Niezależnie od tych ograniczeń, postępująca konsolidacja handlu, niska 

zamożność konsumenta oraz słaba pozycja krajowych wytwórców powinny 

powodować, iż marki pośredników handlowych będą miały w naszym kraju El 

Dorado. Jednak nawet tak istotne czynniki jak: presja racjonalizacji wydatków, 

postrzeganie poziomu jakości jako porównywalnego, konieczność zwracania 

większej uwagi na wartość, cenę, jakość, ekspansywna polityka detalistów               

w dziedzinie promocji uzupełniającej, ograniczenie budżetów reklamowych, rosnąca 

liczba marek, zacierająca ich tożsamość oraz wzrost zaufania wobec dystrybutorów 

nie nakłoniły polskich konsumentów do szerokiego kupowania marek pośredników 

handlowych. Badania pokazują, iż tylko 7% konsumentów, którzy wedle własnej 

opinii zwracają uwagę na markę przy podejmowaniu decyzji kupuje regularnie 

marki pośredników handlowych. Kolejne 26% czyni to okazjonalnie12. Marki 

własne są częściej akceptowane przez kobiety (41 %, mężczyźni 36 %). Większy 

sceptycyzm wobec marek własnych wykazują ludzie młodzi (w wieku 25-36 lat), 

lepiej sytuowani i legitymujący się wyższym wykształceniem13. Wyniki badań 

                                                 
12 Badania prowadzone przez Gfk Polonia (maj 2002) 
13 Badania prowadzone przez Dział Trade firmy Kinoulty Research. 

http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=mms&msgnr=1659 
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przeprowadzone przez Kinoulty Research14 pokazują jakie kategorie produktowe, 

były najchętniej kupowane jako marki pośrednika.. Należą do nich: chemia 

gospodarcza, soki owocowe, przyprawy i dodatki do żywności, słodycze, napoje 

gazowane. (powyżej 50 proc. wskazań "na pewno + raczej bym kupował/a"). 

Natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszyłyby się: ubezpieczenia, leki bez 

recepty, żywność dla dzieci, wino, tytoń, piwo, ubrania, kosmetyki (powyżej 50 proc. 

wskazań "na pewno + raczej bym nie kupował/a"). Oznacza to, iż segment tej jest we 

wczesnej fazie rozwoju. 

Światowe raporty odnośnie sprzedaży mówią o 21% udziału marek 

prywatnych w całkowitej sprzedaży detalicznej na świecie, przy czym szacuje się,   

iż udział ten będzie się zwiększał, szczególnie na rynkach mniej rozwiniętych takich 

jak Europa Wschodnia. Najczęściej wymieniane grupy towarowe, gdzie 

spodziewany jest wzrost sprzedaży to produkty spożywcze, ale również odzież         

i elektrotechnika. Istnieją sieci punktów sprzedaży detalicznej, które posiadają 

kilkaset produktów sygnowanych własnymi markami, a ich sprzedaż zapewnia im 

ponad 50% obrotów15 (patrz tabela 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 tamże 
15 http://dd.tradepress.com.pl/default.asp?show=page&id=7395 
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Tabela 1.2 Udział  marek własnych w sprzedaży ogółem 

Firma 
Całkowita sprzedaż (mln 

USD) 
Udział marek własnych (%) 

Wal-Mart 282290 40 

Carrefour 101921 25 

Ahold 85863 48 

Metro Group 68725 35 

Ito-Yokado 56142 26 

Kroger 56022 24 

Tesco 54807 60 

TARGET 50667 31 

Rewe 48419 25 

Costco 45501 10 
Źródło: M+M Planet Retail. Zobacz: http://yach001.webpark.pl/artykul1.htm 
 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę sprzedaż marek własnych w poszczególnych 

krajach to na plan pierwszy wychodzą kraje Europy zachodniej (patrz tabela 1.3). 

Należy zróżnicować liczbę sprzedanych produktów pod markami własnymi oraz 

całkowity wolumen obrotu, mając na uwadze, iż marki te należą do najtańszych 

ofert rynkowych, więc bardziej miarodajne jest porównywanie wyników sprzedaży               

w sztukach niż w postaci wielkości generowanych przychodów.

http://yach001.webpark.pl/artykul1.htm
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Tabela 1.3 Udział w rynku marek własnych w wybranych krajach. Dane z roku 2001 z 

wyjątkiem USA (2000). 

Kraj 
Sprzedaż ilościowo (% 

udziału) 

Wartość sprzedaży (% 

udziału) 

Włochy 12,8 11,1 

USA 20,0 15,5 

Holandia 20,7 18,6 

Hiszpania 23,6 17,0 

Francja 24,3 20,8 

Niemcy 31,0 24,0 

Belgia 36,4 26,9 

Wielka Brytania 41,0 39,0 
Źródło: AC Nielsen 2002. Zobacz: A Survey on the Economic Impact of the Development of 

Private Labels Fabian Bergès-Sennou, Philippe Bontems and Vincent Réquillart. Université de 

Toulouse (INRA, IDEI). 

 

Oczywiście asortyment marek pośredników handlowych jest znacznie 

mniejszy niż marek producentów i praktycznie nie są one znane poza obszarem 

działania danego dystrybutora, chociaż marki własne takich gigantów jak Wal-Mart, 

Carrefour i Metro Group stają się powoli, wraz z ekspansją sieci, markami 

globalnymi. Znajdziemy jednak kategorie produktowe, gdzie marki własne 

osiągnęły znaczący udział (patrz tabela 1.4). Jednak w starciu z markami 

producentów (patrz dalsza część tekstu) marki własne zdecydowanie przegrywają 

walkę o udział w wydatkach konsumentów. 
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Tabela 1.4. Udział w rynku marek prywatnych w wybranych kategoriach produktowych. 
Udział mierzony liczbą sprzedanych produktów wyrażony w %. Tabela nie obejmuje sieci ALDI. 

Kraj Mrożonki Wyroby cukiernicze Soft drinki Uroda i zdrowie 

Włochy 21,0 ________________ 11,5 2,8 

Holandia 25,7 14,2 11,9 6,3 

Hiszpania 46,3 16,3 18,1 14,8 

Francja 40,9 14,0 19,8 9,9 

Niemcy 46,4 28,3 23,1 14,7 

Belgia 59,8 25,7 39,8 20,8 

Wielka 
Brytania 

46,3 18,8 47,1 24,4 

Źródło: AC Nielsen 2002. Zobacz: A Survey on the Economic Impact of the Development of 

Private Labels Fabian Bergès-Sennou, Philippe Bontems and Vincent Réquillart. Université de 

Toulouse (INRA, IDEI). 
W Polsce marki pośredników handlowych osiągnęły jak dotąd kilku-

kilkunasto procentowy udział w niektórych kategoriach produktu (np. soków)16        

i zaczynają zagrażać pozycji niektórych marek producentów. Szacuje się, że pod 

koniec 2001 roku 20 procent towarów kupowanych w Polsce, w sieciach marketów, 

stanowiły wyroby oznaczone marką handlową. Według ocen fachowców wkrótce 

udział ten wzrośnie do 35%. Najbardziej popularną marką pośrednika handlowego 

jest Biedronka, kolejne to Leader Price i Tip.17 Co ważne, marki te oferowane są w 

znakomitej większości przez zagraniczne sieci sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że 

polscy sprzedawcy mają trudności z wdrażaniem strategii markowych. A szkoda, 

ponieważ działania takie są najbardziej zyskowne dla właściciela marki - 

pośrednika, szczególnie obecnie, gdy możliwy jest zakup tanich produktów od 

anonimowych wytwórców zarówno polskich jak i zagranicznych. Pozwala to 

stosować dużo niższe ceny. Mówi się, że dystrybutorzy są w stanie zarobić więcej 

stosując własne marki, niż oferują im producenci18. Tym bardziej, że silny 

producent integrator kanału może nie pozostawić pośrednikowi żadnych możliwości 

                                                 
16 http://wwwc.pig-chamber.com.pl/pig-chamber/pig/bony_03.htm 
17 Badania prowadzone przez Gfk Polonia (maj 2002) 
18 J. Adams "Private Labels: New Fump", Stores 06. 1998 str. 12 - 24 
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wpływu na mieszankę marketingową, szczególnie w zakresie polityki cenowej. 

Własna marka daje więc niezależność, a nierzadko jest jedynym sposobem, aby 

zmusić producenta do dopasowywania oferty do potrzeb pośredników. Własna 

marka daje pośrednikowi większą elastyczność po stronie zakupów; koszty zmiany 

dostawcy nie są tak wysokie jak przy sprzedaży marek producentów. 

  Stosowanie marki dystrybutora wiąże się z oszczędnościami na promocji, 

gdyż dystrybutor kontroluje punkty sprzedaży, przez co może lepiej wykorzystywać 

instrumenty merchadisingu i POS. Ponadto, kiedy pośrednicy podejmują działania 

promocyjne, cześć wydanych przez nich środków promuje producenta (na przykład, 

kiedy wielki detalista K - mart wspiera sprzedaż aparatów Canon, korzyści ma 

również wytwórca, natomiast podczas promocji sprzętu fotograficznego Focal 

pracuje wyłącznie na siebie). A pamiętajmy, iż takie działania w prosty sposób 

prowadzą do zwiększenia lojalności wobec punktu sprzedaży oraz stopnia 

wyróżnienia sklepu na tle innych. Tak więc korzyści wprowadzenia marek własnych 

dla dystrybutora można podsumować następująco19: 

1.  Marki własne redukują wysoką siłę przetargową producentów (marek 

producentów). 

2.  Zwiększają potencjalną lojalność konsumentów. 

3.  Przyczyniają się do wzrostu sprzedaży. 

4.  Są znakomitym czynnikiem różnicowania oferty i budowania wizerunku. 

5. Zwiększają elastyczność polityki cenowej. 

6.  Zwiększają kontrolę nad procesami logistyki i magazynowania. 

7.  Pomagają lepiej radzić sobie w trudniejszych ekonomicznie okresach. 

W sytuacji, gdy dystrybutor jest właścicielem marki, spoczywa na nim 

odpowiedzialność za jej rynkową pozycję. Jeśli konsument odrzuci markę 

producenta, może w danym punkcie sprzedaży kupić inny produkt, ale gdy nie 

spodoba mu się marka dystrybutora traci on w sposób dwojaki: klient kupuje markę 

producenta, a także cierpi wizerunek sprzedawcy. Wprowadzanie marek własnych 

 
19  http://retailindustry.about.com/library/uc/02/uc_stanley3.htm 
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powoduje „rozmycie” asortymentu oraz tak negatywne skutki jak wysoki poziom 

zapasów, mniejszą całkowitą sprzedaż (marki prywatne są tańsze od marek 

producentów), postrzeganie punktu sprzedaży jako oferującego produkty niskiej 

jakości. Istotny jest również brak wsparcia ze strony silnych producentów. 

Pośrednik ma jednak znacznie mniejsze możliwości niż producent               

w utrzymywaniu odpowiedniej jakości i cen, chociaż w pewnych przypadkach może 

on zmienić dostawcę produktów, a klient nawet nie zauważy zmiany. Mimo swoich 

oczywistych zalet strategia sprzedaży pod marką dystrybutora może być ryzykowna 

i należy starannie przemyśleć jej wprowadzenie; trudno jest też jednoznacznie 

określić, w jakich wypadkach uzasadnione jest jej stosowanie. Wydaje się, więc,     

że najbardziej atrakcyjna sytuacja jest wówczas, gdy producenci pomijają mało 

zyskowne z ich punktu widzenia segmenty rynku, które z powodzeniem mogą być 

obsłużone przez lokalnego pośrednika. Dzięki koncentracji w takich segmentach lub 

niszach rynkowych ma on swoistą sytuację monopolistyczną. Jest to o tyle łatwe,    

że dystrybutorzy są zawsze "bliżej" konsumenta i potrafią precyzyjnie określić jego 

potrzeby. McCarthy formułuje następujące warunki, kiedy wprowadzenie marki 

pośrednika ma największe szanse powodzenia20 : 

1. Rynek jest ustabilizowany i rozległy. 

2. Nie ma żadnej marki producenta o bardzo silnej pozycji. 

3. Istnieje silny popy dający możliwość zwrotu poniesionych kosztów  

(szczególnie promocji). 

4. Produkt o odpowiedniej jakości i cenie jest osiągalny u producentów. 

5. Jakość produktu może być łatwo sprawdzona przez konsumenta  

(ogranicza to ryzyko zakupów). 

6. Działania promocyjne nie są skomplikowane i kosztowne.  

7. Marki producentów są sprzedawane po wysokich (zawyżonych) cenach.  

Wbrew obiegowym opiniom zyskują również producenci. Producent stosuje 

swoją markę dla części produktów, resztę sprzedaje jako produkty bezmarkowe. 

 
20 W. Perreault,  E. McCarthy, “Basic Marketing”,  Irwin 1995 str.145 
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Gdy przedsiębiorstwo chce wykorzystać pełne moce produkcyjne lub wyrównać 

wahania sezonowe produkcji, godzi się na sprzedaż wyrobów pod obcymi markami. 

Nie zawsze też firmy dysponują odpowiednimi środkami, aby pozwolić sobie na 

sprzedaż markową wszystkich produktów. Obecnie panuje przekonanie, iż w 

niedalekiej przyszłości marki własne wyprą marki lokalne, co nie wróży dobrze 

niewielkim polskim wytwórcom, którzy muszą odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, 

aby zaistnieć na rynku ponadnarodowym lub jak najkorzystniej sprzedać produkt 

silnej sieci detalicznej? 

Przedsiębiorstwa, które sprzedawały dotychczas pod własną marką decydują 

się na sprzedaż części asortymentu pod marką pośrednika (często traktowane jest to 

jako swoista "dywersyfikacja", czy też rozwój rynku), a ma to na celu sięgnięcie do 

nowych obszarów i uniezależnienie się od dotychczasowych rynków. Daje to lepsze 

wykorzystanie majątku przedsiębiorstwa i zwiększenie stopnia bezpieczeństwa, 

ponieważ nawet, jeśli marka producenta nie odniesie sukcesu na rynku, to jest duże 

prawdopodobieństwo, że silny pośrednik taki sukces osiągnie. Kryje się tu pewne 

niebezpieczeństwo: w przypadku, kiedy konsumenci rozpoznają fakt, że dwie różne 

marki to w gruncie rzeczy te same produkty, będą kupować w większym stopniu 

markę pośrednika, gdyż z założenia jest ona tańsza. Wydaje się, że sprzedaż pod 

obcą marką, może być przez producentów wykorzystywana tylko jako uzupełnienie 

sprzedaży markowej. Sprzedaż całej produkcji pośrednikom, którzy będą 

sponsorami marki to dla producenta de facto sprzedaż anonimowa, która daje 

producentom słabą pozycję. Strategia taka może być odpowiednia dla firm małych, 

słabych,  o niewielkich zasobach, które mają alternatywę: albo one będą sprzedawać 

pod obcą marką albo interes zrobi konkurent. Jednak nawet największe rynkowe 

giganty takie jak Unilever dostrzegają szansę w sprzedaży produktów do 

wykorzystania przez sieci handlowe jako marki własne. Przykładem jest 

produkowana dla sieci Biedronka margaryna „Wyborna”. To samo dotyczy 

wiodących producentów piwa czy środków czystości. Taka sprzedaż to również 

zacieśnianie kontaktów z liczącymi się dystrybutorami i możliwość pozyskania 

lepszych miejsc na półkach. Istnieje nawet stowarzyszenie, powstałe w 1979 roku    
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i zrzeszające kilka tysięcy wytwórców produktów sprzedawanych później pod 

markami pośredników handlowych.  

Na drugim końcu kontinuum są jedna firmy, których strategia rynkowa 

wyklucza tego typu rozwiązania takie jak Coca-Cola czy Procter & Gamble. Część        

z tych firm jest świadoma swojej potęgi rynkowej i nie chce rozmieniać się na 

drobne nawet za cenę uzyskania nieco większych obrotów. Z drugiej strony takie 

czynniki jak utrata dobrych stosunków  z dystrybutorem, jeżeli fiaskiem okaże się 

sprzedaż produktu pod marką własną dystrybutora, niskie marże uzyskiwane przy 

tego typu działaniach rynkowych, ryzyko kanibalizacji oraz naśladownictwa 

powodującego dalszy spadek rentowności sprzedaży skutecznie powstrzymują 

producentów przed dostarczaniem produktów do sprzedaży pod markami własnymi 

dystrybutorów.  

Efektem ubocznym aktywności pośredników handlowych w obszarze 

budowania i zarządzania marką jest duże zamieszanie w strategiach marek własnych 

wykorzystywanych przez pośredników handlowych. Firmy te wprowadziły różne 

postacie marek własnych nie do końca precyzyjnie pozycjonowanych. Wydaje się, 

iż znajomość technik brandingu u kadry zarządzającej sieciami nie nadążała za 

wizją dodatkowych przychodów i zysków.  

Obecnie mamy wiec do czynienia z całą gamą marek pośredników 

handlowych. Najbardziej przejrzysta strategia obejmuje marki korporacyjne (np. 

Carrefour). W tym przypadku produkty oznaczone są logotypem pośrednika. Mogą 

mieć charakter marek indywidualnych bądź obejmować określone linie produktowe. 

Coraz częściej mamy do czynienia ze strategią obejmującą marką korporacyjną 

praktycznie wszystkie produkty oferowane w danej sieci (np. szwajcarski Migros). 

Znaczący odsetek marek własnych posiadają też takie sieci jak Aldi (95%), Lidl 

(80%) czy Sainsburys (60%) 

Kolejny pomysł detalistów to marki sztandarowe (banner brands). W 1996 

roku sieć hipermarketów Carrefours wprowadziła obejmującą około 50 produktów 

markę flagową (Produits Libres) i w krótkim czasie znalazła licznych następców. 

Marki takie miały z założenia posiadać tą samą jakość, co produkty sygnowane 
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marka producentów, ale być tańsze (w przypadku sieci Carrefour o 20% a w innych 

sieciach nawet o 40%). Obecnie każda licząca się sieć detaliczna posiada marki 

flagowe. Na półkach hipermarketów znajdziemy takie brandy jak: Basics, Lider 

Price, Tip.  

Łącząc ideę marki flagowej oraz sprzedaży anonimowej, pośrednicy 

handlowi stworzyli kategorię produktów rodzajowych (podstawowych, generics). 

Poszukiwanie tego typu rozwiązań jest powodowane chęcią połączenia zalet 

strategii markowych z oszczędnościami po stronie kosztów. Sieci detaliczne 

wprowadziły produkty oznaczone "cukier", "ketchup" (i inne produkty wygodnego 

zakupu) bez jakiejkolwiek identyfikacji wytwórcy po znacząco obniżonych 

cenach21. Pojawiły się, piwo, papierosy, a nawet parafarmaceutyki, należące do tej 

grupy. Niektóre segmenty rynku zaakceptowały wyroby tego typu, nie dostrzegając 

między nimi a markowymi żadnej różnicy poza ceną. Jednak nawet w okresach 

rozkwitu tej formy sprzedaży osiągała jedynie kilka procent udziału w rynku 

sprzedaży detalicznej. Pozycja  Plain Pocket Jeans jako marki dystrybutora (J. C. 

Pennes) która pod koniec lat osiemdziesiątych posiadała 50% udziału lidera na tym 

rynku, tj. firmy Levi' s podawana jest w literaturze jako "maksimum możliwości" 

marki pośrednika22.  

 Istnienie zarówno marek korporacyjnych, flagowych oraz „quasimarek”      

w postaci produktów rodzajowych nie pomaga w budowaniu jednoznacznej 

tożsamości tych marek i trwałego wizerunku w finalnego odbiorcy. Sytuację 

pogarsza jeszcze fakt. iż sytuacja ta nie wyczerpuje instrumentarium marek 

oferowanych przez pośredników handlowych. Kolejna koncepcja na wygenerowanie 

dodatkowych obrotów, szeroko wykorzystywana obecnie przez dużych detalistów to 

strategia kontramarek (counter brands). Polega ona na wykorzystaniu idei 

produktów podobnych. Opakowanie i inne elementy identyfikacyjne są tak 

skonstruowane, aby były możliwie najbardziej podobne do wybranej marki 

producenta – najczęściej jednego  z liderów w danej kategorii produktowej. Miejsce, 

 
21 S. Harper , M. Land  "Generic Rush to the Rescue" Advertising Age 01. 07. 1999 str. 4 
22 "It's Back to Basics for Levi's", Business Week  08. 03. 1999 str. 77 
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które zajmują na półkach jest zwykle w sąsiedztwie marek, których mają być 

imitacjami. Ze względu, iż dystrybutor nie poniósł praktycznie żadnych kosztów 

opracowania i wdrożenia takie marki na rynek może ona być sporo tańsza od 

konkurentów oznaczonych logotypami producentów. 

Oczywiście przedstawione wyżej rozwiązania maja charakter modelowy. 

Mogą one charakteryzować się jeszcze większą zmiennością, ponieważ w arsenale 

pośrednika handlowego znajdziemy cały zakres marek indywidualnych i to nie 

koniecznie z zakresu niższych półek cenowych jak również marek rodzinnych 

(marek parasoli) zbieżnych lub nie  z nazwą pośrednika 

 

Istnienie w kanale dystrybucji zarówno marek producentów jak               

i pośredników powoduje sprzeczność interesów i prowadzi niekiedy do zaciekłej 

konkurencji między markami producentów i dystrybutorów, a generalnie między ich 

sponsorami o to, kto będzie kontrolował kanał i czerpał z tego korzyści. Zjawisko to 

jest nazywane "bitwą marek"23 lub "starciem marek" (battle of the brand). Nasiliło 

się ono bardzo w ostatnich latach, gdyż zwiększyła się liczba marek dystrybutorów 

dostępnych na rynku. Ponadto dzięki rozwojowi sieci handlowych pojęcie 

ograniczonej dostępności marki odnoszące się do marek pośredników handlowych 

straciło zupełnie na aktualności. Istnieją, bowiem takie marki dystrybutorów, które 

znane są     w skali ogólnoświatowej i mają wysoką reputację.  

 Duża różnorodność marek strategii marek pośredników handlowych, 

prowadząca do niejednoznacznych wizerunków oraz stosunkowo niski stopień ich 

utylizacji przez polskie firmy dystrybucyjne w świetle faktu, iż strefa europy 

środkowo-wschodniej jest wskazywana jako region, gdzie będzie następował 

najszybszy rozwój tego typu marek prowadzi do pytania, jakie są podstawowe 

przyczyny problemów z zarządzaniem marką w firmach handlowych i co mogłoby 

tą sytuację zmienić? Wydaje się, że problematyka ta nie jest w pełni doceniana               

 
23 J. Stanton  "Contemporary Marketing", McGraw - Hill 1994 str. 219 - 230 
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w branży. Markę traktuje się ją jako element uzupełniający do polityki sprzedaży, 

nie najważniejszy element przewagi konkurencyjnej.  

Budowanie właściwych wizerunków marek pośredników handlowych jest 

największym wyzwaniem stojącym przed sponsorami tych marek. Problem polega 

na skrystalizowaniu i wyodrębnieniu wizerunku, przy czym możliwe jest 

wykorzystanie wyłącznie narzędzi, które pozwolą zachować ideę marki pośrednika 

handlowego, czyli fakt, iż powinna być ona tańsza od marek producentów. Mamy 

też do czynienia ze sprzężeniem zwrotnym. Marki własne są dla pośrednika,             

a szczególnie detalisty elementem budowania wizerunku sieci i różnicowania oferty 

rynkowej, tym bardziej, że nie są już tylko tanie substytuty znanych marek. Na 

półkach sklepów znajdziemy marki prywatne z segmentu Premium, będące 

wizytówką firmy, a nie tylko możliwie najbardziej doskonałą kopią wiodącej marki 

producenta (i dopuszczalną w sensie prawnym jako produkt podobny; 

nienaruszającą jakichkolwiek praw majątkowych). Z drugiej strony marki własne 

wspiera reputacja pośrednika, a jeżeli jest to firma wprowadzająca marki własne, to 

możemy przypuszczać, iż mamy do czynienia z podmiotem, o co najmniej stabilnej 

pozycji rynkowej. Pomimo ograniczeń dystrybutor posiada całe spektrum narzędzi 

marketingowych za pomocą, których może kreować właściwą pozycję marek 

własnych. Cena tych produktów, pomimo, iż ograniczona z góry może być 

znakomitym czynnikiem różnicowania strategii marketingowej dla poszczególnych 

grup odbiorców a instrumentarium promocji i środków komunikowania jest 

wystarczające, aby zbudować zarówno wizerunek jak  i lojalność.  

Niestety trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

obejmują również sektor handlowy. Ustawodawca postanowił ograniczyć liczbę 

marek własnych w danej sieci. Przesłanki takich decyzji nie są do końca jasne. 
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1.4.2. Marka a portfolio produktowe firmy. 

1.4.2.1. Strategia marek indywidualnych. 

Strategie marek indywidualnych24 stosuje się najczęściej w sytuacji, kiedy 

produkty znacznie różnią się od siebie. W sytuacji, kiedy firma oferuje pastę do 

zębów i unity dentystyczne lub ewentualnie różne są cechy tej samej kategorii 

produktów (np kawa tradycyjna i bezkofeinowa) skuteczne jest stosowanie marek 

indywidualnych. Również w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo zamierza stosować 

strategię różnicowania lub koncentracji, stosowanie marek indywidualnych może 

być uzasadnione, ponieważ przedsiębiorstwo ma możliwość różnicowania 

fikcyjnego swoich produktów (produktu) w każdym z segmentów rynku, a także 

zwiększyć dopasowanie kompozycji marketingowej do każdego z nich poprzez 

dokładne pozycjonowanie, co pozwala na stworzenie silnego wizerunku. Ma to 

kolosalne znaczenie w warunkach silnej konkurencji i dużej substytucji produktów 

na rynku. Marki indywidualne to również zmniejszenie ryzyka działalności 

producenta. W przypadku nie zaakceptowania jednej z marek przez konsumentów, 

wizerunek firmy pozostać może nienaruszony. Na przykład szampon               

"Head & Shoulders", który na rynku polskim do końca się nie przyjął, nie zniszczył 

wizerunku innych produktów (nawet z tej samej kategorii) firmy               

"Procter & Gamble". Zastosowanie markowania indywidualnego jest też               

w niektórych przypadkach wymuszone. W przypadku zmian własnościowych nie 

jest celowe zmienianie istniejących marek o silnym wizerunku. Jeszcze jedna zaleta 

brandingu indywidualnego to możliwość wprowadzenia do linii produktowej 

wyrobu, który wykracza poza dotychczasowy "image".  

 
24 D. Crawens, E. Hills, R. Woodruff  "Marketing Decision Making Concept and Startegy", Irwin 1998 str. 
232 - 254 
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1.4.2.2. Strategia wielu marek.  

Na podstawie łącznego wykorzystania strategii marek indywidualnych           

i rozszerzania marki wykształciła się strategia nazywana polityką wielu marek 

(multiple brand)25. Jeżeli firma posiada kilka produktów wzajemnie ze sobą 

konkurujących (Snikers, Three Musketers, M&M, Milky Way), stosuje tę strategię 

w celu zwiększenia nasycenia rynku, co zwiększa też bariery wejścia. Generalnie 

ma ona te same cechy charakterystyczne, co strategia marek indywidualnych, ale 

posiada również swoje odrębne cechy. Zwiększa ona ogólny udział  w rynku             

i pozwala lepiej zaspokoić potrzeby przez dokładne plasowanie na głęboko 

segmentowanym rynku. Wprowadzenie jednak nowej marki do tej samej kategorii 

produktu może spowodować spadek sprzedaży pozostałych (efekt kanibalizmu), ale 

zwiększa ogólną sprzedaż przedsiębiorstwa, co może być celem nadrzędnym. 

Strategia wielomarkowa daje lepszą pozycję w punktach sprzedaży detalicznej, gdyż 

marki jednego sponsora zajmują większą ilość miejsca (co w pewien sposób 

uzależnia sprzedawcę detalicznego od marek danego podmiotu). Także konsumenci 

rzadko są lojalni wobec jednej marki i jeśli kupią inną przy zastosowaniu koncepcji 

wielu marek jest duża szansa ze będzie to marka należąca do tego samego 

przedsiębiorstwa (szczególnie atrakcyjna jest sytuacja, gdy istnieje duża grupa tzw. 

"brand switchers" - czyli konsumentów kupujących określony zbiór tych samych 

marek).  

Największy problem z tą strategią wiąże się z wysokimi kosztami jej 

wprowadzenia i kontynuowania oraz ryzykiem, że przy małym udziale w rynku 

poszczególnych marek wprowadzenie nowej może przynieść tylko koszty bez 

dodatkowych dochodów ze sprzedaży[65]. Rozprasza ona też zasoby 

przedsiębiorstwa, które mogą nie wystarczyć do stworzenia kilku silnych marek. 

Przedsiębiorstwa takie powinny szczególną uwagę położyć na eliminowanie marek 

nierentownych i procedury wyboru nowej marki. Ciekawy może być fakt, że często 

stosuje się tę strategię niejako przypadkiem. Można zakupić przedsiębiorstwa, które 

 
25 L. House "The Battle of the Brands", Dun's Reviev 05/1984 str. 98 
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są sponsorami różnych marek i wtedy okazuje się, że staliśmy się posiadaczami 

wielu marek  z tej samej kategorii produktu, czyli prowadzimy strategię wielu 

marek.  Strategia ta także stymuluje konkurencję wewnątrz przedsiębiorstwa 

(pomiędzy brand managerami), co zwiększa szanse na jej sukces na rynku 

(podkreśla się, że każdy kierownik w przedsiębiorstwie powinien zarządzać tylko 

jedna marką). Ponadto wprowadzenie dodatkowej marki w tej samej kategorii może 

być bardzo skuteczną obroną marek dotychczasowych Podmiot przed 

wprowadzeniem jeszcze jednej marki powinien odpowiedzieć na następujące 

pytania:  

1. Czy może być zbudowany unikalny wizerunek dla nowej marki? 

2. Czy taki wizerunek będzie wiarygodny? 

3. Jak duży będzie efekt kanibalizmu, a jaki udział w rynku stracą 

konkurenci? 

4. Czy wielkość sprzedaży nowej marki będzie wystarczająca, aby pokryć 

koszty?  

 

1.4.2.3. Strategia marki rodzinnej. 

 Nadawanie indywidualnych marek produktom ma wiele zalet, ale jest 

niestety bardzo kosztowne - opracowanie nazwy, adaptacja opakowania czy 

wreszcie budowanie wizerunku wiąże się z bardzo wysokimi nakładami. 

 Strategia marki rodzinnej dla wszystkich produktów wytwarzanych przez 

przedsiębiorstwo (Blanket family branding)26 posiada te zalety, które są wadami 

strategii indywidualnych i stosowana jest w przypadkach, kiedy nie zalecane jest 

markowanie indywidualne[66]. Największe korzyści daje przy wprowadzaniu 

nowych produktów, kiedy to sprzyja obniżaniu kosztów reklamy, ponieważ marka 

jest już rozpoznawana na rynku. Konsumenci przywiązani do marki będą kupować 

na próbę nowy produkt, a ich liczba może być duża. Stosowana jest bardzo często   

w wypadkach, kiedy produkty są podobne, sprzedawane na podobnych rynkach, 

 
26 W. Cunnigham, J. Cunnigham  " Marketing a Managerial Aproach" The Free Press 1996 str. 241 - 246 



 46

                                                

mogą się uzupełniać, bądź być razem sprzedawane. Doskonałym przykładem 

spełniającym prawie wszystkie te założenia jest filtr fotograficzny i uchwyt do 

filtrów Cokin. Znajomość marki, a także jej silna pozycja zapewnia przyspieszenie 

sprzedaży i skrócenie okresu cyklu życia, który charakteryzuje się ujemnym cash - 

flow (początkowe etapy cyklu życia). Nie oznacza to jednak gwarantowanego 

sukcesu na rynku każdego nowego przedsięwzięcia, a nie zaakceptowanie produktu 

z marką rodzinną natychmiast odbija się na sprzedaży innych wyrobów i na 

postrzeganiu przedsiębiorstwa przez publiczność. Marka rodzinna daje dobre efekty 

promocyjne (szczególnie w merchandising'u). Nawet w przeciętnym supermarkecie, 

gdzie znajduje się kilkanaście tysięcy różnych produktów marki rodzinne mają 

większą widoczność, gdyż stojące obok siebie produkty z jedną marką tworzą 

zjawisko zwane "bilboard effect", czyli efekt plakatu. Z kanałem dystrybucji wiąże 

się jeszcze jedna zaleta marki rodzinnej. W magazynach hurtowników znaleźć 

można bardzo wiele różnych marek wyrobów i często nie są oni chętni przyjąć nową 

markę, jeśli nie ma dużego prawdopodobieństwa, że istnieje potencjalny popyt. 

Marka rodzinna zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia do sprzedaży nowych 

produktów, usprawnia to dystrybucję27.  

 Marka ta powoduje jednak problemy z tworzeniem oddzielnych wizerunków 

dla poszczególnych produktów oraz częste problemy ze standaryzacją linii, 

ponieważ nowy produkt często nie pasuje do pozostałych, a strategia ma wysokie 

wymagania, co do zachowywania poziomów jakości poszczególnych wyrobów i 

czasami może bardzo ograniczać okazje rynkowe. Z tego powodu producenci 

wysokiej klasy aparatów fotograficznych, mimo trendów rynku wskazujących na 

szczególnie intensywny rozwój sektora "amatorskiego," nie produkują aparatów 

amatorskich, pomimo, że technologicznie i marketingowo są do tego świetnie 

przygotowani i mogliby zdyskontować kapitał marki sprzedając wyroby po 

zawyżonych cenach. 

 
27 J. Stanton "Contemporary Marketing", McGraw - Hill 1984 str. 219 - 230 
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  „Family branding” jest stosowany coraz częściej. Brak jest szczegółowych 

danych procentowych, ale udział tej opcji rośnie, przekraczając w niektórych 

sektorach 70 % towarów czy usług markowych.  

 

1.4.2.4.  Licencjonowanie.  

 Specyficznym przypadkiem marki rodzinnej jest licencjonowanie 

(licensing). W rodzinie znajduje się wtedy wiele przedsiębiorstw. W przypadkach, 

kiedy symbole są najbardziej wartościowymi elementami produktów, 

przedsiębiorstwo może sprzedawać prawa do ich używania innym podmiotom, które 

oznakują nimi swoje produkty (może to się odbywać bez transferu know - how). 

Najczęściej używaną nazwą tej strategii jest licencjonowaniem (licensing), chociaż 

używane jest również pojęcie oddzielnej marki zastrzeżonej.  

 Licencjonowane zaczyna przybierać na znaczeniu. Roczna sprzedaż 

detaliczna marek licencyjnych waha się od 80 do 120 miliardów USD, przy czym 

sama tylko sprzedaż wyrobów ze smerfami to około 600 milionów rocznie 

(detaliczna)28. Ciekawostką jest fakt, że Coca - Cola jest poważnym licencjodawcą. 

Ubrania z jej marką szyte przez firmę Murjan od wprowadzenia na rynek osiągnęły 

100 milionów dolarów przychodu ze sprzedaży w ciągu zaledwie dwóch lat. 

Licencjonowanie najczęściej jest stosowane przez producentów wyrobów dla dzieci, 

chociaż na każdym rynku znajdziemy marki licencyjne, często "zapożyczone"              

z bardzo odległych sektorów. Harley Davidson licencjonuje swoja markę 

producentom zabawek, wody kolońskiej a nawet czekolady, a nazwę Porsche 

znaleźć można na okularach przeciwsłonecznych, nartach, lampach i wielu innych 

produktach. W ostatnich latach pojawił się jednak problem z postawami 

konsumenckimi. Konsumenci uważają, że programy wykorzystujące postacie, czy 

symbole szeroko licencjonowane, są bezwartościowymi długimi reklamówkami, 

szkodliwymi szczególnie dla dzieci. Zjawisko licencjonowania nazywają "marketing 

bonanza". Również niektórzy specjaliści od marketingu twierdzą,               

                                                 
28 J. Green "Smurfs to the Max", Forbes 8. 11. 1982 str. 67 -70 
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że licencjonowanie to reklama, która nie tylko, że nic nie kosztuje, ale jeszcze 

dodatkowo zarabia pieniądze. 

 

1.4.2.5.Oddzielna marka rodzinna. 

Dwa wyżej opisane podejścia do markowania produktów można nazwać 

klasycznymi. Jakkolwiek w swojej czystej formie występują często, to wykształciły 

się jednocześnie formy pośrednie, dążące do wyeliminowania niedogodności każdej 

z nich. Jedną z takich mutacji jest stosowanie oddzielnych marek rodzinnych dla 

każdej linii produktowej. Wówczas parasol marki rodzinnej obejmuje tylko część 

oferty przedsiębiorstwa. Posłużmy się przypadkiem firmy Matsushita: 

1. Technics - sprzęt audio. 

2. Panasonic - sprzęt video i tv. 

3. Quasar – drobny sprzęt AGD. 

4. National - kamery i osprzęt video. 

Każda z tych marek to kilkadziesiąt produktów sprzedawanych pod 

ograniczoną marką rodzinną. Polityka taka wiąże się często z globalną strategią 

marketingową firmy i koniecznością dopasowania oferty do potrzeb rynków 

międzynarodowych z jednoczesną  standaryzacją oferty, co pozwala  na poprawienie 

efektywności tworzenia globalnego wizerunku firmy.  

 Strategie te są optymalne dla dużych przedsiębiorstw. Dopiero w przypadku, 

kiedy jeden znak widnieje na kilku, bądź kilkudziesięciu produktach jest to 

ograniczona marka rodzinna ("separate family branding").  

 Jednocześnie oferta musi być na tyle zdywersyfikowana, aby korzystne 

było stosowanie unikalnych nazw dla grupy wyrobów i oddzielnych strategii 

marketingowych.  
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1.4.2.6 Mieszana polityka marki. 

Do mieszanych polityk markowania zaliczamy koncepcję "nazwa firmy plus 

marka indywidualna" lub oddzielna marka rodzinna"29. Takie strategie mają na celu 

przenoszenie pozytywnego "good will" podmiotu na sprzedawane wyroby oraz 

zróżnicowania ich przez dodanie marki indywidualnej lub w razie konieczności 

"ograniczonej standaryzacji oddzielnych marek rodzinnych". Pozwala to na 

zbudowanie silnego ogólnego wizerunku a przez strategie indywidualnej marki lub 

ograniczone strategie rodzinne, ukazanie różnic między poszczególnymi produktami 

czy rodzinami.  

Strategie mieszane niosą ze sobą ryzyko łączne strategii indywidualnych            

i rodzinnych, ale przy dopracowanym wdrożeniu mogą dać ich wszystkie pozytywy. 

Strategie mieszane zaczynają dominować a spowodowane to jest globalizacją 

działań, pogłębiającymi się różnicami na poszczególnych rynkach, które wymagają 

głębokich dostosowań kompozycji marketingowej.  

 

1.4.2.7.Zależności pomiędzy markami w portfolio firmy.  

 Colin F. Hales30 przedstawia macierz opcji strategicznych łącząc wybór 

rodzaju marki   z rynkiem docelowym i wizerunkiem produktów w asortymencie 

przedsiębiorstwa. Wprowadza pojęcie "pozytywnej odmienności", czyli 

wyróżnienia wyrobów podmiotu od innych konkurencyjnych w sposób 

homogeniczny (poszczególne produkty mają podobny wizerunek) lub 

heterogeniczny (o wizerunkach różnych). Rysunek 1.4.2 przedstawia możliwe opcje 

strategiczne w tym zakresie. 

 

 

 
 

29 W. Zikmund, A. D'Amico "Marketing", Willey & Sons 1984 str. 243 - 257 
30 "Rzecznik pomoże",Businessman Magazine 8/1993 str. 28 – 29  



Rysunek 1.4.2. Rodzaje marek a ich wizerunek i rodzaj rynku docelowe. 
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1.4.2.8. Rozszerzanie marki.  

Kolejnym problemem, przed jakim stajemy w sferze wyboru właściwej 

strategii marki jest odpowiedź na pytanie - czy nowe produkty (z uwzględnieniem 

rozróżnienia: produkt nowy dla konsumenta i nowy dla przedsiębiorstwa) powinny 

być sprzedawane pod którąś z istniejących marek, czy powinny być opracowane 

nazwy nowe?31. Możliwości w tym zakresie jest kilka w zależności od kategorii 

produktu i stopnia nowości danej marki. W sytuacji, kiedy wprowadzamy nową 

kategorię produktu pod nową nazwą - możemy mówić o strategii nowej marek (new 

product strategy). Kiedy firma wprowadza nowy produkt, może uznać że żadna z 

istniejących marek nie jest właściwa. Jeżeli Hasseblad chce produkować i 

sprzedawać plastykowe aparaty fotograficzne typu "point and shot", nie zdecyduje 

się na spożytkowanie strategii marki rodzinnej, gdyż mogłoby to zaszkodzić 

zarówno dotychczasowym markom i niewiele pomóc nowemu produktowi. 

Korzystniejsze jest wprowadzenie nowej marki. Jest jeszcze inny problem - wartość 

obecnych marek może być niewielka i aby skutecznie wylansować nowy produkt, 
                                                 
31 Ch. Kane  " How to Increase the Odds for Succesful Brand Extention", Journal of Product Creation Management" 08. 
1987 str. 203 
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konieczna jest również nowa marka. Przy wprowadzaniu nowych marek 

przedsiębiorstwo musi wziąć pod uwagę wiele czynników  i powinno odpowiedzieć 

na następujące pytania: 

1. Czy nowe przedsięwzięcie jest wystarczająco duże? 

2. Jak długo potrwa? 

3. Czy lepiej unikać strategii rodzinnych, gdyż ryzyko jest duże? 

4. Czy produkt, aby odniósł sukces potrzebuje marki rodzinnej? 

5. Czy koszt kreowania nowej marki nie jest zbyt wysoki? 

W przypadku nowej kategorii produktu oznaczonej istniejącą nazwą mamy 

do czynienia  z  rozszerzaniem marki (franchise extention). Przedsiębiorstwo może 

użyć dotychczasowych marek dla oznaczania innej kategorii produktu. Nazwę 

Panasonic możemy znaleźć na aparatach fotograficznych, które oznaczone inaczej 

miałyby kłopot z dostępem do kanału dystrybucji a Volvo to zarówno luksusowe 

samochody, jak i odzież, czy żywność. Strategia ta ma wszystkie zalety stosowania 

marki rodzinnej, co w przypadku nowej kategorii produktu jest niesamowicie istotne 

gdyż daje szybką akceptację i przez to lepsze wejście w nowe, może słabo znane 

obszary działalności, strategia ta pozwala również oszczędzić nieco na promocji. 

Wydaje się, że będzie to dominująca strategia drugiej połowy lat 

dziewięćdziesiątych. Analogicznie do strategii marki rodzinnej koncepcja ta jest 

ryzykowna, ponieważ niepowodzenie nowego produktu to złamany wizerunek 

pozostałych, w które zainwestowano już określone pieniądze (wykreowanie nowej 

marki na rynku dóbr konsumpcyjnych w USA to wydatek rzędu 50 do 100 

milionów USD). Poza tym marka może zwyczajnie nie pasować do nowej kategorii 

produktu lub, jeśli nadużyjemy tej strategii powstanie marka niedookreślona, czyli 

konsumenci nie będą jej kojarzyć z określonymi grupami towarowymi. Dlatego 

przed rozszerzaniem marki należy przetestować rynek i sprawdzić, jaka jest szansa, 

że strategia ta wpłynie pozytywnie na sprzedaż dotychczasowych kategorii 

produktów i produktów nowych, a jakie ryzyko, że nowy produkt upadnie               

i "zdemoluje" nam wizerunek. 
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Jeżeli kategoria produktu jest zgodna z portfelem produktowym 

przedsiębiorstwa           a opracowana jest tylko nowa marka mówimy o strategii 

wielu marek. Źródła mówią o marce flankującej - "flanker brand", które z kolei       

w wyżej wymienionej pozycji nazywane są markami flankującymi). Wykorzystuje 

się tutaj strategię wielu marek i tym związane wszystkie atuty i kłopoty. 

Przy istniejącej kategorii produktu i istniejącej marce spotykamy się              

z rozszerzaniem linii - "line extention". Ma ono miejsce wówczas, gdy 

przedsiębiorstwo wprowadza pod tą sama marką dodatkowe produkty. Może mieć 

to charakter innowacyjny, naśladowczy lub uzupełniający. Głównym czynnikiem 

skłaniającym do takiego postępowania są wolne moce przerobowe, ale często 

wchodzą w grę: strategia naśladownictwa, chęć zaspokojenia specyficznych potrzeb, 

potrzeba zdobycia większej ilości miejsca na półkach, czy też opanowanie nowych 

kanałów dystrybucji.  

 Rozszerzenie linii obarczone jest ryzykiem, ponieważ może dojść do 

zjawiska zwanego "pułapką rozwinięcia marki" a która polega na tym, że 

dostępnych jest zbyt dużo produktów            w jednej kategorii, co może prowadzić 

do "zwariowania" konsumenta. Ważne jest też to, aby rozwijanie nowych wariantów 

produkt nie odbywało się kosztem innych elementów marketing mix.32 

 Kolejność ta nie jest przypadkowa, strategie uszeregowane są od najbardziej 

do najmniej ryzykownych; jak widać klasyczne rozszerzanie marki ("brand 

extention") może przyjmować różne postacie, jednak pojęcie to jest najbliższe 

strategii marki bocznej, czyli oznaczania nowej kategorii produktów istniejącą 

marka. Strategia ta jest bardzo często stosowana przez producentów towarów, 

których reklama jest ograniczana, takich jak papierosy, alkohole. Umożliwia ona 

wprowadzenie na rynek innej kategorii produktu pod "zakazaną" marką i spokojne 

przeprowadzanie kampanii reklamowych wody toaletowej "Marlboro" czy biura 

podróży "Salem". 

 
32 p. Kotler "Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola", Warszawa Gebetner  & S – ka, 

1994 str. 245  
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 Nie ma jednolitej recepty na skuteczne rozszerzanie marki, jednak specjaliści 

sformułowali najbardziej efektywne podejścia: 

1.  Ta sama marka w innej formie. 

2.  Nowy produkt uzupełniający markę. 

3.  Nowy składnik, komponent w istniejącej marce. 

4.  Nowa marka dla dotychczasowego segmentu rynku. 

5.  Z nową marką wiąże się doświadczenie w danej kategorii  

(producent dobrych obiektywów wprowadza markę lornetek). 

6.  Nowy sposób zaspokajania potrzeb jest oferowany przez markę. 

 Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze dwóch strategiach łączących się               

z zagadnieniem wyboru rodzaju marki: strategii naśladowczej i strategii pirackiej. 

Rozróżnienie miedzy tymi dwoma kategoriami jest bardzo trudne, ale możemy 

przyjąć ze strategia naśladowcza kończy się wtedy, gdy prawomocnym wyrokiem 

sądu uznane zostanie naruszenie praw do znaku towarowego. Mimo wysokiej 

skuteczności, strategie te nie wnoszą wiele do teorii czy pragmatyki markowania, 

gdyż są swego rodzaju pasożytnictwem w świetle prawa bądź poza nim.  
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Rozdział 2. Kapitał marki 

Celem tego rozdziału jest pokazanie głównych nurtów definicyjnych 

kapitału i wartości marki oraz podstawowych składowych modeli na bazie tych 

definicji budowanych. Chciałbym pokazać jak elementy, znane doskonale z teorii 

praktyki marketingu takie jak świadomość marki, tożsamość marki, osobowość 

marki, wizerunek marki są wykorzystywane do budowy nowych jakości               

w zakresie nauk zarządzania. Chciałbym też wskazać odmienności w rozumieniu 

samego pojęcia kapitału marki w ujęciu różnych autorów jak również pokazać 

przydatność silnych marek dla firm właścicieli i innych podmiotów rynku,  w tym 

finalnego nabywcy – konsumenta.  

 

2.1 Teoretyczne podłoże kapitału marki. 

Pojęcie kapitału marki staje się od wczesnych lat dziewięćdziesiątych 

słowem wytrychem. Wiele firm podejmuje próby usystematyzowania strategii 

kapitału marki mając na uwadze ciągłe poszukiwanie nowych wymiarów lub 

wzrostu siły marki. Powodem takiego działania jest próba uzyskania możliwości 

odzwierciedlenia wartości marek w bilansie po stronie aktywów. A to już tylko 

krok od zwiększenia wartości rynkowej całego przedsiębiorstwa.  

Kapitał marki to jednocześnie jeden z najtrudniejszych obszarów nauk        

o zarządzaniu. Mamy za zadanie wyznaczyć policzalny kapitał marki, podczas gdy 

jego wszystkie elementy składowe nie są bezpośrednio policzalne. Ponadto 

autorzy posługują się nie tylko różnymi znaczeniami tych samych określeń, ale 

również przypisują różne znaczenie tym samym komponentom wartości marki. 

Wyniki zależą od przyjętych definicji, a ich zakres jest bardzo rozległy. Od 

pragmatycznych definicji lojalnościowych, wykorzystywanych przez praktyków 

marketingu do rozległych wielowymiarowych opisów akademickich. Nie brak 
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także głosów, że precyzyjne i jednoznaczne wyznaczenie kapitału nie jest 

możliwe. Jedynym wspólnym elementem jest konsument i jego decyzje. 

Dlatego też, pomimo wykonania wielu badań rynkowych określających 

świadomość, rozpoznawalność, siłę czy też inne komponenty kapitału marki oraz 

coraz częściej pojawiających się zestawień wartości marek (np. Equitrend Index, 

Financial World Index), wartość marki, jej tworzenie, wycena czy zarządzanie nią 

sprawia problem zarówno teoretykom marketingu jak i praktyce biznesu. Nawet 

zaangażowanie takich gwiazd światowego marketingu akademickiego jak David 

Aaker czy Kevin Keller, nie zakończyło  sporów definicyjnych i nie przyczyniło 

się do wyznaczenia względnie precyzyjnych poglądów odnośnie składowych 

kapitału marki.  

Obecnie obserwujemy dążenie do wykształcania się dwóch perspektyw 

zarządzania kapitałem marki. Pierwsza z nich obejmuje stricte finansowe aspekty 

kapitału marki, czyli problematykę tworzenia wartości na potrzeby przejęć czy 

sprzedaży firm i wartości dodanej skumulowanej w znakach towarowych. Druga 

zmierza do usprawnienia i zwiększania skuteczności i efektywności działalności 

marketingowej, szczególnie w zakresie komunikowania. Akceleracja kosztów, 

nasilenie konkurencji i ograniczenia popytu wymagają coraz to nowych narzędzi 

konkurowania. Właściwe budowanie kapitału marek ma być jeszcze jedna 

platformą tworzenia przewagi konkurecyjnej. Model ten zmierza do stworzenia 

racjonalnego i użytecznego w warunkach działalności gospodarczej opisu kapitału 

marki, który pozwalałby na zwiększenie efektywności działań marketingowych, 

mając ciągle na uwadze rolę marki w procesie podejmowania decyzji 

konsumenckich.  

W tej pracy wykorzystuję najbardziej pragmatyczną i pozbawioną 

ograniczeń definicję kapitału marki opracowana przez Davida Aakera: „Kapitał 

marki to zbiór wszystkich aktywów i pasywów związanych z jej nazwą i symbolem, 

które dla nabywców zwiększają lub zmniejszają wartość sygnowanego nią 

produktu. To zbiór sądów, postaw i zachowań konsumentów”. Ta definicja i idące 
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za nią rozważania mają kluczowe znaczenie dla zarządzania marką. Oznaczają 

one, że kapitał marki powstaje przez kumulowanie się w świadomości nabywców 

wszelkich związanych z nią doświadczeń. Doświadczenia takie są efektem 

każdego działania marketingowego: poczynając od cech produktu, przez 

profesjonalizm w sferze komunikacji, aż do promocji uzupełniających, ale również 

każdego braku działań: nieobecności w kanale dystrybucji, braku nowości            

w ofercie itd. Oznacza też, iż pozytywna ocena konsumentów z docelowych 

segmentów rynku jest podstawą i warunkiem koniecznym dla budowania kapitału 

marki. Ocena ta odbywa się trzema drogami: w sposób afektywny, kiedy ocena 

marki opiera się na emocjach i uczuciach wobec marki; w sposób poznawczy - na 

podstawie informacji o marce wyciągane są racjonalne wnioski i racjonalna ocena 

oraz na podstawie przyzwyczajeń i zwyczajów konsumenta. Inne definicje 

kapitału marki ukazują ten sam cel – zwiększenie wartości dla klienta, chociaż 

może to być wyrażone w nieco inny sposób. Lance Leuthesser definiuje kapitał 

marki wprost jako wartość dla konsumenta uzyskaną w porównaniu do produktu 

bezmarkowego, czyli wpływu marki na postrzeganie wartości rynkowej oferty. 

Znajdziemy też definicje zwracające szczególną uwagę na aspekty dodatkowych 

przychodów. Według Marketing Science Institute, kapitał marki to zespół 

skojarzeń i zachować części grupy docelowej, uczestników kanału dystrybucji 

oraz firmy sponsora marki dających możliwość wygenerowania wyższych 

obrotów i marż, przez co dający przewagę konkurencyjną. Znajdziemy też 

uproszczone, ale często niezmiernie trafne stwierdzenia np.: kapitał marki to 

wszystko to, po co konsument udaje się do sklepu (Peter Farquhar). To, co łączy te 

definicje to wyższy zysk poprzez generowanie dodatkowych wartości dla 

uczestników gry rynkowej oraz stwierdzenie, iż kapitał marki to wartość dodana, 

którą uzyskuje produkt poprzez użycie znaku towarowego. Wartość ta może być 

definiowana z trzech punktów widzenia33: 

 
33 P. Farquar  “Managing Brand Equity”,  Marekting Research, Sept. 1989 vol.1, Iss 3, str. 24-33 
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1. Z punktu widzenia firmy właściciela marki oznacza zwiększenie 

konkurencyjności firmy. Otwiera możliwość łatwiejszego 

wprowadzania nowych produktów i podstawę do rozszerzania marki      

i licencjonowania. Pozwala także łatwiej przetrwać sytuacje kryzysowe 

takie, jak nagłe zmiany trendów czy zmniejszenie dotacji z firmy matki. 

Daje wreszcie możliwość łatwiejszego odpierania ataków konkurencji,  

a czasami ustabilizowane marki są znaczącymi barierami wejścia do 

danego sektora. 

2. Z punktu widzenia kanałów dystrybucji, kapitał marki uwidacznia się    

w poziomie sprzedaży w stosunku do innych produktów z kategorii. 

Poziom ten wynika z mniej skomplikowanego procesu dokonywania 

zakupu w przypadku produktów markowych  i w większości wypadków 

lepiej zorganizowanej dystrybucji. 

Z punktu widzenia konsumenta, kapitał marki oznacza pozytywną postawę 

wobec markowego produktu. Po pierwsze, kapitał marki pomaga konsumentowi 

interpretować, przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać nawał informacji 

związanych z ofertą rynkową. Po drugie redukuje ryzyko decyzji zakupowej, co 

powoduje, iż konsument przechodzi przez proces zakupu w sposób mniej 

stresogenny. Po trzecie wreszcie, postrzegana jakość i doświadczenia związane z 

marką dostarczają kupującemu radości i zadowolenia  z użytkowania produktu lub 

usługi.    

Definicja pojęcia kapitału marki nie wystarcza. Wymaga na początku 

uzupełnienia o opis terminów, które według różnych źródeł mogą wchodzić w jego 

skład. Najczęściej używane to: 

Świadomość marki. Pojęcie to odnajdziemy w wielu definicjach               

i modelach kapitału marki, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w procesach 

komunikowania czyli podstawowych składowych budowy kapitału marki. Nie 

można mówić o wizerunku marki, o postawach wobec marki czy istotności marki 
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w procesie zakup a bez właściwego poziomu jej świadomości w umysłach 

konsumentów z potencjalnych segmentów rynku34. Świadomość marki poprzez 

procesy zapamiętywania pozwala na późniejszą konceptualizację marki. Istnieją 

trzy poziomy świadomości marki: najbardziej pożądana przez architektów silnych 

marek to świadomość marki na pierwszym miejscu (top of the mind awareness), 

kiedy to reminiscencja danej marki następuje po przywołaniu grupy produktowej. 

Najtrudniejsza do uzyskania. Możemy mówić też o świadomości spontanicznej, 

kiedy to po wywołaniu kategorii produktowej wymieniane są kolejne marki. 

Wreszcie najmniejszą wartość ma tak zwana świadomość wspomagana (prompted 

recall), kiedy to marka przypominana jest wyłącznie po pokazaniu konsumentowi 

jakiegoś elementu systemu identyfikacji wizualnej. Świadomość marki jest często 

zestawiana ze świadomością poszczególnych instrumentów komunikowania (np. 

reklamy telewizyjnej) jako wskaźników pomocniczych przy jej właściwym 

określaniu. 

Skojarzenia związane z marką (Brand Associations) definiowane są jako 

całokształt informacji odnośnie danej marki zmagazynowany w pamięci 

konsumenta (np. David A. Aaker35). Inni teoretycy (np.Keller) uzupełniają tą 

definicję o postrzeganie marki i postawy konsumenta. Według mnie taka definicja 

wykracza poza „rynkowe” rozumienie tego pojęcia. Tym bardziej, iż u tego 

samego autora znajdziemy stwierdzenie, iż skojarzenia związane z marką mają 

charakter hierarchiczny, przy czym podstawowe skojarzenia to nic innego jak 

wizerunek marki. W tej pracy pojęcie wizerunku marki przyjmuje nieco bardzie 

skonstytuowane znaczenie, to znaczy, że skojarzenia są elementem wizerunku, ale 

dopiero wtedy, gdy poprzez rynkowe komunikowanie nadany zostanie im 

właściwy kształt. Na skojarzenia związane z marką mogą składać się następujące 

 
34 J. Rossiter, L. Percy, R. Donovan  “A better advertising planning grid”. Journal of Advertising Research, 
1991 str. 11-21. 
35 D. Aaker “Managing Brand Equity: Capitalizing on the value of a Brand Name”, The Free Press 1991 str. 
135 
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zmienne rynkowe36: podstawowe korzyści związane z produktem, atrybuty 

produktu, sposób lub okazja użycia, wizerunek użytkownika, osobowość marki, 

porównania do marek konkurencyjnych, pochodzenie marki (kraj, wytwórca).  

Znajomość marki (brand familiarity) określam jako rozległość wiedzy 

konsumenta na temat marki. Wiedza ta w bezpośredni sposób decyduje o sposobie 

oceny produktu. Konsumenci z wyższym poziomem znajomości marki posługują 

się w większym stopniu czynnikami racjonalnymi w trakcie procesu 

podejmowanie decyzji na rynku, podczas gdy dla konsumentów nowych w danej 

kategorii produktu czy z niską znajomością marki, decydujące znaczenie mają 

miękkie aspekty polityki marketingowej. 

Postawa wobec marki (brand attitude) to względnie trwała struktura opinii 

i emocji, w której wyraża się określony stosunek konsumenta do danej marki37. 

Obserwacja rynku reklamy pokazuje jak bardzo istotna jest właściwa postawa 

konsumenta wobec marki dla osób tą marką zarządzających. Kampanie budujące 

pozytywny stosunek emocjonalny wobec promowanej marki praktycznie wyparły 

kampanie atrybutowe.  

Tożsamość marki (brand identity) - to zespół wybranych cech pozytywnie 

wyróżniających markę, składających się na jej idealny obraz. Tożsamość 

odzwierciedla najbardziej pożądany sposób postrzegania marki. Jest jednym          

z najbardziej trwałych elementów kapitału marki. Cechy, z którymi marka ma być 

identyfikowana, muszą stanowić constans. Niedopuszczalne są również 

odstępstwa od przyjętych założeń konstrukcji oferty marki.  

Osobowość marki (brand personality). Pojęcie bardzo istotne z punktu 

widzenia opisu niematerialnych aspektów marki. Opiera się ono na założeniu,       

iż markom można przypisać cechy ludzkie i wykorzystywać techniki psychologii 
 

36 P. Nzuki “Brand Associations And Consumer Perceptions Of Value Of Products”, materiał Uniwesytetu  w 
Nairobi, 2001, str. 4-5 

 
37 http://www.4media.pl/slownik.html 
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osobowości i społecznej do budowania i pomiaru percepcyjnych aspektów 

produktu czy usługi. Osobowość marki jest często utożsamiana z „brand 

character”, który to stanowi motyw ludzki, roślinny lub zwierzęcy służący do 

wzmocnienia identyfikacji marki (np. „gumowy ludzik” Michelin). 

Wizerunek marki (brand image). Najbardziej pojemny z elementów 

składowych kapitału marki. Definicje określają to pojęcie jako obraz marki 

wytworzony w umysłach konsumentów za pomocą technik komunikowania 

marketingowego. Obraz też powinien być jak najbardziej zbliżony to ustalonej 

wcześniej jako wizerunek odniesienia tożsamości marki. 

Stanowisko marki (brand position). Termin ten obejmuje cześć tożsamości 

marki, która jest (lub będzie) aktywnie komunikowana konsumentom                   

z docelowych segmentów rynku.  Ze  względu na rozległość obszaru tożsamości 

marki nie jest możliwe przekazanie informacji o wszystkich znaczących 

komponentach danej oferty rynkowej. Pojęcie stanowiska marki jest używanym 

niegdyś bardzo często „usp” (unique selling proposition”).        

Stopień preferencji marki (brand preference) oznacza wytworzony          

w trakcie działalności marketingowej poziom przywiązania konsumentów do 

marki w porównaniu z markami konkurencyjnymi. Jest elementem wynikowym 

takich zmiennych marki jak rozpoznawalność, wizerunek czy stanowisko marki. 

Stopień lojalności marki (brand loyalty). Z punktu widzenia zarządzania 

marką najbardziej trafne jest określenie, iż jest to proces psychologiczny 

zmierzający do takich zachowań zakupowych konsumenta, które skutkują 

długoterminową relacją z oferowaną marką. Siła tej relacji może mieć różnych 

charakter. Często mylony ze stopniem powtarzalności zakupów.  

 

Rozdział 2.2 Kryteria opisu kapitału marki. 
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Zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z kapitałem marki nie jest 

wystarczające do wytłumaczenia kapitału marki jako zjawiska, ponieważ 

najważniejsze w budowie takich modeli są relacje pomiędzy poszczególnymi 

składowymi. W pracy przedstawiono kilka liczących się kompleksowych modeli 

zarówno akademickich jak i utworzonych przez praktykę biznesu.  

Najczęściej cytowanym w literaturze marketingowej jest konstrukt 

stworzony przez Davida Aakera38. Na kapitał marki składa się pięć elementów: 

1.  Lojalność wobec marki 

2.  Świadomość marki 

3.  Postrzegana jakość produktu/usługi 

4.  Doświadczenia związane z marką 

5.  Inne atuty związane z marką 

Lojalność wobec marki kreuje wartość poprzez redukcję szeroko 

rozumianych kosztów marketingowych. Truizmem jest, iż utrzymanie 

dotychczasowego klienta jest dużo tańsze niż pozyskanie nowego. 

Komunikowanie innych firm do zadowolonych klientów jest dużo trudniejsze, 

ponieważ nie mają oni motywacji do poszukiwania alternatyw zakupowych. 

Lojalny i zadowolony klient ma także skłonności do pozytywnych rekomendacji 

marki do innym osobom. Świadomość marki nawet wyłącznie na poziomie 

rozpoznawania może być początkiem akceptacji wizerunku marki. Marki 

posiadające wysoki poziom rozpoznawalności w pozytywny sposób wpływają na 

decyzje zakupowe we wszystkich fazach procesu podejmowania decyzji 

konsumenta. 

Postrzegana wysoka jakość to przyczynek do świadomego zakupu, ale 

także podstawa do rzeczywistego różnicowania produktu. Produkty o wysokiej 

 
38 D. Aaker, “Bilding Strong Brands”, Prentice Hall 2001, str.123-130 
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postrzeganej jakości są atrakcyjne dla wszystkich szczebli kanałów dystrybucji, 

dają rzetelną podstawę do wyższych marży zwiększających zyskowność (a często 

dających możliwość do reiwestowania w markę)  i są znakomitą okazją do 

rozszerzania linii. 

Dotychczasowe doświadczenia związane z marką usprawniają proces 

podejmowania decyzji we wszystkich fazach, dając uczucie dobrze dokonanego 

zakupu i redukując dysonans pozakupowy. Poza niewątpliwym intelektualnym 

wkładem w opis i wyjaśnianie architektury marki David Aaker zdefiniował 

najbardziej efektywne kryteria opisu kapitału marki: 

1. Powinny one ściśle odzwierciedlać kapitał marki  

2. Powinny zawierać pomiar czynników rynkowych, ponieważ te opisują 

możliwości w zakresie sprzedaży i zysków w przyszłości 

3. Powinny być wrażliwe na zmiany wartości kapitału 

4. Powinny być możliwe do zaimplementowania w możliwie wielu 

segmentach rynku.  

Kryteria te spełnia „Brand Equity Ten”39 jak nazywa się metodologia 

zarządzania kapitałem marki zaproponowana przez Aakera opiera się ona na 

przedstawionych wcześniej konceptach. Dziesięć wyznaczników kapitału zostało 

pogrupowane w pięć kategorii: cztery z nich odnoszą się do składowych kapitału 

zaproponowanych prze Aakera i omówionych wcześniej, piąta zaś grupa odnosi 

się do opisu warunków rynkowych, w jakich funkcjonuje dana marka (rysunek 

2.1): 

 

 

 

 

 
39 D. Aaker “Measuring Brand Equity Accross Product and Markets, in California Management Review”, 

Wiosna 1996,                                   Vol. 36, Iss 3, str. 102-120 



 

Rysunek 2.1 Elementy składowe Brand Equity Ten.  
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Źródło: D. Aaker “Measuring Brand Equity Accross Product and Markets, in California 
Management Review”, Wiosna 1996,  Vol. 36, Iss 3, str. 102-120 

 

Jako miary lojalności autor zaproponował możliwość zaimplementowania 

premii cenowych, to znaczy możliwości uzyskania ceny wyższej od innych marek 

– konkurencyjnych. Drugim wymiarem jest satysfakcja konsumentów. Oba te 

wymiary mogą być łatwo i względnie precyzyjnie mierzone zarówno w prostych 

eksperymentach empirycznych jak i przy użyciu skomplikowanych metod              

i technik statystycznych. 

Na postrzeganą jakość składa się ocena jakości produktu i/lub usługi oraz 

pozycja rynkowa, przy czym autor zwraca uwagę, iż jakość nie musi być 

kluczowym elementem wartości kapitału marki. Kluczowa wydaje się być pozycja 

rynkowa, a w szczególności pozycja lidera. Wynika to z trzech aspektów. 

Pierwszy z nich to aspekt psychologiczny. Marki uważane za rynkowych liderów 

są chętniej kupowane (nazywa się to „syndrom numeru 1”), po drugie pozycja 
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lidera często łączy się z największą innowacyjnością produktu w danej kategorii, 

po trzecie wreszcie akceptacja przez docelowe segmenty rynku takich marek jest 

wyższa. Teoria i praktyka marketingu posiada wiele technik pomiaru zarówno 

pozycji rynkowej jak i jakości produktu. 

Dotychczasowe doświadczenia związane z marką określane są w trzech 

podstawowych wymiarach: wartość marki, osobowość marki i kultura 

organizacyjna.   

Wartość marki w tym wypadku to racjonalna wartość produktu/usługi – 

wyrażona              w funkcjonalności i innych aspektach produkt mix. Osobowość 

marki to psychologiczne zmienne opisujące markę, jej wizerunek. Kultura 

organizacyjna to percepcja firmy sponsora przez pryzmat marki – pracujących tam 

ludzi, celów i strategii. 

Świadomość marki opisywana jest na kilku różnych poziomach: 

1. Rozpoznanie 

2. Przypominanie 

3. Marka na pierwszym miejscu 

4. Marka dominująca 

5. Znajomość marki 

6. Ocena marki 

Jako zmienne sytuacji rynkowej brane pod uwagę są: relatywne ceny 

rynkowe, udziały w rynku oraz stopień pokrycia dystrybucji. Wszystkie 

wymienione wcześniej miary wymagały użycia narzędzi badawczych. Zmienne     

z tej grupy są w rozwiniętych gospodarkach stosunkowo łatwe do pozyskania        

i pomiaru. Należy zwrócić uwagę, dlaczego po raz kolejny pojawiła się relatywna 

cena. Otóż udział w rynku może podlegać znacznym wahaniom ze względu 

chociażby na promocje cenowe. Dlatego też, aby precyzyjnie ustalić udział           

w rynku konieczne jest odniesienie tej wielkości do relatywnej ceny. Udział w 
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rynku jest też wrażliwy na zmiany w kanałach dystrybucji, dlatego są one 

kolejnym czynnikiem wpływającym na tę wielkość. 

Brand Equity Ten posiada wiele wymiarów oceny kapitału marki. Każdy     

z nich ma wartość diagnostyczną, ale wydaje się, że użycie tak dużej ilości danych 

jest trudne empirycznie. Dlatego też autor podaje, iż dla śledzenia czy oceny 

kapitału możliwe jest wykorzystanie czegoś na kształt analizy czynnikowej - 

agregowanie tych zmiennych tworząc jeden wymiar z czterech podrzędnych. 

Przeprowadzane jest to poprzez: 

1. Wybór i określenie właściwych zmiennych. 

2. Przypisanie technik pomiarowych. 

3. Przypisanie im wag. 

4. Wybór marek konkurencyjnych do pomiaru. 

Sam proces oceny dokonywany jest na zasadzie grupy kreatywnej lub 

burzy mózgów. 

Kolejny akademicki model kapitału marki nazywany jest „Kapitał marki oparty na 

konsumencie”.40 Opiera się on na założeniu zmienności reakcji na komunikowanie 

marki w stosunku do produktów niemarkowych lub marek fikcyjnych”. Według 

Kellera, autora modelu, możemy mówić o kapitale marki, jeżeli konsument 

rozpoznaje markę i ma pozytywne konotacje związane                z 

doświadczeniami z użytkowania marki. Aby precyzyjniej pokazać ideę, Keller 

opisuje koncepcję znajomości marki. Właśnie wiedza o mechanizmach znajomości 

marki jest kluczowa, jej architektury, percepcyjnej zawartości, które to 

determinują sądy i opinie konsumenta na temat marki. Znajomość marki 

definiowana jest dwoma komponentami: świadomością marki i wizerunkiem 

marki. Świadomość marki to umiejętność do zidentyfikowania danej marki wśród 

oferty rynkowej przez konsumenta. Według tego autora, wizerunek marki to 

 
40 K.  Kevin  “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer Based Brand Equity”  Journal of 

Marketing, January     1993, Vol. 57, Iss. 1, str. 1-22  



zespół spostrzeżeń na temat marki odzwierciedlonych w doświadczeniach 

konsumenta związanych z marką. Te doświadczenia sklasyfikowane są w trzy 

grupy: atrybuty, korzyści i postawy. Zgodnie z tymi założeniami, marka posiada 

pozytywną wartość, jeżeli odbiorca z potencjalnego segmentu rynku bardziej 

pozytywnie reaguje na poszczególne elementy kompozycji marketingowej 

(według tej teorii kapitał marki może też być negatywny), niż byłoby to                 

w przypadku produktu bezmarkowego czy marki fikcyjnej. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy są różnice w znajomości marki.  

Pozytywny kapitał marki jest wynikową wysokiego poziomu świadomości 

marki i pozytywnego wizerunku marki. Rezultat – kapitał marki prowadzi do 

wyższych przychodów i prawdopodobnie wyższych zysków jak również generuje 

przewagi konkurencyjne w sensie mniejszej wrażliwości na działania konkurencji 

oraz poprawa komunikowanie marketingowe (na przykład rysunek 2.2). 

Rysunek 2.2. Zależność pomiędzy składowymi kapitału marki. 
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Źródło: K. Keller  “Strategic Brand Management” Prentice Hall,  New Jersey 1998 str. 118 
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Jako kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu kapitału marki opartego na 

konsumencie pokazywane są: wybór atrakcyjnego systemu identyfikacji wizualnej 

oraz atrybutów fizycznych i psychologicznych marki oraz sprawne ich 

komunikowanie przez spójną mieszankę marketingową. Zarządzanie kapitałem 

marki opartym na konsumencie skupia się na: 

1. Wdrożeniu długoterminowej strategii marketingowej marki. 

2. Stworzeniu struktury informacyjnej marki i określeniu podstawowych 

funkcjonalności. 

3. Wykreowaniu możliwie szerokiej mieszanki komunikowania marki. 

4. Skutecznej koordynacji programów marketingowych. 

5. Kontroli kapitału marki. 

6. Oceny możliwości rozszerzania marki. 

Keller pokazuje proces budowania marki jako serię następujących po sobie 

kroków, przy czym każdy kolejny jest podejmowany, jeżeli poprzedni zakończy 

się sukcesem. Kolejne fazy to:  

1. Określenie właściwej tożsamości marki. 

2. Nadanie marce właściwego znaczenia (w sensie komunikowania 

marketingowego). 

3. Wytworzenie właściwego sprzężenia zwrotnego marka – klient. 

4. Wykreowanie długoterminowej relacji z klientem. 

Autor łączy te fazy w bloki, które składają się na tak zwaną piramidę marki 

(Brand Pyramid – rysunek 2.3). Figura ta ma wskazywać fazowość procesu jak 

również pokazywać istotność właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi 

blokami (patrz rysunek poniżej). Sześć podstawowych bloków piramidy to: 

wyróżnienie, wydajność (w sensie wartości atrybutów marki), wizerunek, sądy, 

odczucia, oddźwięk (w sensie sprzężenia zwrotnego marka -konsument) 



Rysunek 2.3. Architektura marki. 
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Źródło: K. Keller “Brand Equity”. Prentice Hall 2000 str. 305 

Stworzenie właściwej tożsamości marki wymaga wyróżnienia marki           

w umysłach potencjalnych konsumentów. Sprowadza się to z kolei do dwóch 

aspektów mnemotechniki marketingowej: budowania świadomości marki               

i zapewnienia, że konsumenci odbierają markę w sposób akceptowany przez 

firmę, ale także rozumieją całą kategorię produktu. Właściwa tożsamość marki 

opisywana jest przez stopień rozpoznawalności i zakres wiedzy          o marce. 

Nadanie marce właściwego znaczenia jest kluczowe przy tworzeniu 

wizerunku marki. Keller dzieli pojęcie „znaczenia marki” na dwie wzajemnie się 

uzupełniające grupy: „wydajność marki” i „wizerunek marki”. Wydajność marki 

pokazuje, w jaki sposób dana marka zaspokaja funkcjonalne potrzeby – włączamy 

tutaj aspekty produktu podstawowego i rozszerzonego. Wizerunek marki odnosi 

się do psychologicznych i socjologicznych aspektów marki. Znaczenie marki 
 68



oceniamy za pomocą oceny skojarzeń związanych z marką. Silne, unikalne            

i preferujące daną markę skojarzenia to cel, który staramy się osiągnąć w tej fazie. 

Sprzężenie zwrotne to reakcja konsumentów na informacje, które 

otrzymują w ramach działań promocyjnych i reklamowych firmy (jak też innych 

źródeł informacji o marce). W skład sprzężenie zwrotnego wchodzą sądy               

i odczucia na temat marki, przy czym sądy koncentrują się na racjonalnej stronie 

oceny produktu/marki a odczucia stanowią emocjonalną reakcję konsumenta. 

Pozytywne reakcje konsumentów mają być celem działań wykonywanych w tej 

fazie. Długofalowe relacje z konsumentem to stopień identyfikacji docelowych 

segmentów rynku z produktem, przy czym autor zwraca uwagę na siłę, z jaką 

konsumenci czują się związani z marką i stopień ich aktywności jako lojalnych 

użytkowników marki (rysunek 2.4). 

Rysunek 2.6 Proces tworzenia relacji z konsumentem. 
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Źródło: K. Keller “Brand Equity”, Prentice Hall 2001 str. 412 
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Warto również, przynajmniej w skrócie, pokazać pogląd jednego                  

z najbardziej liczących się teoretyków marki P.H. Farquhar’. Najważniejszy 

atrybut kapitału marki to korzystna ocena oferty rynkowej w percepcji 

konsumenta. Ocena ta odbywa się trzema drogami: w sposób afektywny, kiedy 

opiera się na emocjach i uczuciach wobec marki. W sposób poznawczy, czyli na 

podstawie informacji o marce wyciągane są racjonalne wnioski i jej racjonalna 

ocena oraz na podstawie przyzwyczajeń i zwyczajów konsumenta, które to 

decydują o istotności danej marki w procesie podejmowania decyzji przez 

konsumenta (atrybut ten określany jest często jako tak zwana „wrażliwość marki” 

– brand sensitivity).  Pozytywna ocena konsumentów z docelowych segmentów 

rynku jest podstawą i warunkiem koniecznym dla budowania silnej marki, 

aczkolwiek niewystarczającym. Drugim niezbędnym elementem jest pozytywna 

postawa wobec marki i możliwość jej przywołania w pamięci konsumenta 

(accessible brand attitude). Szczególny nacisk położony jest właśnie na procesy 

przypominania, ponieważ nawet najlepsza postawa wobec marki jest nieużyteczna, 

jeżeli nie może być „przypomniana”. Owo „przypominanie” ma decydować            

o podjęciu bądź nie działań zakupowych konsumenta. Trzecim elementem silnej 

marki jest spójny wizerunek marki jako element komunikowania firma – finalny 

konsument. 

Budowanie kapitału marki odbywa się w trzech cyklach. Pierwszy z nich, 

podobnie jak wstępna faza krzywej cyklu życia produktu, nazwany został 

„wprowadzenie”41. Podstawowym celem jest pozytywna ocena osiągnięta              

w docelowych segmentach rynku. Narzędziem jest precyzyjnie zdefiniowany 

produkt mix i właściwe komunikowanie marketingowe. Istotnym czynnikiem jest 

również sprecyzowanie, czy i w jaki sposób marka może być użyta w strategii 

rozszerzania marki. Druga faza nazywana jest „adaptacją”. Pozytywna ocena nie 

determinuje jeszcze zachowań zakupowych konsumenta. Dlatego celem 

nadrzędnym tej fazy jest wypracowanie łatwych do zapamiętania atrybutów marki, 

 
41 P. Farquar  “Managing Brand Equity”, Marekting Research, Sept. 1989 vol.1, Iss 3, str. 24-33 
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aby wytworzyć łatwą do reminiscencji pozytywną postawę wobec marki               

i konkretne działania w zakresie decyzji zakupu. W instrumentarium pozostaje 

komunikowanie marketingowe, które szczególny nacisk kładzie na umacnianie 

atrybutów marki i redukcję dysonansu pozakupowego oraz nakłanianie do 

zakupów powtórnych. Ostatnia faza nazywa się „umocnienie” (fortification). 

Strategia sprowadza się do umocnienia pozycji marki poprzez przeniesienie na 

inne produkty /usługi. 

Opisane wyżej modele chciałbym uzupełnić o rozwiązania, które używane są 

na co dzień  w praktyce biznesu. Charakteryzują się one mniejszym stopniem 

złożoności, ale przez to pozwalają na stosunkowo proste i mało kosztowne 

gromadzenie danych niezbędnych do ich wykorzystania. Pomimo iż wykorzystują te 

same komponenty kapitału marki znajdziemy między nimi znaczące różnice 

wynikające z różnej interpretacji tych samych procesów czy pojęć.   

Pierwszy z konceptów powstał w niemieckiej firmie badawczej Infratest 

Burke42.  Analitycy firmy wychodzą z założenia iż w skład kapitału marki 

wchodzą takie elementy jak: 

1. Stopień lojalności klientów. 

2. Wizerunek marki. 

3. Postrzegana wartość marki. 

Wchodząc w relacje mają one za zadanie zapewnić powtarzalność zakupów               

i przyciągnąć nowych klientów, gdyż te dość oczywiste czynniki kreują kapitał 

marki. Lojalność i postrzegana wartość zatrzymują dotychczasowych klientów,      

a wizerunek i postrzegana wartość oddziałują na nowych.   

Mocną stroną tego prostego modelu jest możliwość taniego i szybkiego 

wyznaczania kapitału marki. Każdy z wymiarów jest bezpośrednio policzalny. 

 
42 Na podstawie materiałów informacyjnych firmy Infratest Burke  
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Koncepcja pozwala też na określenie „metaindexu” określającego kapitał marki, 

bazującego na trzech wcześniej określonych wymiarach. 

Stopień lojalności opiera się na trzech wartościach: zaangażowaniu 

konsumenta,  „poparciu marki” (advocacy) objawiającym się wsparciem 

informacyjnym i promocyjnym danego produktu czy usługi przez kupującego          

i wreszcie satysfakcji osiągniętej z  nabycia i użytkowania marki. Wszystko to 

zostaje przedstawione w wymiernej  postaci nazywanej „index zabezpieczenia 

klienta” w postaci odsetka klientów zaliczających się do kategorii lojalnych. 

Wizerunek w tym modelu rozumiany jest dość tradycyjnie, to znaczy jako 

percepcyjna „istota” marki, przy czym rozdzielony jest na dwie składowe: 

wizerunek firmy i wizerunek konkretnej marki i uzupełniony o  relacje                   

z kluczowymi miarami marketingu, takimi jak  udział w  rynku. Informacje te 

mogą zostać zaprezentowane jako indeks wizerunku. 

Postrzegana wartość jest rozumiana jako wyższa marża brutto realizowana 

przy sprzedaży danej marki, przy czym jest ona korygowana o stopień preferencji 

marki. Otrzymane w ten sposób dane odnośnie wrażliwości cenowej konsumentów  

tworzą trzecią składową kapitału marki. 

Uzupełnieniem  modelu jest diagram rozszerzania marki, który opisuje 

ryzyko związane z takim działaniem. Na podstawie dwóch wymiarów, jakimi są: 

potencjał sektora i stopień trasferowalności marki, konsultanci firmy określają 

opłacalność i ryzyko takiej strategii. 

Sam kapitał  wyrażony jest w postaci indeksu zawierającego się w 

przedziale od 1-300. Typowa wartość marki  z sektora FMCG to 80-150 .  

 Zaproponowana metodologia została pozytywnie zweryfikowana 

empiryczne i jest wykorzystywana przez największe koncerny do operacyjnego 

wyznaczania kapitału marek.   

Modelem o większej złożoności, który  powstał poza sektorem agecji 

badawczych, a na dodatek nie wykazuje ułomości  w zakresie możliwości 



rynkowego wykorzystania jak jego bardziej znany bezpośreni konkurent Brand 

Assets Valuator (Young&Rubicam), jest opracowany w sieciowej agencji 

reklamowej BBDO model „Brand Equity Drivers”. 

Prezentowany model jest dwustopniowy. Po pierwsze zakłada,               

iż pozytywna percepcja poszczególnych składowych oferty rynkowej 

skumulowana w sile marki stymuluje  zachowania zakupowe konsumentów.  Te 

zachowania mają sprowadzać się do akceptacji premii cenowych  

wykorzystywanych do realizowania zysków  z kapitału marki (patrz rysunek 2.5). 

Rysunek 2.5 Podstawowe założenia modelu BED. 
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Źródło: Materiały informacyjne agencji reklamowej BBDO 

Na podstawie badań opinii ekspertów potwierdzonych testami rynkowymi 

do modelu wybrano następujące wymiary  opisujące markę43: 

1. Jakość produktu/usługi. Wyraża się ona postrzeganiem danej  marki       

w aspektach jakościowych również w zakresie fizycznych atrybutów 

produktu. Wysoka postrzegana jakość produktu odnosi się nie tylko do 

materiałów i procesów wytwarzania wyrobu ale także do aspektów 

marketingowych i dystrybucyjnych. Wysoka jakość ma gwarantować 

solidność, niezawodność produktu. 

2. Marże. Możliwość realizowania wyższych marż w odniesieniu do 

marek konkurencyjnych. Wyrażają się one w wyższych poziomach cen 

rynkowych w stosunku do produktów bezmarkowych i słabszych 

marek. I można powiedzieć, iż są wynikiem postrzeganej jakości marki. 
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43 Na podstawie materiałów informacyjnych agencji DBBO 
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Model bierze po uwagę stopień skłonności konsumenta do pokrywania 

premii cenowych realizowanych na danej marce.   

3. Osiągalność. Pokazuje zakres i skuteczność dystrybucji. Wyraża się 

stopniem dostępności produktu bądź usługi, przy czym należy pamiętać, 

iż silne marki są objęte selektywną dystrybucją. Oznacza to, iż mówimy 

tutaj o precyzji dopasowania kanałów dystrybucji do docelowych 

segmentów rynku a nie wysokim pokryciu rynku w ogóle. 

4. Atrakcyjność. Styl marki wyrażony estetyką produktu, jakością i siła 

wsparcia promocyjnego opakowania. I dotyczy to nie tylko marki samej 

w sobie ale również otoczenia w jakim marka jest oferowana 

potencjalnemu klientowi. Jest to bardzo istotne, gdyż takie czynniki jak 

emocje, radość, przyjemność, będące silnymi bodźcami zakupowymi są 

właśnie uruchamiane przez atrakcyjność marki. 

5. Innowacyjność. Stopień inwestycji w techniczne i rynkowe 

zaawansowanie produktu. Poziom zgodności z najnowszymi trendami 

rynkowymi. Aby utrzymać pozycję rynkową marki niezbędne jest ciągłe 

dostosowywanie oferty w zakresie zarówno fizycznych atrybutów 

produktu jak i elementów produktu rozszerzonego do wymagań 

stawianych przez rynki docelowe.    

6. Tradycja marki. Historia, pochodzenie i inne aspekty spuścizny 

rynkowej marki. Nic nie wpływa tak korzystnie na siłę marki jak 

wieloletnia, poparta sukcesami egzystencja rynkowa. Sytuacja taka 

wiąże marki ze wspomnieniami, zwyczajami czy tradycjami 

konsumentów z rynków docelowych. Skutkuje to znacząco lepszą 

percepcją w porównaniu do marek o podobnej charakterystyce ale 

krótszym stażu rynkowym i wysokiej identyfikacji kupujących z marką, 

co może skutkować wysoką lojalnością.   
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7. Zaufanie. Świadomość, skojarzenia i wiedza na temat marki.  Aby 

można było mówić o zakupie, marka musi się znaleźć na liście 

alternatyw klienta. Proces podejmowania decyzji opiera się na 

pozyskiwaniu informacji o poszczególnych ofertach rynkowych, dlatego 

też świadomość czy wiedza na temat marki ma tak kluczowe znaczenie. 

Jeszcze lepiej, jeżeli kupujący ma zaufanie do tych informacji.  

Wymienione wyżej czynniki składają się w modelu na siłę marki 

(nazywaną tutaj wartościami marki (brand values), objawiającą się wartościami 

funkcjonalnymi dla potencjalnego nabywcy. Zaliczamy do nich wartości 

funkcjonalne, wartości związane z prestiżem marki, wartość wynikającą               

z unikalności, wartości samoekspresji oraz „hedonistyczne”. Pierwsza z grup 

bliska jest koncepcji produktu rozszerzonego, zawiera podstawowe użyteczności 

zarówno produktu jak i znaku towarowego. Wartości związane z prestiżem marki 

to możliwość podnoszenia statusu społecznego poprzez użytkowanie marki oraz 

społeczna widoczność i wartość marki. Unikalność rozumiana  jest jako stopień 

wyróżnienia marki na tle innych ofert rynkowych i zdolność do zaspokajania 

bardzo indywidualnych wymagań nabywcy. Samoekspresja to stopień, w jakim 

nabywca jest w stanie wyrazić styl życia bądź inne wartości za pomocą 

użytkowania danej marki. Wreszcie wartości hedonistyczne to wewnętrzne, 

emocjonalne zadowolenie klienta z zakupu i użytkowania produktu – 

przyjemność, radość itp.    

Te wartości składają się na siłę marki, która z kolei poprzez możliwość 

stosowania premii cenowych stanowi o kapitale marki.  Zależności te zostały  

empirycznie potwierdzone w badaniach wykonanych przez DBBO. Ich rezultaty 

pokazały, że im wyższa siła marki tym lepsze perspektywy wyższych marż. 

Najsilniejszym czynnikiem wpływającym na siłę marki są wartości funkcjonalne. 

Są koniecznym, aczkolwiek niewystarczającym czynnikiem usprawiedliwiającym 

wyższe ceny. Interesującym może się wydać fakt, iż badania nie potwierdziły 
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wpływu stopnia zróżnicowania na siłę i kapitał marki. Najsłabszy związek                

z marżami wykazała grupa wartości związanych z tradycją marki.   

Ta sama agencja zapytała dyrektorów marketingu, które z aspektów silnej 

marki są przez nich postrzegane jako aktywa firmy44. Odpowiedzi były 

następujące: 

1. Świadomość marki (65%) 

2. Siła pozycjonowania (pomysł, osobowość marki, precyzyjny                  

i wyróżniający wizerunek) (39%) 

3. Potencjał systemu identyfikacji wizualnej (logotypy, opakowanie) 

(36%) 

4.  „Kompetencje” marki (status, ocena marki i stopień lojalności) (–24%) 

Jako ostatni przedstawię Model frmy Research International 

spopularyzowany  w Polsce przez Instutyt Badania Opinii I Rynku „Pentor”45.  

W  modelu mamy dwie klasy składowych kapitału marki. Po pierwsze, 

specyficzne dla danej kategorii produktów, odnoszące się do strony funkcjonalnej 

oraz do ich działania. Dla większości kategorii produktowych istnieje jakieś         

10 - 15 takich "kluczowych elementów wyboru", które zazwyczaj są dobrze znane 

specjalistom od marketingu. Mamy też niematerialne kwestie związane                  

z kapitałem marki,  reprezentowane przez trzy czynniki.  

1. Renoma - zaufanie oraz respekt jakim cieszy się marka w oczach 

konsumentów. Sprowadza się to do oceny postrzegania marki.               

W modelu rozróżnia się trzy cechy renomy, które są ważnymi czynniki 

różnicującymi dla marek: tradycja marki - utrwalona przez lata renoma   

i pozycja lidera, zaufanie jakim marka jest obdarzana oraz stopień 

 
44 J. Kapferer „Strategic Brand Management“, Kogan Page, 1995 str. 219 
45 Tekst ze zmianami pochodzi z materiałów promocyjnych Instytutu Badania Opinii i Rynku Pentor 
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innowacyjności, tzn. wiodąca rola, nowoczesność, ogólna aktywność    

na rynku.  

2. Identyfikacja - zbieżność kapitału marki z  pogladami wyznawanymi 

przez konsumenatów z docelowych segmentów rynku oraz stopień 

istotności danej marki. Istnieją trzy ścieżki utożsamiania. Pierwsza to 

więź, gdy uważa się, że marka odwołuje się do tych samych wartości co 

konsument. To może być silne zwłaszcza w przypadku marek 

kreujących trendy w modzie, takich jak Benetton czy Levis. Druga to 

zrozumienie potrzeb - konsument czuje, że marka dba o niego, jest        

w jakiś sposób zainteresowana jego potrzebami i może je zaspokoić. 

Trzeci to nostalgia, która może się pojawić w przypadku marek              

o pewnej tradycji, które przynoszą skojarzenia z wczesnymi latami życia 

(np. marek płatków śniadaniowych czy czekolady). Naturalnie nie są 

one wzajemnymi alternatywami i często będą występować razem lub 

parami.  

3. Społeczne uznanie – przeświadczenie, że używanie/zakup marki 

przyniesie rezultat zaspokajający postrzegane potrzeby w wymiarze 

społecznym. Ten aspekt może wskazywać na niewypowiedziane 

poszukiwanie aprobaty ze strony rówieśników, przełożonych etc., oraz 

obejmuje towarzyskie/społeczne ograniczenia lub naciski brane pod 

uwagę przez konsumentów w ramach pewnych kategorii produktów,  

np. markowa odzież lub sprzęt sportowy. Jest to ostatni czynnik 

emocjonalny wskazujący na silną bliskość w stosunku do marki, a różni 

się od dwóch poprzednich tym, że marka może mieć wysoki autorytet, 

można się z nią utożsamiać, jednocześnie marka nie odnosi sukcesu, 

ponieważ nie potrafi przekazać "właściwego" komunikatu towarzysko-

społecznego. To oczywiście ma wielkie znaczenie w kategoriach, gdzie 

widoczna konsumpcja marki "mówi coś" o tym, który ją wybrał.             

I znowu możemy wyodrębnić trzy wyznaczniki, które wyrażają 

społeczne uznanie. Po pierwsze to poczucie prestiżu, którego 
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przykładem może być Rolls Royce. Jest to związane z bardzo ogólnym 

odbiorem marki a nie z odczuciami jednostki. Bardziej osobistym 

aspektem będzie prawdopodobnie aprobata otoczenia, która powoduje, 

że marka nabiera bardziej osobistych wymiarów. I ostatecznie, 

akceptacja może być wywołana przez użytkowanie produktu, przez 

znane i poważane osoby, które nazywamy wsparciem autorytetów.  

Model obok aspektów emocjonalnych i funkcjonalnych bierze pod uwagę 

cenę, co zbliża go do modeli wartości marki. Powstał i jest wykorzystywany do 

pomiarów kapitału marki  (patrz dalsza cześć pracy), a jego zastosowanie             

w procesach wyceny marek ma charakter czysto teoretyczny. Pełen model 

przygotowany przez Research International składa się więc z następujących 

elementów: funkcjonalnych, emocjonalnych oraz ceny, marży brutto lub 

relatywnej ceny danej oferty rynkowej. 

Podsumowując rozdział  posłużmy się definicją Paul’a Feldwick’a46, która 

systematyzuje pojęcia związane z kapitałem i wartością marki:  

Kapitał  marki (Brand Equity) może być rozumiany jako odrębna 

wartość w sensie ekonomicznym, pozycja w bilansie, wartość 

sprzedażna z wyłączeniem kapitału finansowego, rzeczowego etc. Tak 

rozumianej wartości marki odpowiada angielski termin Brand Value. 

Jest to podejście finansowe wyrażone kosztem zakupu lub restytucji 

marki jak również wartością generowanych przychodów lub marż bądź 

też obniżeniem ryzyka inwestycji marketingowych47. 

Kapitał marki jako miara siły przywiązania konsumentów do marki. 

Tutaj Feldwick proponuje posługiwanie się terminem lojalność wobec 

marki lub raczej siła marki. Zwraca uwagę przy tym na pewną 

wieloznaczność terminu lojalność wobec marki. Jest to podejście 
 

46 P. Feldwick “Do we really need 'Brand Equity'”, ESOMAR 1996 str. 95 
47 M. Irmscher, “Modelling the Brand Equity Concept”, Marketing and Research Today 6/1993 str. 14  
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3. 

marketingowe określane różnicami w zachowaniach konsumentów, ich 

percepcji, skłonności zakupowych i wrażliwością na marketing mix 

marki. 

Kapitał marki rozumiany jako opis skojarzeń i wyobrażeń, które 

konsumenci odnoszą do marki. Tutaj Feldwick proponuje posługiwanie 

się terminem wizerunek marki. Mamy tu do czynienia z podejściem 

rozszerzonym, obejmującyn całokształt pozytywnych sądów i zachowań 

ze strony uczestników rynku. 

Warto też zauważyć, iż kapitał marki i jego wpływ na pozycję rynkową marek 

stanowi pewne kontinuum branżowe. Najmniejszy wpływ ma w sektorach produktów 

zaopatrzeniowych, a największy w usługach i produktach szybkozbywalnych. 
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Rozdział III Elementy polityki budowy kapitału marki. 

W tym rozdziale chciałbym pokazać funkcje i istotność poszczególnych 

elementów strategii marketingowych przy budowie i zarządzaniu kapitałem marki. 

Będą to zarówno składowe systemu identyfikacji wizualnej jak i innych 

elementów strategii funkcjonalnych, które w sposób znaczący wspierają marki, 

tworząc wartość zarówno dla firmy jak i dla konsumenta. Przedstawione elementy 

zostały wybrane na podstawie trzech kryteriów: miejsca w procesie tworzenia 

kapitału marki, istotności oraz siły oddziaływania rynkowego. Chciałbym również 

zwrócić uwagę na procesy prowadzące do skokowej bądź powolnej utraty kapitału 

marki. 

 

3.1 Budowa kapitału marki 

Literatura wskazuje, iż istnieją trzy drogi osiągania wysokiego kapitału 

marki: budowanie, dzierżawa, zakup. Podobnie jak inne aktywa, kapitał marki 

pozyskany w drodze zakupu lub „wydzierżawiony” poprzez strategię rozszerzania 

marki, licencjonowanie lub franchising. Ze względu na charakter pracy rozdziale 

skupię się na pierwszym sposobie uzyskania wysokiego kapitału marki. 

Proces budowania kapitału marki ma charakter fazowy. Teoretycy marki    

w różny sposób określają te fazy (patrz np. Farquar w dalszej części pracy), 

częścią wspólną jest natomiast duży nacisk na wypracowanie właściwego               

i jednoznacznego wizerunku, który z wraz upływem czasu rynkowej egzystencji 

oferty ma skutkować wysoką siłą rynkową marki. Takie fazy jak:  tworzenie 

systemu identyfikacji marki, określanie tożsamości, budowa wizerunku oraz 

tworzenie silnej marki znajdziemy praktycznie w każdym schemacie budowy 

kapitału marki. Skutkiem ma być stabilny strumień wpływów i zysków                 

w przyszłości (Rysunek 2.1). 



Rysunek 3. 1. Schemat budowy kapitału marki. 
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System identyfikacji wizualnej jest kluczowym elementem w pierwszym 

etapie budowy kapitału marki. Istnieje od pierwszej fazy cyklu życia marki i jest 

jedynym mnemotechnicznym łącznikiem pomiędzy produktem/usługą a finalnym 

odbiorcą - konsumentem. Na rynkach, gdzie dochodzi do walki konkurencyjnej 

kilkudziesięciu i więcej marek, świadomość i stopień rozpoznawalności, tak 

kluczowe dla kapitału marki, zależą w dużej mierze od jakości systemu 

identyfikacji wizualnej. O skuteczności i efektywności systemu identyfikacji 

wizualnej decyduje sześć podstawowych wymiarów: zapamiętywalność, 

wyrazistość (wymowa), sympatia, transferowalność, adaptacyjność, możliwość 

ochrony. Tożsamość i wizerunek marki są kluczowymi pojęciami zarządzania 

marką. Bez ich właściwego rozumienia nie można mówić o budowie kapitału 

marką. W praktyce jednak są one dość często mylone lub wręcz sprowadzane do 

rangi synonimów. Błędy i pomyłki w tym zakresie wynikają zapewne z faktu,      

iż zarówno tożsamość jak i wizerunek odnoszą się do charakterystycznych cech 

marki. Wizerunek jest wtórny w stosunku do tożsamości, ponieważ stanowi efekt 

jej odbioru. Z pojęciem kapitału marki ściśle związany jest również termin „siła 

marki”. Siła marki to zestaw skojarzeń i zachowań uczestników mikrootoczenia 

firmy, które powodują, że marka może się cieszyć szczególną i trwałą przewagą 

konkurencyjną. Na siłę marki składają się następujące elementy: wysoki wskaźnik 

świadomości marki, wysoki udział marki w rynku, przywództwo rynkowe, poziom 

premii cenowej, ponadregionalny charakter marki, okres obecności na rynku, 

charakter rynku, na jakim marka funkcjonuje, długofalowy trend marki, skala 
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wsparcia działaniami marketingowymi, wrażliwość marki (brand sensitivity), 

jakość ochrony prawnej. 

Budowanie kapitału marki staje się głównym zadaniem naczelnego 

kierownictwa firm. Sprzyja temu też struktura obecnej gospodarki światowej.      

W sektorach konsolidujących się, np. w usługach doradztwa finansowego, 

kierownictwa łączących się firm muszą zdecydować jak pozycjonować głęboko 

„zachodzące na siebie wizerunkowo” marki. W sektorach będących pod znaczącą 

kontrolą państwa, jak telekomunikacja lub energetyka, firmy stoją przed 

problemem jak i ile zainwestować, aby stworzyć marki rozpoznawalne i wysoko 

oceniane przez finalnego konsumenta. Z kolei w sektorach szybko zmieniających 

się, takich jak elektronika, czy informatyka powstaje problem odnośnie właściwej 

proporcji inwestycji w fizyczne atrybuty produktu i komunikowanie 

marketingowe. Tradycyjne postrzeganie marki jako symbolu wewnętrznej              

i zewnętrznej komunikacji firmy, nośnika wartości dla konsumenta, platformy do 

rozszerzania lub narzędzia realizacji celów strategicznych firmy działalności jest 

regularnie uzupełniane o nowe funkcje.  

Bazując na wcześniej omawianych aspektach zauważamy, iż proces 

budowy kapitału marki zmierza do wykreowania dodatkowych wartości dla firmy 

czy to w postaci stricte finansowej czy też przewagi konkurencyjnej lub rynkowej. 

Wynikiem skutecznych działań w zakresie budowy kapitału marki może być: 

1. Zwiększenie efektywności i skuteczności programów marketingowych. 

2. Możliwość realizowania wyższych marż na produktach markowych 

poprzez  

wyższe ceny. 

3. Istnienie trwałej przewagi konkurencyjnej. 

4. Zwiększenie obrotów poprzez powtarzalność zakupów na bazie 

lojalności konsumentów. 

5. Możliwość rozszerzania marki na inne produkty lub usługi firmy. 

6. Poprawę pozycji przetargowej w kanale dystrybucji. 
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7. Wyższymi cenami płaconymi przez inwestorów za udziały czy akcje. 

Niezależnie od wykonywanych, praktycznie na masową skalę, badań 

marketingowych analizujących różne aspekty marki i coraz większej liczby 

dostępnych narzędzi zarządzania marką, wspieranych coraz większym 

zainteresowaniem środowisk akademickich tym tematem, określenie wagi czynników 

powodujących wzrost wartości marki powoduje duże trudności. Nie ma 

jednoznacznych przesłanek określających stopień relacji pomiędzy nakładami na 

poszczególne instrumenty i formy budowania wartości marki a długoterminowymi 

korzyściami takimi jak poprawa wyników finansowych, lojalność konsumentów, czy 

trwała przewaga konkurencyjna marki.  

Prawdziwe zrozumienie istoty kapitału marki kryje się w ciągłym dążeniu 

do usprawniania procesów zarządzania marką. Postrzegana powinna być marka 

jako jeden z kluczowych aktywów firmy wsparty spójnym i efektywnym 

systemem połączonych ze sobą zasobów. 

Obecne prace w dziedzinie tworzenia i utrzymywania wartości marki 

sprowadzają się właśnie do stworzenia schematów postępowania opartych             

o łańcuch wartości i zasoby firmy zintegrowane w celu wzmocnienia wartości 

marki. Główny nacisk położony jest nie tylko, jak dotąd, na stronę rynkową 

(opartą na komunikowaniu), ale strukturalną. Ma to doprowadzić do stworzenia 

silnego zaplecza organizacyjnego dla marki, którego efektem będzie wysoka 

wartość dodana, a w efekcie przewaga konkurencyjna. Oznacza to, że tradycyjne 

postrzeganie marki jako symbolu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji firmy, 

nośnika wartości dla konsumenta, platformy do rozszerzania marki lub narzędzia 

realizacji celów strategicznych firmy jest regularnie uzupełniane o nowe funkcje     

i zasoby. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, iż właściciele silnych marek 

są w stanie optymalizować działalność rynkową poprzez np. outsorcing produkcji 

czy innych funkcji związanych z szeroko rozumianą działalnością rynkową firmy, 
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skupiając się jedynie na zarządzaniu pozycją rynkową marek. A luka strategiczna 

pomiędzy silnymi i słabszymi markami pogłębia się. Powstaje jednak pytanie, jak 

długo menedżerowie będą w stanie podejmować trafne decyzje w warunkach 

rosnącej złożoności wizerunków marek i wzrastających zależności między nimi. 

Tym bardziej, że decyzje takie są bardzo trudne w komunikowaniu wewnątrz 

firmy, a często też brak im racjonalności koniecznej do argumentacji w warunkach 

grupowego podejmowania decyzji. Dodatkowo pojawiają się bariery zarówno 

wewnętrzne jak i zewnętrzne utrudniające budowanie silnych marek48:  

1. Nacisk na konkurowanie poprzez cenę, zarówno ze strony konkurencji 

jak i potencjalnych klientów oraz służb finansowych przedsiębiorstwa. 

2. Rozproszenie sektorów dające skutek w postaci dużego zróżnicowanie 

konkurentów odnośnie wielkości, zasobów czy systemów działania        

i konkurowania. 

3. Rozdrobnienie mediów. 

4. Coraz większe zróżnicowanie marek i rosnąca złożoność relacji między 

nimi. 

5. Zmiany strategii marketingowych, zmierzające do zmian wizerunku czy 

tożsamości produktów. 

6. Problemy organizacyjne podczas wprowadzania innowacji.  

7. Nacisk na osiąganie krótkoterminowych rezultatów. 

8. Szybki, często niekontrolowany rozwój firm. 

O złożoności zjawiska niech świadczy fakt, iż w samych tylko Stanach 

Zjednoczonych rejestrowanych jest kilkaset znaków towarowych dziennie. Poza 

tym, pomimo znacznego przyspieszenia procesów gospodarczych w ostatnich 

latach trudno mówić o przyspieszeniu procesu tworzenia silnych marek. W erze 

Internetu, globalizacji, trwa on latami, a często nawet dziesięciolecia. Jeżeli 

przyjrzymy się markom, które miały kluczowe znaczenie pięćdziesiąt lat temu, to 

okaże się, że obecnie zajmują liczącą się pozycję w branży. Należą do nich Kodak, 

 
48 D. Aaker “Building Strong Brands”,  The Free Press 1996, str. 126 
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Cadbury, Heintz, Gillette, Johnson’s. Boston Consulting Group porównało 22 

kategorie produktowe w 1925 roku i w 1985 roku. W 19 przypadkach marka 

dominująca (lider branży) była taka sama. W trzech pozostałych przypadkach 

marka dominująca w 1925 była jednym z głównych graczy na rynku. W 1996 roku 

przeprowadzono ciekawe badania. Poproszono 400 konsumentów (po 100            

w czterech amerykańskich miastach), aby wymienili tyle marek ile zdołają sobie 

przypomnieć. Jako motywator wprowadzono opłatę za każdą wymienioną markę. 

Wyniki pokazały, że 85% marek było starsze niż 25 lat, 36% marek było starsze 

niż 75 lat a 10% marek było starsze niż 100 lat. Średnia wieku marki miała 72 lata. 

Budowanie kapitału marki sprawia problemy jeszcze z jednego powodu. 

Kadra kierownicza przyzwyczajona jest do zarządzania firmą w kategoriach zysku 

i budowania wartości w kategoriach określonej w miarę precyzyjnie stopy zwrotu 

z inwestycji. Podczas gdy rozmowy na temat marki koncentrują się na takich 

pojęciach jak wizerunek, efektywność reklamy, świadomość i postawy, wskaźniki 

powtarzalnych zakupów i wiele innych nie do końca wymiernych ekonomicznie 

aspektów. Powoduje to przeświadczenie, iż kluczowe decyzje odnośnie przyszłych 

przychodów i zysków podejmowane są w oparciu o niezdefiniowane precyzyjnie 

czynniki i ich nieokreślony wpływ na przyszłe zachowania rynkowe firmy.  

Badania wykazują, że pomimo faktu ogólnej znajomości korelacji: 

tożsamość czy też wartości marki - wartość firmy, ludzie z najwyższego 

kierownictwa firm (często bezpośrednio niezwiązani z finansami) często 

lekceważą ten wpływ opierając się na krótko i średnioterminowych wskaźnikach 

finansowych (ROI). Skupiają się na zarządzaniu wynikami w krótkim i średnim 

okresie. Pokazują to min. badania przeprowadzone przez firmę Total Research 

obejmujące największe amerykańskie spółki giełdowe. Tworząc strukturę kosztów 

i sprzedaży zmierzają właśnie do optymalizacji wyników, na które spoglądają 

inwestorzy zamiast opierać swoje postępowanie na długoterminowym zarządzaniu 

aktywami. W długim okresie zarządzanie marką sprowadza się to konkurowania 

za pomocą fizycznych atrybutów produktu i strategii cenowych. Rodzi się pytanie 
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- w jaki sposób wdrożyć spójny system zarządzania marką? Jakie kryteria 

powinien on spełniać, aby skutecznie pełnił swoją funkcję? Praktyka dowodzi, iż 

konieczne stworzenie dynamicznego modelu zarządzania marką, opartego na 

następujących przesłankach: 

1. Budowa wartości marki należy do najwyższego kierownictwa firmy. 

Strategie marki maja bezpośredni wpływ na realizację celów 

strategicznych firmy. Bazują na wszystkich kluczowych funkcjach firmy 

połączonych w celu budowania wartości dodanej dla klienta elementu 

permanentnie związanego z wartością marki. Tworzenie kapitału marki 

nie może być postrzegane jako strategia funkcjonalna      i pozostawione 

w gestii działu marketingu; 

2. Konieczne jest wyodrębnienie i właściwe kierowanie wszystkimi 

elementami (materialnymi i niematerialnymi, wewnętrznymi                   

i zewnętrznymi) mającymi wpływa na budowanie wartości marki. 

Powinno się to odbywać poprzez łączenie tradycyjnych metod i technik 

marketingu oraz takiego zarządzania zasobami firmy, które pozwoli na 

zbudowanie zaplecza pozwalającego na skuteczne określenie 

kluczowych obszarów sukcesu w zakresie budowania wartości marki; 

3. Obecny i przyszły strumień przychodów kreowanych przez markę 

określany jest poprzez trzy czynniki: liczbę osób kupujących markę         

i wykazujących prawdopodobieństwo zakupów w przyszłości, różnicę w 

cenie osiąganą przez markę w porównaniu do produktów rodzajowych 

oraz możliwości rozszerzania marki w przyszłości. Wszystkie te 

elementy, wymagają zupełnie innego podejścia marketingowego. 

Wyzwaniem dla zarządzających marką jest utrzymanie wszystkich 

trzech elementów na optymalnym poziomie; 

Warunkiem koniecznym do wdrożenia tych trzech założeń jest dynamiczne 

podejście do problemu budowy wartości marki. Podstawowymi zmiennymi, 
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których zmiany w czasie powinny być śledzone (a nawet przewidywane) są 

sposoby reagowania konsumentów na poszczególne elementy tożsamości marki, 

zarówno materialne jak i niematerialne, czynniki determinujące lojalność oraz 

marże brutto. Równie istotnym elementem jest czas. Podjęte dzisiaj decyzje mogą 

przynieść rezultaty (zarówno negatywne jak i pozytywne) w perspektywie 2-3 lat. 

Kluczowe jest zatem określenie krótko i długoterminowych skutków podjętych 

decyzji i spowodowanie długoterminowej synergii pomiędzy nimi. Konieczne jest 

zatem wprowadzenie długofalowego systemu zarządzania marką. Literatura 

marketingu zaleca podjęcie następujących działań49: 

1. Określenie i kwantyfikowanie czynników wpływających na markę oraz 

określenie zasobów wspierających ją. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zasoby niematerialne. Konieczne jest też śledzenie zmian w czasie.  

2. Określenie relacji pomiędzy tymi czynnikami i zasobami oraz wpływu decyzji 

w firmie na nie. 

3. Budowa modelu zarządzania marką opartego na dwóch poprzednich 

punktach. 

4. Przeprowadzenie symulacji wpływu poszczególnych czynników i zasobów 

oraz ich zmian spowodowanych czynnikami zewnętrznymi jak również 

decyzjami podejmowanymi w firmie na wartość marki. Istotne jest, aby 

wyniki takich symulacji miały wymierny charakter i jeżeli to możliwe 

pokazywały różnice w realizowanych w przyszłości wpływach ze 

sprzedaży.  

 Jednym z podstawowych celów dla zastosowania zintegrowanej koncepcji 

budowy marki jest odzwierciedlenie przeczuć i sądów menedżerów               

w weryfikowalnych faktach. Dokonuje się też odkrycia nieznanych dotychczas 

aspektów związanych z marką - takich jak np. stwierdzenie, iż kopiowanie praktyk 

 
49 K. Keller , “Branding and Brand Equity”, Marketing Science Institute 2002 str.235 
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innych firm w tym zakresie jest zupełnie bezużyteczne. Istotne jest też to,            

że zastosowanie bardziej złożonych mechanizmów budowy kapitału marki 

prowadzi do podejmowania zupełnie różnych jakościowo decyzji. Jest to 

konsekwencją spojrzenia na markę w sposób bardziej długoterminowy                  

i dynamiczny. Następuje zmiana postaw i nastawień w stosunku do zarządzania 

marką. Menedżerowie wypracowują nowe spojrzenie na ten obszar kierowania, 

zwracają uwagę na inny zakres informacji zarządczej i formułują zupełnie inne 

strategie. Czyli zarządzanie marką przeprowadzane jest w sposób racjonalny, 

konstruktywny i oparty na właściwych przesłankach. 

Obecne prace w dziedzinie tworzenia i utrzymywania wartości marki 

sprowadzają się do stworzenia schematów postępowania opartych o łańcuch 

wartości i zasoby firmy zintegrowane w celu wzmocnienia wartości marki. 

Główny nacisk położony jest nie tylko na stronę rynkową, ale również 

strukturalną. Podejmowane działania zmierzają do:  

1. Zmniejszania luki pomiędzy celami marketingowymi a finansowymi. 

2. Określenia mierników wartości marki i stopnia ich realizacji. 

3. Połączenia komunikowania marki z kulturą organizacyjną 

przedsiębiorstwa. 

4. Określenia wizerunku marki wśród grup docelowych. 

5. Określenia przewagi konkurencyjnej marki. 

6. Określenia słabych stron marki. 

7. Określenia przywództwa i zespołów zarządzających marką. 

Działania te mają za zadanie doprowadzić do stworzenia silnego zaplecza 

organizacyjnego dla marki, którego efektem będzie wysoka wartość dodana, 

budowana poprzez budowę systemu zarządzania kapitałem marki. Teoria 
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zarządzania marką zna kilkanaście takich modeli, przy czym na plan pierwszy 

wysuwa się „Łańcuch wartości marki”.  

Siła modelu polega na tym, iż wychodzi on poza tradycyjne modele 

zarządzania marką               i jest jakby rozszerzeniem sprawdzonego w praktyce 

modelu. Systemowe podejście polega na wyodrębnieniu i określeniu zarówno 

zasobów jak i czynników sukcesu marki w oparciu o kilka podstawowych 

przesłanek. Po pierwsze, wartość marki jest wypadkową relacji z konsumentem, 

gdzie na plan pierwszy wysuwają się działania marketingowe, traktujące 

finansowy aspekt działania firmy jako pomocniczy. 

Zarządzanie marką przebiega w kilku etapach, a każdy z nich ma określone 

zasoby i miary oceny poprawności strategii, przy czym proces zarządzania 

wartością marki zaczyna się oczywiście od działalności marketingowej. 

Intencjonalnej lub nie, ale zawsze mającej wpływ na rynkowy rozwój marki. 

Najważniejsze są jednak kryteria oceny strategii marketingowej marki50: 

1. Przejrzystość (na ile poprawnie i jednoznacznie konsumenci interpretują 

informacje zawarte w wizerunku marki?).  

2. Istotność (na ile istotny jest program marketingowy, czy konsumenci 

włączają markę do zbioru wyboru?)  

3. Wyróżnialność (na ile kreatywny i odmienny od programów 

konkurencji jest  marketing marki?) 

4. Spójność (czy poszczególne elementy mieszanki marketingowej tworzą 

synergiczną całość i czy są spójne z poprzednimi programami?) 

Działania marketingowe charakteryzujące się wyżej wymienionymi 

cechami powinny wywoływać określone reakcje konsumenta. Miary siły tej 

 
50 Tamże 
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reakcji zapożyczone z modelu obejmują: świadomość marki, siłę i kierunek 

skojarzeń związanych z marką czy też stopień lojalności. 

Warto też zwrócić uwagę, iż możemy mieć do czynienia z procesami 

odwrotnymi do oczekiwanych. Zdarza się, iż decyzje dotyczące strategicznych 

aspektów budowy kapitału marki oparte są na śladowej bazie informacyjnej           

i charakteryzują się brakiem jakichkolwiek mechanizmów kontroli, czego 

skutkiem jest w najlepszym wypadku wysoki koszt utraconych korzyści w postaci 

niewykorzystanego potencjału rynkowego, a w najgorszym nieadekwatne 

zarządzanie marką prowadzące do ujemnych zmian jej wartości.  

Na przykład, wiele istniejących kiedyś marek jest obecnie kategorią 

używaną w celu określenia całej kategorii produktu i przynosi właścicielom dużo 

mniejsze korzyści niż należałoby się spodziewać:  

1. Thermos 

2. Kleenex 

3. Fridge 

4. Scotch Tape 

5. Magic Marker 

6. Formica 

7. Escalator 

8. Velcro 

9. Walkman 

10. Xerox 

11. Crayon 

12. Monopoly 
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 Teoria marketingu pokazuje trzy podstawowe scenariusze utraty wartości 

marki. Pierwszy z nich ma charakter katastroficzny. Wartość marki spada             

w wyniku nagłego pogorszenia sytuacji firmy lub nagłej utraty wiarygodności 

marki. Przykładem może być Enron lub Arthur Andersen. Kolejna ze scenariuszy 

nazywany jest „nagły szok”. Mniej groźny scenariusz, działający w krótkim 

okresie, to znaczy do momentu odzyskania równowagi przez działania Public 

Relations. Przykładem może być odkrycie, iż woda do jednej z marek wody 

mineralnej Pepsico pochodzi z sieci wodociągowej. Możemy też mieć do 

czynienia z postępującą utratą wartości. Jest to najczęściej spotykany scenariusz. 

Jest o tyle trudny do wykrycia, iż na początku procesu może on mieć praktycznie 

niezauważalny charakter, bądź może wynikać z naturalnych procesów rynkowych 

jak innowacje czy krzywa cyklu życia produktu. Przykładem mogą być marki 

Monopoly lub Xerox. W tym wypadku istnieje największa szansa na restytucję 

marki. Trzy wymienione grypy zagrożeń mogą współistnieć z problemami po 

stronie zarządzania markami. Najczęściej występujące z nich to:  

1. Brak dokładnego pozycjonowania. 

2. Słabe komunikowanie. 

3. Słaba reputacja marki. 

4. Brak jednoznacznego charakteru marki (blurring). 

5. Brak skupienia na docelowych segmentach rynku. 

6. Brak zintegrowanej relacji między markami. 

7. Zróżnicowane zainteresowanie markami w organizacji. 

8. Brak zintegrowanej strategii marki. 

9. Złe rozszerzanie marki. 

10. Problemy z usługami przed i post sprzedażowymi. 

11. Struktura organizacyjna nie przystosowana do wspierania marki. 
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Wypracowano jednak sposoby radzenia sobie z zarówno zewnętrznymi jak            

i wewnętrznymi zagrożeniami dla kapitału marki. Aby zminimalizować zagrożenia 

powinno podjąć się następujące kroki: 

1. Dokładnie określić istotność poszczególnych atrybutów produktu na 

wizerunek marki oraz możliwe scenariusze zagrożenia kapitału marki. 

2. Zapewnić w możliwie dużym stopniu, aby „właściwa” oferta rynkowa 

była zgodna z informacjami, które komunikujemy w promocji. 

3. Rozważyć strategię wielu marek lub marki indywidualnej jako politykę 

ochronną.  

Kroki te mają na celu minimalizowanie zagrożenia utraty lub degradacji 

wartości marki. 

 

3.2 System identyfikacji wizualnej. 

 Znaczenie sytemu identyfikacji wizualnej trudno przecenić. Istnieje od 

pierwszej fazy cyklu życia marki, jest jedynym mnemotechnicznym łącznikiem 

pomiędzy produktem a finalnym odbiorcą - konsumentem. Na rynkach, gdzie 

dochodzi do walki konkurencyjnej kilkudziesięciu i więcej marek, świadomość      

i rozpoznawalność, tak kluczowe dla kapitału marki, zależą w dużej mierze od 

jakości systemu identyfikacji wizualnej.  

O skuteczności i efektywności systemu identyfikacji wizualnej decyduje 

sześć podstawowych wymiarów: zapamiętywalność, wyrazistość (wymowa), 

sympatia, transferowalność, adaptacyjność, możliwość ochrony. 

Trzy pierwsze kryteria stanowią podstawę budowy marki, trzy pozostałe 

mogą być uważane za wtórne, ponieważ służą zabezpieczeniu marki przez 

zagrożeniami płynącymi z rynku jak również pozwalają na wykorzystanie okazji 
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rynkowych (na przykład transferowalność jest bardzo istotna przy rozszerzaniu 

marki). 

Zapamiętywalność nie bez podstaw zajmuje pierwsze miejsce w tym 

zestawieniu. Kapitał marki zależy od stopnia rozpoznawalności, dlatego elementy 

systemu identyfikacji wizualnej muszą mieć na tyle wysoką wartość 

mnemotechniczną, aby ułatwiać zapamiętywanie, rozpoznawanie czy 

przypominanie w trakcie procesu zakupu czy też użytkowania. Wartość 

semantyczna czy wizualna znaku czy nazwy marki musi przyciągać uwagę             

i ułatwiać zapamiętywanie a przez to wnosić wkład do wymiarów kapitału marki. 

Wymowa z kolei pozwalana na przekazanie konsumentowi informacji, 

które będą istotne przy budowie doświadczeń związanych z zakupem               

i użytkowaniem marki. Oprócz właściwego opisu atrybutów produktu               

i perswazywności tekstu ważne jest zachowanie spójności tego przekazu               

z oczekiwaniami konsumenta jak również dostarczenie informacji wspierających 

proces pozycjonowania.  

Skojarzenia sugerowane przez semantyczne elementy identyfikacji marki 

nie muszą odnosić się do atrybutów produktu. Mogą być wybrane do reprezentacji 

marki, ponieważ są graficznie czy werbalnie atrakcyjne. Mogą przykuwać uwagę 

konsumentów poprzez swoją estetykę czy klimat, niosąc miękki komunikat 

sprzedażowy: radość, dumę, siłę czy poczucie przynależności. 

Dobrze skonstruowany zbiór trzech wyżej wymienionych elementów daje 

duże korzyści w procesie komunikowania z odbiorcami. Konsumenci               

w  większości wypadków opierają decyzje zakupowe na ograniczonym zestawie 

informacji, w dużej części pochodzącym z systemu identyfikacji i komunikowania 

marki. Dlatego łatwość przyswojenia i atrakcyjność tych informacji ma kluczowe 

znaczenie, tym większe im więcej niematerialnych, niedookreślonych lub 

niewyróżniających atrybutów ma produkt. 
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Transferowalność to kolejny aspekt oceny systemu identyfikacji wizualnej. 

Rozumiana jest zarówno w sensie kategorii produktu jak i wymiarze 

geograficznym. Siła rozwiązań w tym zakresie opisana jest jakością, jaka może 

być wniesiona poprzez przeniesienie elementów tożsamości marki na inne 

produkty czy marki. Niestety, im bardziej precyzyjnie dobrane są te elementy tym 

możliwość transferu maleje. Ważne też są kulturowe i ligwistyczne aspekty, 

ponieważ determinują one możliwość transferu geograficznego. Tutaj też możemy 

powiedzieć, iż nazwy marki o słabej wymowie czy wyrazistości dają się dużo 

łatwiej przenosić na nowe rynki w ujęciu geograficznym. Należy tutaj też zwrócić 

uwagę na wieloznaczność poszczególnych części wizerunku czy też ukryte 

negatywne konotacje w rozumieniu kulturowym. 

Adaptacyjność obejmuje możliwość zmian systemu w czasie. Oczywiście, 

dobrze opracowana tożsamość marki nie powinna być często zmieniana, gdyż 

utrudnia to precyzyjne pozycjonowanie marki, niemniej jednak w miarę 

upływającego czasu konieczny jest w większości wypadków lifting 

poszczególnych części tożsamości. 

Możliwość ochrony jest warunkiem koniecznym budowania kapitału marki, 

gdyż wrogie przejęcia nawet chronionych marek są na porządku dziennym.  

Niezależnie od tego, jaką strategię przedsiębiorstwo stosuje, stoi ono przed 

problemem wyboru poszczególnych składowych systemu identyfikacji wizualnej. 

Musi on zdefiniować jaka powinna być nazwa marki, czy też jej znak, aby wokół 

nich można było zbudować skuteczną strategię marketingową. Cel ten nie jest 

łatwy do osiągnięcia, gdyż marka musi spełniać wiele kryteriów. Duża liczba 

zarejestrowanych znaków powoduje, iż istnieje wielka konkurencja                   

i niebezpieczeństwo, że optymalną nazwę posiada przedsiębiorstwo, którego nie 

możemy naśladować, gdyż podobieństwo jest ścigane z całą surowością prawa. 

Najprostsza sytuacja jest wówczas, gdy stosuje się strategie rozszerzania marki      
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i adoptowania znaków już istniejących. Z taka sytuacją mamy do czynienia przy 

licencjonowaniu lub franchisingu.  

Chciałbym zwrócić uwagę, iż powszechnie używa się terminów takich jak 

marka, znak towarowy czy nazwa marki wymiennie bądź równoważnie,               

a różnicowanie znaczeniowe tych pojęć uważa się za zbędne komplikowanie 

problemu przez ludzi, którzy podchodzą do tych pojęć w sposób czysto 

teoretyczny. Pojęcia te rzeczywiście mogą być w pewnych wypadkach być 

uważane za tożsame, chociaż w literaturze specjalistycznej każde ma inne 

znaczenie. 

1. Nazwa marki (Brand name) jest częścią marki składającą się ze słów lub 

liter, które tworzą nazwę używaną do identyfikowania i wyróżnienia 

oferty firmy. Jest to zatem ten element marki, który może być 

wymówiony lub napisany. Niech za przykłady posłużą tu: "Dove", 

"Aspirin". 

2. Symbol marki (Brand mark) jest częścią marki, która może być 

rozpoznawana przez konsumenta, ale nie może być wymówiona, bądź 

napisana ze względu na to, że jest tylko formą graficzną bez elementów 

werbalnych. Forma ta może przybierać praktycznie niezliczona ilość 

postaci - od niebiesko - białego koła BMW do - "dzwonka" 

Northwestern Bell. 

3. Znak towarowy (Trademark) jest to marka, która poprzez rejestrację lub 

użycie w obrocie gospodarczym posiada status prawny i może być 

używana przez właściciela na zasadzie wyłączności. Jest chroniony na 

mocy prawa, jak każda własność przemysłowa - na mocy zapisów w 

aktach prawnych każdego kraju i umów międzynarodowych. Każdy 

znak towarowy jest marką, natomiast nie każda marka jest znakiem 

towarowym. Na etykiecie znak towarowy może być wyróżniony wielką 

literą "R" wpisaną w koło (skrót od registered), co oznacza, że jest on 
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zastrzeżony, czyli jakiś podmiot ma wyłączne prawa do jego 

użytkowania (np. Canon). 

4. Znak usługowy (Service mark) pełni tę samą rolę w sferze usług jaką 

marka lub znak towarowy dla produktu. Jest to słowo lub nazwa 

używana w celu identyfikacji usługi i odróżnienia jej od usług innych 

wytwórców. Może być prawnie chroniony.  

5. Nazwa przedsiębiorstwa (Trade name) - nazwa (może być prawnie 

usankcjonowana), którą używa przedsiębiorstwo jako całość. Może      

w niektórych przypadkach pełnić rolę znaku towarowego dla produktów 

firmy. "Elektrim", "Polifarb" zaliczają się do tej kategorii. 

6. Symbol przedsiębiorstwa (Trade character) to osoba, postać lub inny 

symbol użyty do identyfikacji podmiotu gospodarczego. Można tutaj 

zaliczyć nietoperza firmy "Motorola" i tygrysa firmy "Kellogs". 

7. House mark - znak widniejący na wszystkich bądź prawie wszystkich 

produktach danego przedsiębiorstwa, samoistnie lub równolegle              

z markami, często nie będący nazwą przedsiębiorstwa. Jeśli występuje 

on sam można go porównać do marki rodzinnej. W literaturze 

amerykańskiej najczęściej wymieniany jest przykład znaku "Nabisco".  

Najbardziej istotnym elementem systemu identyfikacji wizualnej jest nazwa 

marki. Dzieje się tak, ponieważ ma ona większy ładunek mnemotechniczny. 

Najczęściej spotykane warianty nazwy marki to: 

1.  Inicjały i numery (takie jak BBC, RCA, IBM). Nie jest to najlepsze 

rozwiązanie, ponieważ inicjały są bardzo trudne do zapamiętania             

i rozpoznawania, a łatwe do przeinaczenia czy imitacji. Z tego względu 

trzeba było dziesięcioleci i wysokich nakładów wydanych na promocje 

do zbudowania tak silnych marek jak IBM. Najlepiej jest to widoczne, 
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gdy widzimy obok siebie następujące znaki towarowe : No 1, No 2, 

2in1, 3in1, 4in1, No7, 12/24, No 14, 77, 400. 

2. Nazwy wymyślone przez połączenie sylab lub spółgłosek czy 

samogłosek. Klasycznymi przykładami tej szkoły myślenia są: Xerox, 

Kodak, Exxon. Największym atutem tego podejścia jest to, że są nowe    

i mogą być tak zbudowane, aby były łatwe do wymówienia, przyjemne 

fonetycznie i krótkie. Także i to rozwiązanie ma swoje negatywne 

skutki. Często firmy chcą wykorzystać jako rdzeń takiej nazwy atrybuty 

produktu, co mimo że jest koncepcja słuszną, owocuje faktem że na 

łamach jednego numeru "Standard Advertising Register" znajduje się 15 

marek zaczynających się od  "Flavor" a także "Launderall", 

"Laundramat", "Launderette”. Jednak tej właśnie kategorii nazw rokuje 

się największą przyszłość. 

3.  Nazwiska i postacie historyczne. Mogą to być nazwiska realnych osób 

jak Calvin Klein, Estee Lauder, Sara Lee; osób fikcyjnych (Betty 

Crocker); postaci historycznych (Lincoln), czy mitologicznych (Ajax, 

Ursus). Niestety, nie przypisuje się im atrakcyjności jako nazwy marki    

i zaleca się ich unikanie. Jeżeli analizujemy takie marki jak Ford, Heinz, 

Lipton i Cambell, to uważa się, że są dobrze rozpoznawane i mają silną 

pozycję ze względu na długotrwałe ich używanie, dzięki czemu nabrały 

"pobocznego znaczenia". Ich częste używanie spowodowało,               

że konsumenci rozpoznają je jako reprezentujące produkty pewnego 

przedsiębiorstwa, a dopiero później traktują je jako nazwisko. Nowe 

marki takiego "pobocznego znaczenia" nie posiadają. Trudne jest też 

rejestrowanie takich marek. Samo nazwisko nie może być rejestrowane 

wyłącznie z kategorią opisującą rodzaj działalności. W Polsce należy do 

tej kategorii odnieść przepisy o spółce jawnej, które to wymagają, aby   

w nazwie znajdowały się, chociaż inicjały jednego z wspólników. 
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4. Nazwy geograficzne (Nashua - nośniki danych, wino Bieszczadzkie, to 

reprezentanci tej grupy). W Stanach Zjednoczonych po geograficznej 

nazwie stosowany jest często wyraz "brand", co ma sugerować 

pochodzenie produktu. Jednak prawo rzadko zezwala na oznaczenie 

nazwą geograficzną na zasadzie wyłączności a przeważnie wiąże się to           

z dodatkowymi kosztami za używanie symboli kraju czy regionu. Jeżeli 

jednak nazwa nie mówi wprost o pochodzeniu z danego obszaru a tylko 

niesie konotacje z nim zwiedzane możliwa jest jej rejestracja. 

5. Słowa "zwykłe" (Dictionary words). Mogą to być wyrazy z "ojczystego" 

języka przedsiębiorstwa lub słowa obcojęzyczne. Używane są one 

często i wiele znanych produktów jest oznaczanych w ten sposób. Shell 

i Ivory to marki mające rodowód w tej kategorii. Wyraz przyjęty jako 

nazwa marki powinien być użyty w bardzo opisowym sensie - podając 

naturę, sposób użytkowania lub ważny atrybut  produktu. Zaletą tego 

wariantu jest to, że istnieje mnóstwo słów i ludzie szeroko znają ich 

znaczenie, dlatego głównym celem w tym przypadku jest połączenie 

cech produktu z danym wyrazem. Obcojęzyczne słowa mają jeszcze tę 

zaletę, że sugerują egzotyczną jakość produktu, ale mogą nieść 

problemy związane z wymówieniem. Użycie takiej nazwy może jednak 

być niebezpieczne. Jeżeli będzie ona zbyt sugestywna, konsumenci 

mogą zacząć używać jej do określania całej klasy produktów, a to 

prowadzić może do utraty praw do wyłącznego używania nazwy. Innym 

problemem może być to, że mogą one być opisowe i przez to trudne do 

zarejestrowania, chociaż opracowujący takie nawy próbują to omijać, 

tworząc wyrazy nieco inaczej zapisane, ale o identycznej wymowie (np. 

woda mineralna koncernu Coca - cola nazywa się "Bonaqua", co jest 

dopuszczalne, ale Bona aqua, czyli w pisowni prawidłowej, byłoby już 

niedopuszczalne). 
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6. Kombinacja słów (Head & Shoulders, Around The Clock). Dają one 

dużą możliwość wyróżnienia i przeważnie są łatwo rejestrowane, ale 

przeważnie mają małą wartość mnemotechniczną, gdyż są zbyt długie, 

co nie znaczy jednak, że należy pozbywać się nazw, które spełniają 

wiele kryteriów, ale nie dadzą się zamknąć w jednej czy dwóch 

sylabach. 

Wobec tylu możliwości każde przedsiębiorstwo stoi przed problemem 

wyboru optymalnej nazwy marki. Nie istnieje, bowiem jednoznaczna recepta na 

sukces, w praktyce gospodarczej pojęcie "optymalna" może dla każdego 

przedsiębiorstwa mieć inne znaczenie, dlatego określa się tylko ogólne 

wymagania, jakie dobra nazwa marki powinna spełniać: 

1. Powinna mieć dużą wartość mnemotechniczna, być łatwa do 

zapamiętania i rozpoznawania, dlatego pożądane jest, aby była tak 

krótka, jak to jest możliwe. Dynax czy Riva, nazwy aparatów 

fotograficznych - jak się podkreśla - doskonale spełniają te kryteria. 

2. Powinna być łatwa do wymówienia i to w jeden sposób, najlepiej       

w wielu językach; jest to szczególnie ważne dla produktów 

sprzedawanych w wielu krajach. Warte odnotowania jest to,               

że wszystkie języki maja głoski "o" i "k", dlatego Texaco, czy Coca – 

Cola są efektywne w każdym kraju. 

3. Nazwa powinna łączyć się z produktem, sugerować jego atrybuty lub 

wspierać ogólny "image" wyrobu. Fun Saver aparat fotograficzny        

i Instant Ocean sól syntetyczna dla posiadaczy akwariów z rybami 

morskimi, przytaczamy jako przykłady "strzałów w dziesiątkę".  

4. Dobra nazwa powinna dać konsumentowi pozytywne konotacje 

związane z marką. Sun i Mustang spełniają ten warunek. 
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5. Nazwa powinna być odpowiednia dla danej kategorii produktów. Inne 

nazwy i symbole używane są dla produktów  żywnościowych, a inne 

dla np. zabawek czy odzieży. O ile nazwa "Kama", "Maryna" 

skuteczne są na margarynie, o tyle problamatyczne byłoby ich użycie 

dla oznaczenia modnej odzieży. 

6. Nie może mieć negatywnych znaczeń (szczególnie w obcych 

językach). Tutaj można znaleźć wiele błędów - Ford "Nova", co po 

hiszpańsku znaczy "nie działa" Mitsubishi "Pajero", czyli  onanizm 

(również w języku hiszpańskim). 

 7. Musi być kreatywna, oryginalna, i "uderzająca" (perswazyjna, 

przekonująca). Pozytywnie - jak wykazują badania - odznaczają się 

nazwy: Excalibur rakieta tenisowa Pepsico - Wilson, oraz Dragon 

magnetofon firmy Nakamishi. 

8. Powinna być "ponadczasowa", niezależna od mody i koniunktury, 

ponieważ późniejsze ewentualne zmiany pociągać będą za sobą 

dodatkowe koszty promocji i przedsiębiorstwo pozbawione będzie 

możliwości wykorzystania strategii rozszerzania marki.  

9. Dobra nazwa powinna być unikalna; w segmentach, w których 

konkuruje wiele marek, każda z nich musi być rozpoznawalna przez 

konsumentów.  

10. Powinna być dostosowana do segmentu rynku, do którego produkt jest 

adresowany. Jeśli segment rynku wykazuje tendencje konserwatywne, 

liberalne, czy określone style życia, należy uwzględnić to przy 

opracowywaniu marki.  

11. Wskazane jest, aby nazwa marki nadawała się do sprzedaży 

licencyjnej i strategii rozwoju marki.  
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12. Musi być adoptowalna do opakowania, etykiety i innych mediów 

promocyjnych, a w szczególności do telewizji i plakatu. 

13. Nie może być wulgarna, obsceniczna, ohydna lub kojarzyć się z czymś 

obrzydliwym. 

14. Nie może obrażać uczuć jakiejkolwiek grupy społecznej.  

15. Ważne jest, aby oddawała klimat firmy, jej aspiracje oraz ewentualnie 

tradycje i prestiż. 

16. Nazwa musi być możliwa do zarejestrowania (osiągalna), to znaczy 

nie może być zarejestrowana przez kogoś innego, bądź zakazana do 

używania przez podmioty na rynku.  

Częścią systemu identyfikacji wizualnej jest również znak marki. 

Występuje on w kilku postaciach. Często jest to logotyp, czyli nazwa firmy lub jej 

skrót opisany charakterystycznym krojem pisma. Jest to bardzo skuteczny typ 

znaku, ponieważ patrząc na niego rejestrujemy nie tylko jego formę graficzną, ale 

również odruchowo odczytujemy nazwę marki. Występuje tu efekt 

"kryptofoniczny", wspomagający zapamiętanie przekazu wizualnego. Obecnie 

coraz częściej znaki marki (a także wszystkie elementy identyfikacji wizualnej 

przedsiębiorstwa) określane są mianem "logo". Nie jest to prawidłowe, ale 

pomimo zastrzeżeń językoznawców, termin ten pozostanie w codziennym życiu 

synonimem wszelkiego rodzaju marek, czy znaków marki. 

 Wizualnie logo może zawierać różne elementy graficzne, np. unikatowe 

liternictwo (Coca-Cola), owalną ramkę (Ford), graficzne wyróżnienie niektórych 

liter (Sanyo), wkomponowanie symboli (PeKaO) itd. Rzadko znak marki to sam 

symbol stanowiący graficzny wyróżnik firmy; najczęściej stanowi połączenie 

wyżej wymienionych elementów. Znak marki może przyjmować następujące 

formuły: 



 102

1. Znaki tematyczne - zawierają zazwyczaj graficzny wizerunek 

nawiązujący do branży, którą reprezentuje dana firma. Jest to przykład 

dosłowności i jednoznaczności przekazu. Wadą znaków tego rodzaju 

jest to, iż w przypadku dywersyfikacji znak staje się nieadekwatny do 

oferty firmy. 

2. Znaki symboliczne - wykorzystujące powszechnie znane symbole, takie 

jak globus, strzałka, korona, gwiazda itp., a także wizerunki roślin czy 

zwierząt. Znaki te odwołują się do skojarzeń, metafor, ale najczęściej 

większą wagę przywiązuje się tu do wizualnej atrakcyjności znaku niż 

do jego informacyjnego przesłania. 

3. Znaki zainspirowane heraldyką - stosowane zwykle przez firmy 

pragnące podkreślić związki z jakimś miastem czy regionem lub 

wskazać na tradycję i prestiż firmy. Najczęściej jest to tzw. heraldyka 

papierosowa, czyli swobodne wariacje na tematy heraldyczne, rzadziej 

solidne rzemiosło oparte na regułach sztuki heraldycznej. Stosowanie 

takich znaków w przypadku firm nowych i nie związanych                   

z tradycyjnymi branżami może być nieco pretensjonalne. 

4. Znaki zainspirowane liternictwem - alfabet łaciński daje ogromne 

możliwości graficznych wariacji inspirowanych poszczególnymi 

literami lub ich zestawami bez utraty czytelności. W rezultacie mogą 

powstać efektowne symbole nawiązujące do nazwy marki lub jej skrótu. 

Znaki tego rodzaju starzeją się bardzo wolno i mogą służyć firmie przez 

wiele lat. 

5. Znaki abstrakcyjne - wszelkiego rodzaju kombinacje czysto graficzne. 

Niejednokrotnie bardzo atrakcyjne wizualnie, cenione przez grafików. 

Ich wadą jest to, że w zasadzie nic nie mówią ani o branży, ani o 

produkcie, ani o firmie. Jednak dobry znak z tej grupy może cechować 
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duża siła przyciągania uwagi. Dobrze, jeśli taki znak wspierany jest 

logotypem. 

6. Znaki inspirowane nazwą marki - jest to dość często stosowana, 

efektowna formuła znaku, wiążąca nazwę marki z graficzną 

wizualizacja desygnatu tej nazwy, np. Blaupunkt, Shell, Jaguar, 

Salamander. Nazwy te i towarzyszące im znaki graficzne najczęściej nie 

mają, bo nie muszą mieć, bezpośredniego związku z profilem 

działalności firmy; ich psychologiczne działanie jest bliskie znakom 

symbolicznym. Znaki tego rodzaju cechuje duża uniwersalność               

i elastyczność. 

Większość wymagań stawianych znakowi marki można porównać do 

charakterystyki dobrej nazwy marki. Prosty znak graficzny, unikalny, łatwo 

rozpoznawalny i zapamiętywalny, to rozwiązanie optymalne. Pięć kół olimpijskich 

czy wielbłąd "Camela" może być powiększane, pomniejszane a i tak zachowają 

swoją istotę. Nie komplikują one również prac projektowych reklam w dowolnym 

medium. Projektowanie znaków marki generalnie otoczone jest dużą polemiką. 

Niemało dyskusji wywołuje forma plastyczna, rozważana w kategoriach 

estetycznych. Wielu ekspertów od marketingu uważa ten problem za 

drugoplanowy, zmieniają się bowiem mody i upodobania, które znak musi po 

prostu przetrwać, ponieważ wszelkie zmiany wprowadzają niepożądany chaos w 

jego odbiorze i dodatkowe koszty. Z drugiej strony - istnieje cała mnogość znaków 

działających poprzez czysto plastyczne środki formalne - krój liter, zestawienie 

abstrakcyjnych figur graficznych czy kolor, które pozbawione kontekstu 

informacyjnego nic nie znaczą, a ich jedynym walorem jest atrakcyjność wizualna. 

 Przy projektowaniu znaku marki należy zwrócić uwagę na możliwość jego 

późniejszej korekcji graficznej. Zaleca się testowanie każdego elementu znaku 

marki, co powoduje, iż prawdopodobieństwo popełnienia błędu staje się znikome. 

Szczególnie przydatne są badania obszaru percepcji wizualnej komponentów 
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znaku, pozwalają na określenie korzystnych elementów znaku, które powinny być 

wzięte pod uwagę przez artystę projektanta. Ważny jest również fakt, (jak 

wykazują badania Milward Brown) niewłaściwą identyfikacja marki w reklamach 

wizualnych może sięgać nawet 30% i nie zmniejsza się wraz z częstotliwością 

reklamy. Dlatego znak marki powinien być możliwie jak najbardziej różny od 

innych znaków, gdyż stanowi element wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa. 

  Poniżej przedstawione są przykładowe wyniki badań percepcji elementów 

znaku przeprowadzone przez Mackwortha. 

Projektowane znaków marki podlega oczywiście pewnym modom. Od 

kilku lat można zaobserwować tendencję do łączenia klasycznego liternictwa        

z kaligrafią malarskiego gestu, inspirowanego - być może - japońską szkołą 

kaligrafii, wywodzącą się z filozofii zen. Przykładem jest np. marka radia "Zet", 

kilku radiostacji regionalnych i czasopisma "Aida-Media". 

Do nazwy marki przykłada się jednak większą wagę niż do elementów 

graficznych ze względu na jej istotniejszą rolę w procesach komunikowania marki 

(jest jedynym elementem komunikacji werbalnej w znaku towarowym). 

Jakkolwiek badania wykazują, że cztery piąte ludzi reaguje najpierw na wrażenia 

wzrokowe, a tylko jedna piąta ulega najpierw wrażeniom dźwiękowym albo 

impresji wrażeń optycznych i dźwiękowych jednocześnie, nazwa marki ciągle 

uważana jest za kluczowy element promocyjny. W najbliższych latach mogą zajść 

na tym polu istotne zmiany, spowodowane zacieraniem się różnic między 

nazwami marek - wtedy rola znaków marki powinna znacznie wzrosnąć (patrz 

rysunek 3.1). 



Rysunek 3.1 Percepcja elementów znaku towarowego. 
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Źródło: N. H. Mackworth i A. J. Morandi, “The gaze selects informative details within 

pictures”, Perception and Psychophysics, 2/1987, str. 547-555. 

Wymagania stawiane marce, a szczególnie nazwie marki są bardzo 

wysokie, dlatego nie powstają one na skutek przypadkowych działań lub 

nieprzemyślanych decyzji dyrekcji. Opracowano szereg szczegółowych procedur 

ich kreowania. Jedną z takich procedur chciałbym przedstawić dokładniej. Składa 

się ona z dziewięciu etapów: 
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1. Opisz to, co będzie nosiło nazwę. Powinny się tu znaleźć informacje      

o kluczowych cechach, charakterystyka, atrybuty, przewaga 

konkurencyjna oraz wszystkie inne informacje wyróżniające produkt      

i przedsiębiorstwo. 

2. Podsumuj, jakie ma być działanie nazwy. Czy powinna określać cechy 

produktu czy dostarczać określony wizerunek. Spisz pożądane 

charakterystyki i wizerunek. 

3. Opisz rynek docelowy, do którego nazwa jest adresowana. Należy 

zidentyfikować segment rynku i dokładnie go wyprofilować, zwracając 

szczególną uwagę na to jak konsument może zareagować na nazwę 

liberalną, tradycyjną, konserwatywną czy nowoczesną. Wypisz listę 

cech, które - twoim zdaniem - mogą zainteresować wybrany segment. 

4. Wypisz różne już istniejące nazwy, dzieląc je na te, które ci się podobają 

i te, których nie lubisz. Wynotuj słowa i źródłosłowia, które mogą być 

przydatne dla twoich celów. 

5. Zbuduj listę nowych pomysłów, korzystając ze zbioru wyrazów              

i źródłosłowów  wyróżniając te, które ci się podobały i  korzystając ze 

źródeł wtórnych, takich jak słownik wyrazów bliskoznacznych, stwórz 

listę nowych nazw. 

6. Połącz tak słowa lub ich części, aby powstały nowe. 

7. Wybierz takie, które spełniają twoje kryteria. 

8. Przeprowadź badania osiągalności. Upewnij się w urzędzie patentowym, 

czy dana nazwa nie jest już zarejestrowana. 

9. Przeprowadź badania, które określą jaka nazwa z "short list" jest 

optymalna (Taka lista dla pieluszek Pampers obejmowała również: Dri - 

wees, Wirks, Tenders, Tads, Salos, Zephers). 
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 Proces tworzenia nazwy jest czasem wspierany techniką komputerową. 

Firma Salinon sprzedaje program "Namer", który jest pomocny w kreowaniu 

nowych marek. Zawsze można zwrócić się o opracowanie nazwy marki do 

specjalistycznej firmy. W rozwiniętych krajach, gdzie wykształcony jest rynek 

badań marketingowych w ogóle, jest wiele instytucji zajmujących się badaniami 

związanymi z marką. W Stanach Zjednoczonych najbardziej znanym 

przedsiębiorstwem jest NameLab (są autorami takich nazw jak Akura, Compaq, 

Zapmail). Używa ono nawet specjalnie opracowanej procedury nazywanej 

konstruowaniem lingwistycznym. W Polsce najbardziej znane są CODES               

z Warszawy (stworzyła min. system identyfikacji wizualnej ORLEN) oraz Grupa 

A55 z Gdańska (Grupa Lotos). Takie rozwiązanie jest wprawdzie droższe, ale daje 

duże szanse na sukces, co może przeciwdziałać późniejszej zmianie nazwy, której 

koszty mogą być olbrzymie. Zmiana nazwy z Datsun na Nissan kosztowała ponad 

150 mln USD. 

Przypadki zmian nazw nie występują rzadko. Ostatnie lata to szczególnie 

duży wzrost liczby zmian. Co roku na świecie zmienia się kilkanaście tysięcy 

liczących się nazw marek.  Warte przeanalizowania są przyczyny, które 

spowodowały te zmiany. Badania wykazały, że 52% zmian było spowodowanych 

połączeniem lub zakupem przedsiębiorstw przez inne firmy, 23% pozbawieniem 

znaku towarowego, wyprzedażą majątku bądź wykupieniem, restrukturyzacją,       

a pozostałe 25% innymi czynnikami, do których zalicza się: 

1. Wejście na nowe rynki  

2. Uznanie marki za słabą 

3. Zmiana sytuacji firmy. Znacząca część zmian była spowodowana 

wzrostem liczby przejęć i połączeń. Znaczny udział w tym 

"procederze" mieli Japończycy. Wiele z ich firm uprościło swoje 

nazwy, np. Konishikaro stał się Koniką, a Nippon Kogaku, Nikonem. 

Prawie jedna trzecia zmian w USA w ostatnich latach dotyczy 
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instytucji finansowych. Częściej przeprowadza się modyfikacje znaku, 

czy nazwy marki. Jest to postępowanie bardziej racjonalne, ponieważ 

przy odpowiedniej technice konsumenci mogą nawet nie zauważyć 

zmiany. Wykorzystuje się powszechnie znane prawo Webera - 

Fischera, które mówi, że niezbędny jest dostatecznie duży przyrost 

bodźca, aby zmiana została odnotowana, dlatego korekcyjne zmiany 

powinny być przeprowadzane często i w stosunkowo niewielkim 

zakresie. 

Opisane zostało jakie powinny być nazwy, jak się je tworzy i jakie powinny 

spełniać kryteria. Poniżej znajdziemy wyniki badań, będących ilustracją 

dochodzenia do nazw marek przez konkretne firmy. 

 James McNeal i Linda Zelen przeprowadzili badania rozsyłając do 200 

przedsiębiorstw z listy "500" miesięcznika "Forbes" producentów dóbr 

konsumpcyjnych, kwestionariusze, kierując je do osób w dziale planowania,  

rozwoju nowego produktu bądź Brand Managerów. Pytania były następujące51: 

1. Proszę wypisać kryteria, które brane są pod uwagę przy opracowywaniu 

nazw marek dla nowych produktów w Państwa przedsiębiorstwie? 

 2. Proszę opisać listę kryteriów, które są brane pod uwagę przy selekcji 

nazwy marki dla najważniejszych nowych produktów? 

3. Proszę podać (najlepiej opisując), jakie miejsce w procesie 

opracowywania nowego produktu zajmuje wybór marki? 

 a) tworzenie idei nowego produktu, 

 b) selekcja pomysłów, 

 c) testowanie nowego produktu, 

 d) komercjalizacja, 
 

51 J. Mc Neal, L Zeren  Raport: "Brand Name Selection for Consumer Products", Wiosna 1991 
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 f) inne. 

4.  Jakie działania badawcze są podejmowane (jeśli są) przy decydowaniu  

o wyborze nazwy marki z kilku możliwych? 

5.  Proszę wypisać stanowiska osób i nazwy departamentów, które biorą 

udział w opracowywaniu nowych nazw marek, włączając w to ludzi i 

firmy z zewnątrz przedsiębiorstwa. 

6.  Kto ma ostateczny głos przy podejmowaniu decyzji o wyborze nazwy 

marki (jego lub ich stanowisko służbowe)? 

 Wszystkie pytania, z wyjątkiem trzech były otwarte, ponieważ badacze na 

podstawie literatury nie potrafili określić możliwych odpowiedzi. Zapewniały one 

jednocześnie możliwość głębszego zapoznania się z ograniczeniami typowymi dla 

tego rodzaju pytań. Na ankietę otrzymali oni dziewięćdziesiąt siedem odpowiedzi, 

z których 15 usunęli, ponieważ były niekompletne. Wyniki były następujące: 

Proces tworzenia nazwy marki składał się z trzech do siedmiu etapów. 

Przeważnie były to następujące działania: 

1. Identyfikacja celów lub kryteriów dla nowej marki. 

2. Generowanie nazw (przeważnie za pomocą burzy mózgów), tylko 4% 

respondentów używa do tego celu komputera. 

3. Ocena i kwalifikowanie potencjalnych nazw ze względu na 

dopasowanie do image'u przedsiębiorstwa lub produktu. 

4. Badanie opinii i preferencji konsumentów na temat każdej               

z wygenerowanych nazw. 

5. Przeprowadzenie badań osiągalności dla najwęższej grupy nazw marek. 

6. Wybór ostatecznej nazwy. 
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 Tylko 5% firm używało trójstopniowego procesu. Składał się on                  

z następujących kroków: generowanie nazw, badanie preferencji konsumentów          

i końcowy wybór. W kolejnych 5% przedsiębiorstw nazwy powstawały w wyniku 

siedmio lub ośmiostopniowego procesu. Interesującą procedurę miała jedna z firm 

produkująca żywność dla zwierząt. Oto ona: 

1.  Określanie celów, które musi realizować nazwa. 

2.  Generowanie nazw: 

 a) poprzez pracowników przedsiębiorstwa; 

 b) przy pomocy konsultanta z zewnątrz; 

 c) przez agencje reklamowe. 

3.  Badania osiągalności znaku. 

4.  Badania preferencji konsumentów przez testowanie nazw wraz               

z opakowaniem. 

5.  Finalny wybór. 

Oto jakie kryteria były używane przez badane przedsiębiorstwa przy 

selekcji nazw marek. Liczba kryteriów wahała się od jednego do sześciu. 

Najczęściej przedsiębiorstwa brały pod uwagę trzy kryteria; powinna opisywać 

korzyści płynące z użytkowania produktu, łatwa do zapamiętania, odpowiednia do 

wizerunku firmy lub (i) produktów. Interesujące jest to, że tylko 26% 

respondentów uważało, że osiągalność nazwy jest odpowiednim kryterium,           

a prawie wszystkie firmy przeprowadzały badania czy nazwa nie jest 

zarejestrowana. Jeśli firma używała tylko jednego kryterium, to w 8.5% było to 

kryterium opisu korzyści, jakie niesie produkt. 

 Oto jakie metody i techniki badawcze używane są przy selekcji nazw: 

wyniki pokazują, że nieco ponad 89% respondentów stosowało techniki badawcze, 
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często używając dwu lub trzystopniowych procedur badawczych. Największa 

liczba badanych używała różne formy testów preferencji konsumentów (57.3%) 

bazujących albo na koncepcji produktu (43.9%) albo aktualnie istniejącym 

produkcie (13.4%).   

 Konsumenci z docelowych segmentów rynku proszeni byli o wybranie 

nazwy z kilkunastu możliwych, która - ich zdaniem - najbardziej pasuje do 

atrybutów produktu lub procesu jego konsumpcji. Jak wspomniałem wcześniej, 

mogło się to odbywać na podstawie koncepcji produktu, bądź w czasie używania 

już istniejącego wyrobu. 

 Dyskutowano na temat nowego produktu i odpowiedniej dla niego nazwy. 

14.6% badanych firm stosowało testy zapamiętywania do określenia jaka jest 

mnemotechniczna wartość potencjalnych nazw. Nazwy prezentowane były na 

spotach reklamowych bądź opakowaniach. Kilka firm przeprowadzało testy 

skojarzeń słownych (4.9 %) i testy psychofizjologiczne, głównie mierzono zmiany 

rezystancji skóry (2.4 %) . 

 Oto jakie departamenty bądź zewnętrzne jednostki były zaangażowane      

w proces opracowywania nazwy marki: najwięcej firm (57.3%) zaangażowało trzy 

do czterech działów w przedsiębiorstwie lub zewnętrzne podmioty. Najczęściej 

były to: dział marketingu, dział zarządzania produktami lub markami.               

Z zewnętrznych spotykamy najczęściej agencje reklamowe. Niewiele firm 

uciekało się do pomocy jednostek wyspecjalizowanych w dziedzinie 

opracowywania znaków towarowych.  Jeżeli chodzi o podejmowanie ostatecznej 

decyzji o wyborze konkretnej nazwy marki to miały one następujący charakter: 

 W sześćdziesięciu trzech procentach firm taką decyzję podejmowała jedna 

osoba. Najczęściej był to dyrektor naczelny (56.1%), a w 32.9% przypadków 

zastępca dyrektora d/s marketingu. Jeśli decyzje podejmowano kolektywnie 

(34.1%), byli to członkowie naczelnego kierownictwa. 
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 Powyższe wnioski były formułowane na podstawie przedsiębiorstw  

dużych bądź bardzo dużych, posiadających w swojej ofercie wiele produktów, 

miały one też dość duże doświadczenie w opracowywaniu nazw marek. Wydaje 

się, że nie jest możliwa prosta ekstrapolacja tych doświadczeń na inne 

przedsiębiorstwa na rynku. Jednak na podstawie wyników badania można 

stwierdzić, że istnieje złożony proces selekcji nowych nazw marek, który - jak się 

wydaje zostanie z biegiem czasu zestandaryzowany, przy czym należy spodziewać 

się raczej wzrostu jego złożoności niż stopniowego upraszczania. Przedsiębiorstwa 

opracowujące nazwy w sposób prymitywny mogą znaleźć się w gorszej pozycji 

konkurencyjnej. 

 Najwięcej firm wymieniało tworzenie początkowej listy możliwych nazw 

marek jako najważniejszy krok. Dlatego nie pozostawiano tego przypadkowi, lecz 

wykorzystywano do tego techniki heurystyczne, informatyczne a także szukano 

pomocy z zewnątrz. Tworzenie takich zbiorów jest czynnością kreatywną, a ilość 

poświęconego czasu i środków świadczy o istotności tego zagadnienia.  

 Na podstawie wyników można stwierdzić, że opracowanie nazwy jest 

czynnością sensu stricte marketingową, gdyż spoczywa na działach marketingu,     

a do pomocy zatrudniane są podmioty prowadzące działalność usługową w tym 

zakresie. Większość firm do tej bazowało na informacjach od potencjalnych 

konsumentów, aby dać empiryczne podstawy do dalszych działań a niektóre z nich 

wykorzystywały naprawdę skomplikowane techniki badawcze. Głównym 

kryterium w wyborze nazwy marki było sugerowanie korzyści dostarczanych 

przez produkt. Nawiązuje to wprost do rynkowej orientacji tych przedsiębiorstw. 

Niezrozumiałym jest fakt, że praktycznie nie branym pod uwagę czynnikiem była 

perswazyjność.  
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3.3 Tożsamość marki. 

Istota tożsamości marki sprowadza się do odpowiedzi na kilka kluczowych 

dla dalszej egzystencji rynkowej marki pytań:52 Na czym polegać ma 

indywidualność marki? Jakie są długofalowe plany i ambicje? Co stanowi o jej 

spójności? Jakie są wartości tworzące markę? Jaki jest podstawowe przesłanie 

marki? Jakie są jej znaki rozpoznawcze? Aby tożsamość marki była pewną 

platformą budowania kapitału musi spełniać kilka warunków:53 Ponieważ  

tożsamość jest podstawą procesu pozycjonowania musi być precyzyjna. 

Niedookreślona lub niespójna tożsamość zaowocuje nieprecyzyjnym lub 

niejednoznacznym wizerunkiem. Uzasadniona to znaczy, że nie ma możliwości 

budowy silnego wizerunku w oparciu o nieprawdziwą tożsamość. Obraz marki, 

który będziemy musieli komunikować potencjalnym nabywcom musi być 

wiarygodny, w innym wypadku możemy spodziewać się niskiej akceptacji marki. 

W tożsamości muszą zostać odzwierciedlone wartości dla konsumenta, ponieważ 

tylko wtedy generowany przez firmę przekaz stanie się dla niego atrakcyjny. 

Tożsamość powinna wykorzystywać słabe strony marek konkurencyjnych, tak, 

aby stworzyć możliwie najbardziej wyróżniający się pozytywnie obraz po to, aby 

trwale zbudować przewagę konkurencyjną. Ważne jest też, aby wykreowana 

tożsamość była akceptowalna przez pracowników firmy, ponieważ w innym 

wypadku możemy mieć do czynienia z niespójnymi przekazami promocyjnymi lub 

niską wiarygodnością tych przekazów podkopywaną przez pracowników firmy.  

Teoretycy budują tożsamość marki z różnych składowych. Według znanego 

europejskiego teoretyka marki J.N. Kapferera składa się ona z sześciu 

elementów:54 wyglądu, osobowości, kultury, relacji/związków, odbicia oraz 

wizerunku własnego tworzącego tak zwany sześciokąt Kapferera. O ile takie 

 
52 Jacek Kall, Silna Marka, Istota i Kreowanie. PWE 2001, s. 27 
53 J.N. Kampferer Strategic Brand Management  - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity, 
Kogan Page, London 1995, s. 63 
54 Tamże, s. 38-42 
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składniki jak wygląd czy osobowość dają się precyzyjnie definiować to takie 

aspekty jak kultura marki czy odbicie (odzwierciedlenie obrazu konsumentów) czy 

relacje (związki z finalnym odbiorcą) nie są już tak oczywiste i definicyjne 

pokrywają się z innymi aspektami architektury marki. Mniejszy problem 

występuje, jeżeli próbujemy opisać pojęcie wizerunku własnego, który stanowi 

swego rodzaju „samo-opis” konsumenta wynikający z procesu użytkowania marki 

jak i percepcji tego faktu przez kupującego. 

Nieco mniej mętny, ale też nie jednoznaczny obraz tożsamości marki został 

opracowany przez niezwykle liczącą się w branży usług w zakresie zarządzania 

marką firmę Interbrand.  Na tożsamość nazywaną w tym wypadku strukturą marki 

składają się: wizja, misja, wartości kluczowe, wartości ekspresyjne, wartości 

funkcjonalne, obszar kompetencji, atrybuty, produkty, sygnały marki. Rozumienie 

wizji marki jest w tym wypadku odmienne od tego, co zwykliśmy rozumieć, 

poprez wizję firmy i oznacza unikatowe dla danej marki widzenie samej siebie       

i otaczającego świata55. Misja to określone przez wizję kierunki i sposób 

funkcjonowania marki na rynku. Wartości kluczowe oznaczają to, co łączy 

konsumenta i markę na zupełnie podstawowym poziomie –filozofia, styl życia, 

zachowanie. Wartości ekspresyjne56 definiują zakres informacji, jaki marka 

przekazuje o samym użytkowniku jego cechach, charakterze, osobowości, statusie 

a nawet płci. Wartości funkcjonalne odnoszą się do koncepcji produktu 

podstawowego. Pokazują one, co marka czyni dla konsumenta, jakie daje korzyści 

funkcjonalne (skład, sposób użytkowania, wygląd). Obszar kompetencji określa 

możliwy obszar percepcji w zakresie, w którym marka jest wiarygodna i gdzie 

możemy dokonywać zmian pozycji wobec marek konkurencyjnych bez obawy      

o utratę wiarygodności w oczach zarówno obecnych jak i potencjalnych 

konsumentów. Nie do końca ostre są pojęcia atrybutów i produktów w systemie 

tożsamości marki zaproponowanej przez Interbrand. Atrybuty definiowane jako 

cechy funkcjonalne produktu/usługi pokrywają się w znacznej mierze                  
 

55 J. Kall, „Silna Marka Istota I Kreowanie”, PWE 2001, str. 26 
56 Tamże 
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z wartościami funkcjonalnymi. Wydaje się, iż twórcy modelu starają się w ten 

sposób uchwycić czysto fizyczne atrybuty produktu w odróżnieniu od 

użyteczności zdefiniowanych w grupie wartości funkcjonalnych. Przydatność 

składowej tożsamości określanej jako „produkt” ma jeszcze mniejszą wartość 

opisową. Autorzy mówią tutaj o zaznaczeniu, iż typ produktu czy usługi ma 

również wpływ na późniejsze komunikowanie i wizerunek marki. Wydaje się to 

być oczywiste. Ostatnim z elementów są sygnały marki w tym wypadku 

przyjmujące kształt systemu identyfikacji wizualnej. Jego rola we wszystkich 

fazach budowy kapitału marki jest oczywista.  

Należy zwrócić uwagę, iż konstrukt ten, pomimo różnic semantycznych, 

wykorzystuje podobne zmienne, o jakich wcześniej mówiliśmy przy 

„sześciokącie” Kapferera. Można uogólnić twierdzenie, iż w większości opisów 

tożsamości marki znajdziemy te same elementy, tylko inaczej nazwane. Różnić się 

będą też relacje wewnętrzne i ważność poszczególnych składowych.  

Chciałbym pokazać jeszcze jeden opis tożsamości marki. Stworzony został 

przez prekursora teorii rozdzielenia kapitału i wartości marki. L.B. Upshaw 

opisuje całkowitą wartość marki jako wynikową wartości finansowej i tożsamości 

marki. Jest to koncepcja odmienna od dotychczas prezentowanych, zbliżająca 

tożsamość do pojęcia kapitału marki.  Jednak już jej definicja nie wykazuje 

takiego charakteru. Według niej  tożsamość marki jest to konfiguracja słów, 

obrazów, idei i asocjacji tworzących całkowity obraz marki u nabywcy57, czyli nie 

zawiera ona elementów typowych dla kapitału marki Autor łamie również zasadę 

oddzielenia wizerunku od tożsamości marki ze wszystkimi tego konsekwencjami, 

to znaczy np. brakiem całkowitego wpływu na kształt tożsamości marki. Na 

tożsamość marki składają się58: działanie produktu, świadomość nazwy, 

logo/projekt graficzny, pozycjonowanie, osobowość, komunikacja marketingowa, 

 
57 L.B. Upshaw  “Building Brand Identity – A Strategy for Success in a Hostile  Marketplace”, 
John Wiley & Sons, 1995 str. 17 
58 Tamże 
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lojalność, esencja marki, strategie sprzedażowe, promocja sprzedaży oraz esencja 

marki. Można powiedzieć, iż autor ten sprowadza tożsamość do pojęcia strategii 

marketingowej marki, co jest zabiegiem dość wygodnym przy opisywaniu marek, 

ale jednocześnie nie znajduje uzasadnienia  merytorycznego. Silną stroną tego 

modelu jest rozdzielność znaczeniowa poszczególnych wymiarów. Najmniej 

wymiernym składnikiem tożsamości jest pojęcie esencji marki, bliskie 

omawianym wcześniej kulturze czy wartościom kluczowym.  

Niezależnie od formuły zastosowanej do budowy struktury tożsamości 

marki, jej źródła mogą być różnorodne. Najczęściej są to: 

1. Produkt/usługa (Big Mac), 

2. system identyfikacji wizualnej (Benneton), 

3. pochodzenie geograficzne (Lajkonik), 

4. spuścizna historyczna (Ferrari), 

5. brand character (motyw ludzki roślinny lub zwierzęcy wspierający 

rozpoznawalność marki) (Michelin), 

6. Treść i forma komunikowania marki (Vizir). 

Oczywiście najważniejszym aspektem tożsamości marki jest sam sposób 

organizacji firmy, jego kultura i sprawność komunikowania wewnętrznego, bez 

którego nie ma możliwości tworzenia tożsamości marki nawet w oparciu               

o najlepsze modele i źródła.  

 

3.4 Wizerunek marki. 

Z pojęciem kapitału marki nierozerwalnie wiąże się termin wizeruneku 

marki. Powstały w wyniku działań marketingowych obraz marki w percepcji 
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konsumenta. Istotność wizerunku jest związana z tym, iż zawiera on w sobie 

wyznaczniki kapitału marki, niezależnie, który, z konstruktów teoretycznych 

używany jest to jego opisania. Percepcja marki, doświadczenia związane z jej 

użytkowaniem, ocena fizycznych atrybutów produktu czy benchmarking marki są 

elementami, które znajdziemy zarówno przy opisie kapitału jak i wizerunku, są 

one najbardziej istotną składową każdej silnej czy wartościowej marki. 

Każdy konsument ma określone zdanie dotyczące poszczególnych marek 

na rynku, nawet w sytuacji, kiedy danej marki nigdy nie używał (nie kupował). 

Konsumenci różnią się często w poglądach dotyczących tego, co tworzy jakość 

określonego produktu, a takie elementy jak gusta, przyzwyczajenia, aspiracje, 

efekt pokazowy powodują, że motywy postępowania konsumenta przestają opierać 

się wyłącznie na przesłankach racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego zakupu, 

prowadzącego do jak najwyższej użyteczności wybranego dobra. Przez wizerunek 

marki u konsumentów rozumiemy wszystkie wyobrażenia, sądy, oczekiwania,        

i życzenia związane z daną marką. Każdy z konsumentów wybiera produkty na 

podstawie własnego obrazu, kierując się swymi wyobrażeniami o tym, jakie 

korzyści będzie miał z nabytego towaru. Wraz ze zróżnicowaniem produktów 

wzrasta tendencja do tworzenia określonych wyobrażeń o markach oraz 

związanych z nimi oczekiwań, jakie będą spełnione przez dokonanie zakupu. Tak, 

więc istnieje ścisła więź między wyobrażeniem konsumenta o marce a jego 

potrzebami. W praktyce występują relacje typu: ujawniona określona potrzeba 

wywołuje określoną wizję sposobu jej najlepszego zaspokojenia, czy też określony 

"image" produktu staje się czynnikiem wywołującym potrzebę, wskazując 

jednocześnie na wszelkie korzyści, jakie zaistnieją przy zaspokajaniu ich 

określoną marką (której wizja powstała w umyśle konsumenta). Zakłada się, że 

konsument kupuje dużo więcej niż określony zbiór cech materialnych, kupuje 

przede wszystkim wizję zaspokojenia potrzeb. Należy liczyć się z faktem, że 

symbole sprzedaje się tak samo jak produkty, a konsumenci obok właściwości 

kupują określone schematy socjalne, koncepcje własnego ja, które są zawarte       
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w wizerunku marki. Jest, zatem oczywiste, że wizerunek musi być dostosowany 

do segmentu rynku. Konsument wchodząc do sklepu poszukuje symboli, które 

wydają mu się znajome, które inspirują do swego rodzaju klimatu zaufania, przez 

co często wywołują chęć posiadania. Coca Cola, IBM, Du Pont to marki, które 

wywołują takie wrażenia i dlatego wysuwają się przed inne, gdy konsument 

pragnie nabyć coś z danej kategorii produktu, głownie dzięki efektywnemu, 

silnemu wizerunkowi. W konsekwencji decyduje on o wartości marki na rynku. 

Dążąc do wykreowania wizerunku a następnie kapitału marki, producenci 

(czy też inni sponsorzy marek) zalewają konsumentów strumieniem informacji, co 

prowadzi do przeładowania informacyjnego związanego z produktami i usługami, 

w wyniku, czego konsumenci starają się "szufladkować" marki, tj lokować je       

w określonych "miejscach" w ich świadomości. Dzieje się tak niezależnie od tego 

czy firmy przywiązują do tego wagę czy też jest to proces samoistny.  

Proces tworzenia wizerunku nazywany jest pozycjonowaniem, którego 

celem jest "optymalny wizerunek" marki na tle innych konkurencyjnych (czyli 

taki, który najlepiej zapewni realizacje celów przedsiębiorstwa). Pozycjonowanie 

jest to więc "działanie związane z takim zaprezentowaniem marki, dzięki czemu 

zajmie ona wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów 

tworzących docelowy segment rynku". Niekiedy umiejscawianie (zwane również 

plasowaniem - terminy te będą używane wymiennie) utożsamiane jest                   

z wizerunkiem. Nie jest to do końca stwierdzenie trafne, ponieważ istnieją różnice 

w punkcie odniesienia obu kategorii. W przypadku wizerunku rolę podstawową 

odgrywa proces percepcyjny, a dla umiejscawiania pozycje marek 

konkurencyjnych. Teoretyczne podstawy pozycjonowania wywodzą się z prac 

ekonomistów klasycznych nad strukturą rynku, pozycją konkurencyjną 

przedsiębiorstw i substytucją produktów, uzupełnionych o teorie różnicowania 

produktów i analizę pozycji rynkowej produktów. Bardzo istotny wkład 

(szczególnie w ostatnich latach) w tej dziedzinie ma również psychologia 

społeczna. 
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 Rozpoczynając proces plasowania marki należy odpowiedzieć na 

następujące pytania59: 

1. Jakie miejsce "w umysłach odbiorców" zajmujemy obecnie (czy 

zajmujemy jakiekolwiek)? 

2. Jaką pozycję chcemy zająć? 

3. Z jakimi konkurentami wejdziemy w bezpośredni konflikt? 

4. Czy mamy wystarczająco dużo środków, aby zdobyć i utrzymać taką 

pozycję? 

5. Czy posiadamy wystarczające umiejętności, aby wykreować jedną 

spójną strategię plasowania? 

6. Na ile elementy kreatywne promocji pasują do przewidywanej strategii? 

Yoram J Wind zaleca także w procesie budowania wizerunku dokonanie 

retrospekcji następujących obszarów:60 

1. Segmentacji rynku, ponieważ przy coraz bardziej heterogenicznym 

rynku największą skuteczność pozycjonowania osiąga się tylko            

w połączeniu z adekwatną segmentacją rynku. 

2. Pozycji innych marek. Ma to na celu stworzenie optymalnej 

"kompozycji pozycjonowania", czyli opracowania takich pozycji 

marek, aby dawały efekt synergii a nie "kanibalizmu" czy "schizofrenii 

wizerunku".  

Aby trafnie plasować markę zaleca się następujące przedsięwzięcia: 

1.  Zidentyfikować marki konkurencyjne (z punktu widzenia konsumenta). 

 
59 J. Trout,   A.Ries "The Positionig Era", Ries, Capiello, Colwell 1999 str. 38 - 41 
 
60 J. Yoram, W. Wind “Product Management” Irvin 1999 str. 145 
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2.  Określić jak są one oceniane i postrzegane.  

3.  Przeanalizować, które obszary percepcji są najbardziej atrakcyjne. 

4.  Ustalić pozycję własnej marki.  

5.  Stworzyć odpowiednią mieszankę komunikacyjną. 

6.  Przeprowadzić proces komunikowania pozycji marki. 

7.  Kontrolować  pozycję. 

Identyfikacja rynku, na którym firma konkuruje ma znaczenie podstawowe. 

Musi być zawsze określone, czy jest rynek samochodowy jako całość, czy rynek 

samochodów osobowych czy może segment A, B lub C. Zawężenie takie pozwala 

na określenie właściwych granic percepcji oraz zbiór marek, na podstawie, którego 

będziemy prowadzili ocenę. Najbardziej popularnym a jednocześnie najprostszym 

podejściem jest ograniczenie według jakiegoś kryterium rodzajowego. Przy 

testowaniu rynku aparatów fotograficznych możemy na przykład brać pod uwagę 

aparaty w ogóle, albo takie segmenty jak: aparaty analogowe i cyfrowe. Często 

używanym jest również definiowanie klasy produktów i wybieranie tych marek, 

które do danej klasy należą (na przykład Minolta, Canon, Nikon, Olympus). Jest to 

jednak spojrzenie typowo produktowi i pomimo oczywistych zalet nie powinno 

być nadużywane. Dużo lepsze są koncepcje oparte na badaniach krzyżowej 

elastyczności popytu między poszczególnymi markami. Jeżeli elastyczność ta jest 

wysoka a marki będą bezpośrednio konkurowały, więc zajmą podobne miejsce       

w świadomości konsumenta, to prawdopodobnie będą one oceniane według 

podobnych kryteriów. Ocenia się, iż jest to dobra technika, ale bardzo trudna do 

zastosowania w praktyce, ponieważ dane o sprzedaży i cenach są trudno dostępne  

i często obarczone błędami, a elastyczność może się zmieniać w czasie. Na 

substytucji opiera się również technika hierarchizacji rynku. Polega ona na 

kilkustopniowym podziale marek ze względu na jakąś istotną cechę, przy czym 

każdy kolejny zbiór jest podzbiorem stojącego wyżej w hierarchii.  



Kiedy już zostanie zdefiniowana grupa marek konkurencyjnych, 

przedsiębiorstwo musi zbadać jak są one postrzegane i oceniane przez 

konsumentów  (jeśli podejmujemy decyzje o repozycjonowaniu bierzemy pod 

uwagę nie tylko marki konkurencyjne ale również "naszą"; przy plasowaniu nowej 

marki nie jest to niestety możliwe). W tym celu możemy się posłużyć techniką 

różnicowania semantycznego, której efektem jest profil semantyczny 

(analogicznie wykonuje się wykresy "radarowe", mają one nieco odmienna formę 

graficzną) ukazujący mocne i słabe strony badanych marek oraz ewentualnie profil 

marki idealnej. Pomimo prostoty, technika ta ma jednak poważną wadę; ogranicza 

liczbę testowanych marek do kilkunastu (w najlepszym wypadku), gdyż 

przedstawiany graficznie "układ" traci szybko czytelność. Lepsze efekty daje 

technika map percepcyjnych, która będzie szerzej omówiona w dalszej części 

pracy. 

Kolejnym krokiem jest określenie obszarów percepcji, które są najbardziej 

atrakcyjne. Posłużmy się prostą mapą percepcji środków przeciwbólowych. W tym 

celu wyznaczamy na mapie punkty idealne (mogą to być wektory idealne) 

obrazujące idealny poziom natężenia poszczególnych cech. Rysunek 3.2 ilustruje 

rozkład punktów idealnych dla marek środków przeciwbólowych.  

Rysunek 3.3 Rozkład punktów idealnych. 
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Źródło opracowanie własne. 
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 Przyjmuje się, że najbardziej atrakcyjne są miejsca zbliżone do punktów 

idealnych. Im marka znajduje się bliżej punktu idealnego, tym większe jest 

prawdopodobieństwo jej zakupu. Pod koniec lat siedemdziesiątych James Urban 

opracował model "Perceptor", który określa prawdopodobieństwo zakupu jako 

funkcję kwadratu odległości pozycji marki od punktu idealnego. 

  Możliwa jest też inna koncepcja. Większość marek jest plasowana            

w pobliżu punktów idealnych, a więc można umiejscowić markę gdzie indziej, 

opierając się na założeniach, że im bardziej oddalona marka, tym bardziej 

unikatowy ma wizerunek, a jednocześnie maleje liczba marek postrzeganych jako 

substytucyjne, a więc maleje konkurencja. Należy jednak być bardzo ostrożnym, 

gdyż poruszamy się po obszarach mało atrakcyjnych dla konsumentów. Możliwa, 

choć nieco hipotetyczna, jest sytuacja odwrotna. Przedsiębiorstwo poprzez zmianę 

postaw i preferencji konsumentów przybliża punkt idealny do pozycji swojej 

marki. Nie wykluczone jest też, na przykład poprzez wprowadzenie nowej marki, 

stworzenie nowego wymiaru percepcji, na którym będzie ona postrzegana 

znacznie lepiej. Jest to oczywiście bardzo trudne, ale nie niemożliwe i należy 

pamiętać, że "przysuwanie" marki do punktu idealnego nie jest konieczne. 

Chciałbym także zwrócić uwagę, że oprócz bezpośredniego "odczytu" z mapy 

percepcyjnej możemy preferencje konsumentów ocenić w inny sposób, 

korzystając z takich technik jak modele oczekiwanej wartości, regresji preferencji 

czy pomiaru wieloczynnikowego. 

Chciałbym jeszcze wspomnieć o ograniczeniu możliwości zmian percepcji. 

W wyniku badań zaobserwowano, iż nie jest możliwe dowolne jej kształtowanie,  

a w szczególności dotyczy to zmiany pozycji dotychczasowych marek 

(repozycjonowanie). Dopuszczalny jest tylko pewien obszar możliwości, poza, 

którym pozycjonowanie nie jest możliwe, gdyż będzie to odbierane przez 

konsumentów jako sytuacja niewykonalna, a wszelkie działania komunikacyjne 

mogą być odbierane jako kłamliwe i oszukańcze. Dlatego nie jest możliwe nawet 



przy gigantycznych wydatkach na promocję, zbliżenie pozycji Dacii Logan do 

Mercedesa C Classe. 

 Percepcję marek przedsiębiorstwo powinno starannie kontrolować, mając 

świadomość, że procesy te mogą zachodzić samoistnie, bez udziału 

zainteresowanej firmy.  

  Aby odnosić sukcesy na rynku, nie jest możliwe jednokrotne 

plasowanie marki i zastawienie jej na "łasce percepcji" konsumentów. Zawsze 

należy ustalić pożądane wizerunki w przyszłości i poprzez procesy kolejnych 

zmian i przybliżeń wizerunku dochodzić do optymalnych (por. rysunek 3.3). 

Rysunek 3.3 Obszar dopuszczalnych zmian percepcji przy repozycjonowaniu marki 

samochodu osobowego. Saturn i pożądane wizerunki marek w przyszłości.   
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 Najważniejszym elementem pozycjonowia jest ustalenie miejsca dla marki 

(nowego lub tylko zmienionego). Na początku staje się przed dylematem wyboru 

opcji strategicznej dla naszej marki. Największe zastosowanie praktyczne mają61: 

1. Strategia plasowania dla jednego segmentu rynku, która jest związana    

z rozwojem produktu i przygotowaniem programu marketing mix 

dostosowanego do preferencji rynku docelowego obejmującego 

wyłącznie jeden segment rynku. Ten klasyczny sposób postępowania 

ma istotne walory wówczas, kiedy segment jest wystarczająco rozległy. 

2. Strategia jednoczesnego plasowania dla wielu segmentów rynku jest 

stosowana                 w sytuacjach, w których przedsiębiorstwo stara się 

pozyskać konsumentów z różnych segmentów rynku. Taka strategia 

przynosi korzyści wynikające z ekonomii skali, mniejszych inwestycji 

oraz koncentracji uwagi i wysiłku kierownictwa na wybranych 

działaniach. Powinna być stosowana wtedy, gdy poszczególne segmenty 

są niewielkie, a plasowane produkty w początkowych fazach cyklu 

życia. W sytuacjach nie spełniających powyższych warunków 

skuteczność strategii znacząco się obniża. 

3.  Strategia plasowania imitacyjnego polega na wprowadzeniu na rynek 

nowej marki               i umiejscawianiu jej w taki sposób, aby zajęła 

podobną pozycję do tej, jaką ma podobna marka ciesząca się uznaniem 

konsumentów. Założeniem strategii pozycjonowania imitacyjnego jest 

odebranie części nabywców dotychczasowej marce. W wyniku 

plasowania imitacyjnego dochodzi do bezpośredniej konfrontacji 

konkurencyjnych marek. Podejmując taką konfrontację, 

przedsiębiorstwo musi mieć przewagę konkurencyjną. Przeważnie 

polega ona na zajęciu pozycji niskich kosztów. 

 
61 L Garbarski  "Zrozumieć nabywcę", PWE 1994 str. 152 - 153 
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4. Strategia plasowania antycypacyjnego jest związana z sytuacją, w której 

podmiot umiejscawia nową markę z myślą o rozwijaniu i zmianie 

potrzeb rynku docelowego. Oznacza to, że w procesie plasowania 

przedsiębiorstwo nie odwołuje się do dotychczasowych potrzeb i nie 

oczekuje natychmiastowej akceptacji nowej marki. 

5.  Strategia plasowania adaptacyjnego jest stosowana z kolei               

w sytuacjach, w których -  w następstwie ewolucji potrzeb rynku 

docelowego - dokonuje się zmiany pozycji marki. Strategia ta nosi 

nazwę "repozycjonowania". 

6. Strategia plasowania defensywnego polega na wprowadzeniu na rynek 

marki podobnej do własnej, która osiagnęła sukces i umiejscowienie jej 

w podobny sposób (strategia wielu marek). Sytuacja taka prowadzi do 

"kanibalizmu", ale ma swoje głębokie uzasadnienie. Marka, która ma 

silną pozycję jest narażona na ataki poprzez strategie plasowania 

imitacyjnego. Wprowadzenie drugiej marki powoduje ograniczenie 

możliwości konkurencji. 

 Często stosowane przez przedsiębiorstwa są opcje mieszane, zależy to od 

otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo, a jak wiadomo współcześnie jest ono 

bardzo różnorodne. 

 Kolejnym krokiem w procesie pozycjonowania jest wybór podstawy 

pozycjonowania. Wyróżnia się tu kilka podejść: 

1. Umiejscowienie na określoną cechę marki. Najbardziej tradycyjna 

koncepcja. Polega ona na określeniu istotnego atrybutu marki lub 

atrybutów. Jeżeli nasycenie rynku jest duże i wiele marek jest 

pozycjonowanych na podstawie tej cechy można wybrać też więcej 

cech. Może to być cecha "dotykalna", jak na przykład szybkość 
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działania systemu automatycznego nastawiania ostrości lub abstrakcyjna 

- "czwarty wymiar" aparatów Samsung. 

2. Pozycjonowanie oparte na korzyści, rozwiązywaniu problemu czy 

zaspokajaniu potrzeby. Jest to metoda podobna do poprzedniej, 

aczkolwiek dużo skuteczniejsza, gdyż sugerowane korzyści lepiej 

przemawiają do konsumentów niż tylko cechy produktów. "Masz ból     

z głowy", "Nie potrzebujesz szczęścia, potrzebujesz Pentaxa", to 

przykłady pozycjonowania opartego na korzyści. 

3. Umiejscawianie na określoną okazję użycia. Wykazuje się możliwość 

wykorzystania marki w specjalnych warunkach, przy specjalnych 

okazjach ("Noc należy do EB, Będzie się działo"). 

4. Plasowanie na określoną kategorię użytkownika. Przykładami są "The 

Pepsi Generation", "Breakfast for Champion". Często spotyka się 

pogłębioną charakterystykę użytkownika ("Reebok World", "Sreparates 

Men From The Boys", „The More You Know” - gdzie dokładnie jest 

określone, kto jest użytkownikiem danego produktu. Oczywiście są 

ukazane cechy bardzo pozytywne, pożądane w każdej społeczności. 

5. Pozycjonowanie "twarz w twarz" z konkurencyjnymi markami. 

Popularne w Stanach Zjednoczonych gdzie dopuszczalna jest reklama 

porównawcza. Pomimo, iż reklama szczególnie w Polsce jeszcze mało 

znane. Przykładem podręcznikowym jest "We try harder" firmy Avis, 

które to hasło nie ma w Polsce takiego wymiaru jak w USA. 

6. Umiejscawianie poprzez dysocjację klasy produktów. Jest to rzadziej 

wykorzystywana technika, ale bardzo skuteczna wówczas, gdy marka 

znacznie różni się od typowej w kategorii produktu (opony bezdętkowe 

czy aparaty fotograficzne z nośnikiem magnetycznym). Najbardziej 

znany przypadek to chyba "7UP" z pozycjonowaniem "Un Cola". 
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7. Plasowanie hybrydowe. Możliwe jest umiejscawianie korzystające         

z łączonych podstaw, tym bardziej ze duża liczba marek powoduje 

"rozmycie" podstawy. Na przykład, kiedy wszyscy plasują markę 

aparatu fotograficznego ze względu na podobieństwo techniczne, 

wizerunki mogą być identyczne. Uzasadnione jest, zatem wprowadzenie 

drugiej podstawy. Analogiczna sytuacja występowała kiedyś pośród 

marek samochodów osobowych. Wszystkie firmy sprzedawały 

"wytrzymałe i niezawodne" samochody i w pewnym momencie 

wszystkie zaczęły być za takie uważane.  

 Agencja reklamowa Satchi and Satchi proponuje poszukiwanie podstawy 

pozycjonowania w następujących obszarach62: 

1.  Charakterystyka produktu 

 a) składniki, 

 b) jakość, 

 c) jak zachowuje się w trakcie użytkowania, 

 d) opakowanie, 

 e) jedno - lub wielorazowego użytku, 

 f) kraj pochodzenia, 

 g) jak jest wytwarzany. 

2.  Charakterystyka użytkownika 

 a) kto dana markę kupuje (znane osobistości, eksperci), 

 b) marka numer jeden (większość ludzi ją używa), 

 c) marka ekskluzywna (tylko wybrańcy jej używają). 
 

62  J. Kall  "Reklama", PWE 1994 str. 70 
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3.  Sposoby użytkowania produktu 

a) do wspólnego użytkowania, 

 b) do podarowania innym, 

 c) do sprawienia radości samemu sobie. 

4.  Zaskakujące fakty o produkcie, jego zastosowaniach lub 

użytkownikach. 

5.  Cena 

 a) bardziej opłacalny zakup, 

 b) obniżona cena, 

 c) tańszy – droższy. 

6. Charakterystyczny wizerunek 

 a) dobra jakość, 

 b) łatwy w użyciu, 

 c) egzotyczny, 

 d) nowoczesny. 

7.  Zaspokojenie potrzeb fizjologicznych lub psychologicznych 

 a) pragnienie, 

 b) głód, 

 c) seks, 

 d) status społeczny,  

 e) wiara w samego siebie, 
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 f) poczucie własnej wartości, 

8.  Dziedzictwo marki 

 a) firma założona  200 lat temu, 

 b) przedwojenna jakość,  

 c) osoby założycieli. 

9.  Straty w razie wstrzymania się od zakupu 

 a) w jaki sposób traci klient,  

 b) ryzyko szkody, 

 c) utracone możliwości. 

10. Bezpośrednie porównanie z konkurencją 

11. Elementy zapewniające rozgłos 

 a) "nowy", "poprawiony", 

 b) rocznica istnienia, 

 c) znaczące wydarzenia , w których uczestniczy marka. 

12. Korzyści ogólne 

 a) przypisanie cech charakterystycznych dla wszystkich marek. 

 Wybór elementów, może być zdeterminowany różnymi czynnikami; do 

najczęstszych zalicza się:  

1.  Obecną pozycją marki (jeśli jest), czy jest liderem, "numerem dwa", czy 

też którąś  z mniejszych marek. 

2.  Umiejscawianie stosowane przez konkurentów. 
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3.  Kompatybilność pożądanego umiejscawiania z potrzebami 

konsumentów, percepcja obecnych marek i ich konkurentów oraz 

percepcja klasy produktów. 

4.  Stopień nowości tej techniki na rynku w porównaniu z "normalnymi" 

praktykami.  

5.  Środki konieczne dla efektywnego komunikowania pozycji. 

6.  Pożądany stopień innowacyjności wizerunku. 

7.  Możliwości skutecznego wdrożenia strategii. 

8.  Ograniczenia prawne. 

Musimy pamiętać, że przyjęta przez przedsiębiorstwo pozycja marki          

w świadomości konsumenta powinna być: 

1. Łatwo dostrzegalna i zapadać w pamięć. 

2.  Względnie stała w długim okresie. 

3.  Realistyczna. 

4. Unikatowa. 

 Na rynku powstały też metody plasowania produktów dla "nędzarzy" 

("poor man positioning"). Pełny proces budowania wizerunku marki jest bardzo 

kosztowny, dlatego firma, która nie ma środków może użyć uproszczonej 

procedury. Polega ona na zidentyfikowaniu istotnego zbioru marek i ocenianych 

według ich atrybutów. Na tej podstawie otrzymuje się podobieństwa i różnice 

marek, co jest punktem wyjścia do ustalenia optymalnej pozycji. Na przykład, jeśli 

wszystkie marki mają podobne możliwości, na przykład automatyki naświetlania, 

to można plasować daną markę jako tę, która ma możliwość zastosowania tylnej 

ścianki z materiałami do fotografii natychmiastowej. 
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3.5 Siła marki 

Kolejnym krokiem w kierunku wysokiego kapitału marki jest konwersja 

pozytywnych aspektów wizerunkowych na „siłę marki”. Siła marki63 to zestaw 

skojarzeń i zachowań uczestników mikrootoczenia firmy, które powodują,           

że marka może się cieszyć szczególną i trwałą przewagą konkurencyjną. Poprzez 

wykorzystanie w krótko i długookresowych działaniach firmy siły marki powinno 

uzyskać się zmniejszenie ryzyka funkcjonowania podmiotu i poprawy zarówno 

bieżących jak i przyszłych wyników firmy. Siła marki może być postrzegana jako 

bariera wejścia lub czynnik zwiększający koszty zmiany dostawcy, przez co być 

traktowana jako element przewagi konkurencyjnej. Źródła siły marki64 można 

podzielić na następujące grupy: 

1. Obecna sytuacja marki i jej zyskowność. Zdolność marki do 

generowania marż zysku wyższych niż przeciętne w sektorze zależeć 

może od następujących czynników: stopnia znajomości marki, 

postrzeganej jakości, bazy lojalnych klientów, braku efektywnej 

konkurencji, unikalności wizerunku. 

2. Horyzont czasowy i podatność na zmiany. Zależą one od lojalności 

klientów wobec marki, kosztów przestawienia klientów, lojalności 

dystrybutorów oraz zasobów trudnych do skopiowania takich jak np. 

obsługa klienta 

3. Możliwość rozszerzania marki i jej potencjał wzrostu. Zależą one         

w głównej mierze od skojarzeń związanych z marką, które wpływają na 

możliwość przeniesienia korzyści na inne kategorie produktowe i inne 

obszary rynku.  

 
63 G. Urbanek  „Zarządzanie marką”, PWE 2002 str 136  
64 Tamże 
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Firma Interbrand stworzyła65 na potrzeby swoich narzędzi pomiaru kapitału 

marki (patrz także rozdział 4) własną koncepcję siły marki. O sile marki decydują: 

1. Charakter rynku. To jedna dziesiąta siły marki.  

2. Stabilność to około 15% siły marki. Marki o długiej stabilnej pozycji 

rynkowej      charakteryzują się  przeważnie wysokim stopniem 

lojalności, pozytywnie wpływającym na siłę marki. 

3. Wiodąca pozycja rynkowa (temu czynnikowi przypisana jest waga 

0,25). Jest to jedna z wyższych wag w modelu. Opiera się ona na 

założeniu, iż rynkowy lider posiada wysoki udział w ryku i/lub 

charakteryzuje się wysokimi marżami. 

4. Trend zysków (waga: 0,1). Pozytywny strumień przychodów 

zabezpiecza pozycję marki. Daje też możliwość rozwoju marki tak, aby 

co najmniej podtrzymać jej atrakcyjność dla docelowych segmentów 

rynku. 

5. Wsparcie (waga: 0,1). Określa miejsce marki w portfolio firmy. Marki 

różnią się między sobą istotnością dla firmy właściciela. Często różnice 

te nie muszą być spowodowane obiektywnymi wynikami rynkowymi 

marki a wewnętrznymi ograniczeniami, pozycją poszczególnych Brand 

Managerów w nieformalnej strukturze organizacyjnej firmy czy 

preferencjami zarządów.  A to z kolej ma wpływ  na skłonność do 

inwestowania (lub nie) w poszczególne marki. 

6. Zakres geograficzny (waga: 0,25). Marki o silnej pozycji 

międzynarodowej uważane są za mniej wrażliwe na ataki konkurencji    

i posiadające szerszą bazę lojalnościową.  

 
65  Zobacz: http://www.webpronews.com/ebusiness/smallbusiness/wpn-2 20030620BrandValuation 
TheSevenComponentsof BrandStrength.html 

http://www.webpronews.com/ebusiness/smallbusiness/wpn-2
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7. Skuteczność ochrony znaku towarowego (waga: 0,05). Jest ostatnim     

z czynników modelu. 

Podstawowym mankamentem proponowanego rozwiązania jest fakt,          

iż preferuje on marki o długiej stabilnej pozycji rynkowej, co w świetle chociażby 

wykreowanych w kilka lat silnych marek internetowych jest znaczącym 

ograniczeniem. 

Podobnie jak w przypadku kapitału marki teoria, brandingu wypracowała 

wiele definicji siły marki. Zależność pomiędzy siłą a kapitałem marki może 

przybierać różne relacje i obejmować wiele dodatkowych elementów. Jedna          

z najbardziej popularnych definicji przyjęła, iż silna marka66 opiera się na trzech 

atrybutach. Pierwszy z nich to atrakcyjny pomysł rynkowy wynikający               

z niezaspokojonej lub słabo zaspokojonej potrzeby i potrafiący pozyskać lojalnych 

konsumentów. Po drugie kategoria produktowa i sama marka musi być istotna     

w portfelu zakupowym konsumenta i wreszcie konieczne jest zapewnienie silnego 

organizacyjnego wsparcia ze strony firmy właściciela marki.  

Zależność pomiędzy tymi wymiarami może być również zilustrowana 

poniższą relacją. Jest ono autorstwa J.N Kaprefera67. Siła marki w tym wypadku 

jest wypadkową elementów dobrze znanych z zakresu zarządzania marką: 

świadomości marki; wizerunku marki, postrzeganej jakości, pozytywnych 

doświadczeń związanych z zakupem i użytkowaniem marki oraz znajomości 

marki. Autor definicji utożsamia pojęcie siły marki z takimi określeniami jak 

aktywa marki oraz wartość dodana dla konsumenta, co rozszerza zakres opisanej 

wyżej definicji.  

Siła marki – koszty brandingu- inne koszty (np. koszt kapitału) = kapitał 

marki = wartość marki wyrażona w pieniądzu.  

 
66http://www.ey.com/global/download.nsf/Singapore/Spotbiz_Issue_2_(2004)_ar4_Brand_as_the_lever_for_c
orporate_governance/$file/Brand%20as%20the%20lever%20for%20corporate%20governance_issue2_04.pdf 
67 J.N. Kapferer, Strategic Brand Management, Kogan Page 2000, str.125 
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Niezależnie od składowych siły marki i jej relacji z kapitałem jest ona 

wyrażona za pomocą różnych mierników rynkowych. Pomagają one wyrazić siłę 

marki w sposób mniej czy bardziej skwantyfikowany. Co ciekawe, niezbyt często 

zarówno w teorii jak i praktyce marketingu do pomiaru siły marki 

wykorzystywane są zagregowane miary siły marki w postaci indeksów czy skal. 

Przeważnie mamy do czynienia z listą odrębnych wskaźników. Do najczęściej 

używanych należą: udział w rynku (zarówno bezwględny jak i relatywny), marża 

brutto, rentowność sprzedaży, indeks wielkości sprzedaży, mierniki lojalności czy 

też mniej precyzyjnie miary jak stabilność wizerunku. 

 

3.6 Kompozycja instrumentów marketingu a kapitał marki. 

W ciągu ostatnich lat opracowano kilka modeli marketingu, których 

specjalną użytecznością ma być silne wspieranie kapitału marki, głownie poprzez 

tworzenie i eksplorowanie lojalności konsumentów rozumianej jako 

indywidualizacja relacji z klientem. Należy zwrócić uwagę, iż rozwój marketingu 

indywidualnego stał się możliwy między innymi dzięki zastosowaniu technologii 

cyfrowej, komputeryzacji i Internetu. Najbardziej rozpowszechnionymi ideami 

indywidualizacji są: 

1.  One to One Marketing - koncepcja Peppers i Roggers. 

2.  Nowy cykl marketingowy wg. Gartner Group. 

3.  Marketing Relacji - koncepcja A.Payne i R. McKena. 

W 1993 roku Don Peppers i Martha Rogers zapowiedzieli schyłek 

marketingu masowego związanego z ekonomiką skali i produkcją ogromnych 

ilości ujednoliconych produktów. 

Ogłosili oni potrzebę przejścia z relacji jeden do wielu na relację jeden do 

jednego. W przełomowej publikacji „The One to One Future …” stwierdzili: 
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„...nie będziemy już sprzedawać danego produktu maksymalnej liczbie klientów. 

Przeciwnie, będziemy starać się sprzedać danemu klientowi maksymalną ilość 

produktów w ciągu długiego czasu poprzez zróżnicowane linie produktów. Aby to 

osiągnąć, niezbędne stanie się skoncentrowanie na budowie unikalnych relacji       

z indywidualnymi klientami opierających się na zasadzie l:l….” 

Jeden na jeden oznacza komunikowanie się z indywidualnym klientem, 

rozwój dostosowanych produktów i przekaz oparty na nieuświadomionych 

potrzebach konsumentów. Marketing One to One oznacza dwukierunkowy dialog 

między firmą a jej klientami gdzie równie mocno wykorzystuje się doświadczenia 

klienta z daną firmą jak również doświadczenia firmy w zakresie przekazów. 

Przyszłe relacje 1:1 będą charakteryzować produkcja dostosowana do 

indywidualnych potrzeb (mass customization), media adresowane do 

poszczególnych osób oraz marketing 1:1, zmieniający całkowicie zasady 

konkurencji i rozwoju.  

 Jedną z najważniejszych cech mediów w relacji 1:1 jest to, że ułatwiają 

one dialog zainicjowany przez klienta, a dialog ten bardzo łatwo rodzi pretensje 

dotyczące jakości produktów, usług, cen, stosunku do klienta. Postrzegana jakość 

produktów lub usług firmy będzie bezlitosnym, bezpardonowym i ostatecznym 

arbitrem sukcesu firmy. Obserwując wykorzystanie mediów w relacji 1:1               

z dzisiejszej perspektywy możemy stwierdzić, iż przybiera ona formę marketingu 

bezpośredniego z natychmiastową odpowiedzią zwrotną. 

Sprzedawca masowy widzi swoje zadanie w kategoriach sprzedaży 

pojedynczych produktów maksymalnie dużej liczbie klientów. Sprzedawca 

sprzyjający relacji 1:1 nie będzie próbował sprzedać pojedynczych produktów 

maksymalnie dużej liczbie klientów. Przeciwnie, jego zadanie będzie polegało na 

tym, aby pojedynczym klientom sprzedawać maksymalnie dużą ilość produktów 

różnego asortymentu przez dłuższy okres. Aby to uczynić, sprzedawca będzie się 

musiał skoncentrować na nawiązywaniu unikalnych stosunków z indywidualnymi 
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klientami, na podstawie relacji 1:1. Niektóre z tych stosunków będą bardziej cenne 

niż inne. Na najlepsze stosunki i najbardziej zyskowną działalność wpłyną najlepsi 

klienci. 

Bez zadowalającej jakości produktów i odpowiedniego poziomu obsługi 

żaden klient nie będzie chciał utrzymywać stosunków z firmą przez dłuższy czas. 

Nie wszyscy klienci jednak patrzą na jakość produktu w ten sam sposób. Skoro 

podejście każdego klienta do jakości jest subiektywne, firma stosująca relację 1:1 

nie będzie miała do czynienia z jakością produktu, lecz z jakością stosunków.  

W odniesieniu do zaprezentowanego nowego spojrzenia na marketing, 

firma konsultingowa Gartner Group proponuje nowy cykl marketingowy. Cechą 

nowego cyklu marketingowego jest to, że może być powtarzany tak często jak 

tylko istnieje tego potrzeba, a dane są aktualizowane i uzupełniane nawet 

codziennie. Taki cykl marketingowy stanowi punkt wyjścia do budowania 

koncepcji e-marketingu, CRM i innych powiązanych z nowymi technologiami. 

W 1991 r Regis McKenna opublikował w Harvard Business Review artykuł 

„Marketing is Everything”, w którym stwierdził, że lata 90’ należeć będą do 

konsumentów. Dzisiaj wiemy, że Regis McKenna i Adriana Payne swoimi 

publikacjami stworzyli koncepcje, którą śmiało możemy nazwać filozofią. 

Autorzy koncepcji marketingu relacji przewidzieli, iż lata 90’ to zwrot                  

w koncepcji biznesowej wielu firm, zaś dynamiczny rynek zmienił i zmieni się na 

tyle, że konieczne będzie jego przemodelowanie. Adrian Payne stwierdzał            

w połowie lat 90’, że wszystko wskazuje na przedłużenie zderzenia 

cywilizacyjnego także w nadchodzącym millenium. Rozwój techniczny, 

deregulacja rynków, intensyfikacja globalnej konkurencji będzie dalej postępować.  

Jak wykazano wcześniej, podstawą do opracowania marketingu relacji stał 

się marketing zorientowany na klienta i marketing indywidualny. Koniec lat 

dziewięćdziesiątych w marketingu to nowe podejście do rynku, które opisali 

Martin Christopher, Adrian Payne i David Ballantyne. 
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Ich zdaniem celem działań marketingowych było jak do tej pory zawarcie 

transakcji, nie zaś utrzymywanie długoletnich więzi klienta z firmą. Całe 

instrumentarium marketingu łącznie z klasycznym 4P skierowane było na 

zawarcie transakcji. Gdy transakcja została zawarta, rola marketingu sprowadzała 

się jedynie do kwalifikacji zastrzeżeń klienta na etapie serwisu posprzedażowego. 

Wyżej wymienieni autorzy proponują nowe spojrzenie na marketing, którego 

celem działań będą korzystne relacje, czyli pozytywne więzi firmy z otoczeniem. 

Celem marketingu relacji będzie nie transakcja, lecz rozwijanie               

i kultywowanie długoterminowych wzajemnych i zyskownych relacji między 

organizacją i zdefiniowaną grupą docelową.  

Martin Christopher, Adrian Payne i David Ballantyne proponują 

rozróżnienie relacji zewnętrznych - skierowanych do klientów, interesariuszy, 

dostawców i pośredników oraz relacji wewnętrznych, skierowanych do 

pracowników oraz potencjalnych pracowników. Centrum działań znowu jest 

klient, a implikacją takiego podejścia jest model sześciu rynków. Na podstawie 

obserwacji zmian w marketingu recesji z lat 80’ autorzy ci stwierdzili, iż kluczową 

rolę w budowaniu wartości dla klienta odgrywać będzie konwergencja marketingu, 

jakości i obsługi klienta, dążenie do zbieżności tych trzech elementów i uzyskanie 

synergii to kluczowy cel marketingu relacji.  

Z kolei Regis McKena jako marketing relacji pojmuje proces integracji 
procesów wewnętrznych i zewnętrznych organizacji czyniąc z klienta aktywnego 
członka procesu rozwoju i adaptacji, w celu zwiększenia jego satysfakcji               
i lojalności względem firmy. Wprowadza on koncepcję marketingu relacji jako 
szczególnie przydatnego w dostarczaniu usług, zwracając jednocześnie uwagę na 
zanikanie granicy między produktem a usługą. Regis McKena podkreśla znaczenie 
wiedzy i jej właściwe wykorzystanie do budowania relacji. Prekursorzy 
marketingu relacji są zgodni, że według ich koncepcji relacje zastępują transakcję. 
Transakcja zdaniem McKeny stanowi początek budowania relacji z klientem. 
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3.6.1 Produkt mix jako czynnik budowy kapitału marki. 

Produkt mix jako cześć polityki budowania i zarządzania kapitałem marki 

ma znaczenie kluczowe. Istotność marki kończy się tam, gdzie zaczyna się proces 

użytkowania produktu. Oczywiście można próbować redukować dysonans 

pozakupowy, jednak negatywne doświadczenia z produktem odbijają się głośnym 

echem na wizerunku marki. Należy też pamiętać, że zakres pozycjonowania jest 

ograniczony i produktu, który jest ewidentnie słaby jakościowo czy ma atrybuty 

odbiegające od tych prezentowanych w reklamie nic nie uratuje.  

Aby uzyskać wysoki stopień lojalności, tak kluczowej dla wartości marki, 

rzeczywista jakość produktu powinna nawet przewyższać oczekiwaną. 

Przeprowadzane badania pokazują także, iż marki oparte o produkty wysokiej 

jakości rzeczywistej osiągają lepsze rezultaty finansowe np. szybciej generują 

pozytywny cash - flow i wyższy stopień zwrotu z inwestycji. 

 Dlatego właśnie postrzegana jakość wychodzi w polityce produktu na plan 

pierwszy odnośnie wkładu w kapitał marki. Jako globalna ocena wszystkich 

atrybutów produktu, zarówno podstawowego jak i rozszerzonego, ma dramatyczny 

wpływ na doświadczenia związane z użytkowaniem marki, które to z kolei są 

odzwierciedlone praktycznie we wszystkich modelach jako bardzo istotny 

składnik jej kapitału. Co istotne, ciągłe doskonalenie jakości poprzez usprawnianie 

produktu nie prowadzi w prosty sposób do pełnej satysfakcji klienta a jedynie do 

podniesienia oczekiwanych standardów. Czynnikami, jakie brane są pod uwagę 

przy ocenie jakości mogą być: 

1. Wydajność (jak efektywne są poszczególne funkcje produktu). 

2. Cechy (rozumiane jako dodatkowe charakterystyki produktu). 

3. Potwierdzenie jakości (stopień w jakim funkcjonalności i cechy 

produktu zgadzają się z tymi w specyfikacji produktu czy 

komunikowaniem marki). 



 139

4. Niezawodność (zarówno w czasie jak i poprzez porównanie               

z kolejnymi zakupami tego samego produktu). 

5. Trwałość. 

6. Łatwość serwisowania. 

7. Konstrukcja i styl (odczucie jakości produktu). 

Na podstawie tych kryteriów konsument ocenia jakość, która wpływa na 

postawy, doświadczenia, zamiary zakupu i inne składowe elementy kapitału 

marki. 

Nie tylko postrzegana jakość determinuje kapitał marki kreowany               

w zakresie polityki produktu. Oprócz produktu podstawowego i rozszerzonego, 

szybkości, pojemności, siły dźwięku i innych fizycznych atrybutów produktu oraz 

całego zestawu usług przed i post przedażowych kapitał marki generowany jest     

w wyniku bardziej abstrakcyjnych procesów opartych o pozycjonowanie              

i tworzenie wizerunku, zawartych w symbolice i tożsamości marki. Okazuje się, że 

proces podejmowania decyzji często nie opiera się na ocenie postrzeganej jakości 

a bazuje wyłącznie na reputacji marki czy pojedynczym wymiarze charakterystyki 

produktu.  

Biorąc pod uwagę te założenia, znana w sektorze doradztwa biznesowego 

firma McKinsey opracowała koncepcję 3D Marketing jako mającą w lepszy 

sposób niż dotychczasowe rozwiązania wspierać proces budowania marki. 

Specjaliści McKinsey’a opierają swoją technikę na założeniu, iż tradycyjne 

podejście marketingowe usiłuje komunikować atrybuty produktu na coraz bardziej 

zatłoczonym i produktowo i informacyjnie rynku, przez co nie spełnia już swojej 

roli. Strategia „Marketing 3D” komunikuje trzy grupy korzyści dla konsumenta 

związane nie tylko z atrybutami produktu, ale również z procesem użytkowania, 

które według twórców mają lepiej budować relacje z klientem, co ma prowadzić 
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do lojalności i zwiększenia wartości kapitału marki: Trzy prezentowane wymiary 

marketingu to:  

1. Korzyści funkcjonalności produktu (atrybuty, postrzegana jakość, 

wydajność itd.).  

2. Korzyści procesu zakupu (łatwy dostęp do informacji o produkcie, 

uproszczenie procesu podejmowania decyzji, łatwość wymiany 

produktu zużytego itp.) 

3. Korzyści relacji (personalizowane usługi posprzedażowe, nagrody za 

lojalność). 

Jak podają źródła McKinseya, program Marketing 3D daje również 

korzyści w wymiarze wartości marki, czyli finansowych aspektów kapitału marki. 

Zarówno koncepcja McKinseya jak i inne przedstawione wcześniej opierają 

się na budowie długotrwałych relacji z klientem. Strategie te zakładają, iż 

wysokiej jakości produkt wraz z usługami dodatkowymi powinien poprzez 

działania marketingowe stać się zespołem wymiernych i niewymiernych korzyści 

dla konsumenta, co z kolei ma się przełożyć na pozytywny wizerunek marki           

z silnymi, unikalnymi i atrakcyjnymi skojarzeniami związanymi z marką              

w umysłach lojalnych konsumentów. W przypadku sukcesu takiej strategii 

korzyści zarówno te w wymiarze rynkowym jak i wyrażone zwrotem z inwestycji 

czy inną miarą finansową będą oczywiste. 

 

3.6.2 Cena jako czynnik budowy kapitału marki. 

Możliwość stosowania strategii wysokiej ceny, wyższej marży czy premii 

cenowej chyba najważniejszymi aspektami zarządzania kapitałem marki. Z jednej 

strony generują przychody, z drugiej zaś są elementem kreowania tego kapitału 
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poprzez percepcję ceny i możliwość wyboru różnych strategii cenowych przez 

firmę sponsora marki. 

Wybierając strategię ceny skorelowaną ze strategią budowy kapitału marki 

bierzemy pod uwagę politykę ustalania ceny nominalnej oraz politykę określającą 

poziom i rozkład w czasie akcji dyskontowych i promocyjnych. 

Praktyka marketingu wypracowała zarówno teoretyczne jak stricte rynkowe 

techniki opracowania optymalnych programów cenowych. Na potrzeby pracy 

chciałbym jedynie przedstawić w skrócie jedną z nich - „Value pricing” Roberta 

Dolan, jednego z twórców tej teorii oraz znany teoretyk zarządzania ceną. Biorąc 

pod uwagę niematerialne wymiary oferty rynkowej i sprzężenie zwrotne               

z finalnym konsumentem, czyli elementy kluczowe przy budowie silnych marek 

autor zaleca podjęcie ośmiu kroków, które mają za zadanie optymalizację polityki 

ceny przy budowaniu silnej marki: 

1. Oceń wartość produktu dla konsumenta. 

2. Sprawdź różnice w ocenie wartości. Może być ona spowodowana 

różnymi wzorcami użytkowania prowadzącymi do różnić w ocenie 

wartości. Firma może indywidualizować ceny na podstawie takich 

informacji. 

3. Oszacuj wrażliwość cenową konsumentów z docelowych segmentów 

rynku. 

4. Opracuj efektywną politykę cenową zarówno w zakresie ceny 

podstawowej jak i strategii dyskontowych. 

5. Oceń reakcję konkurencji na twoją politykę cenową. 

6. Monitoruj realny poziom cen zawieranych transakcji. 

7. Sprawdź emocjonalne reakcje konsumentów odnośnie polityki 

cenowej. 
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8. Sprawdź rentowność strategii. 

Z punktu widzenia budowania kapitału marki najważniejsze jest znalezienie 

właściwej relacji pomiędzy postrzeganą wartością produktu a jego rzeczywistą 

ceną. Badania pokazują, iż aby zwiększyć wartość oferty dla konsumenta 

dokonuje się redukcji ceny. W rzeczywistości takie działania są dla firmy dużo 

bardziej kosztowne niż inwestycja w fizyczne czy wizerunkowe atrybuty 

produktu. 

Z wartością marki często łączona jest teoria „Dynamicznego ustalania 

ceny”. Polega ona na relacyjnym traktowaniu ceny transakcyjnej w celu 

maksymalizacji wartości dla klienta na podstawie takich danych jak: historia 

zakupu, preferencje czy sytuacja konkurencyjna. Swoje korzenie teoria ta ma       

w marketingu internetowym, ponieważ tam właśnie najłatwiej o informacje, 

niezbędne do indywidualizacji ceny. 

 

3.6.3 Polityka kanałów dystrybucji jako czynnik budowy kapitału 

marki. 

Decyzje dotyczące kanałów dystrybucji determinują sposób, w jaki firma 

dotrze do rynku docelowego. Niezależnie od statusu rynkowego marek 

znajdujących się w portfelu przedsiębiorstwa, błędy w dystrybucji wpływają         

w sposób bardzo negatywny nie tylko na wizerunek marki, ale powodują 

bezpośrednie straty w wolumenie sprzedaży. Wybór i wydajność danego kanału 

decyduje o finansowym wymiarze kapitału marki. 

Strategia w zakresie kanałów dystrybucji ma na celu przede wszystkim 

budowanie świadomości, marki, ale także zwiększenie siły czy unikalności 

pozytywnych skojarzeń związanych z marką. W zależności od struktury i funkcji 

kanałów otrzymujemy różny wpływ na poszczególne aspekty kapitału marki. 



 143

Kanały bezpośrednie mogą wspomagać markę poprzez lepsze poznanie               

i zrozumienie różnorodności linii produktowej. Kanały pośrednie to z kolei 

dodatkowe wsparcie promocyjne dostarczane przez poszczególnych uczestników 

kanałów dystrybucji jak również transfer wizerunku silnych detalistów czy 

hurtowników wspomagający marki, szczególnie te będące we wczesnych fazach 

cyklu życia.  

Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na stopień kontroli kanału 

dystrybucji. Najdroższy, aczkolwiek najbardziej efektywny wydaje się być system 

korporacyjny, stanowiący kombinację kolejnych etapów dystrybucji znajdujących 

się pod kontrolą firmy sponsora marek. Niestety, ze względów kosztowych jest to 

rozwiązanie nieczęsto spotykane w praktyce rynkowej. 

 

3.6.4. Polityka promocji a kapitał marki. 

Najbardziej dyskutowanym aspektem marketing mix w aspekcie wartości 

marki jest podkompozycja promocji. Podstawowe atrybuty kapitału marki takie 

jak wizerunek marki, świadomość, rozpoznawalność czy wiedza zależą w sposób 

bezpośredni od jakości działań promocyjnych i przeznaczonych na nie budżetów. 

Co ciekawe, jednak żaden z instrumentów marketingu nie ma tak sprzecznych 

ocen wpływu na kapitał marki. Wypowiedzi osób, które uchodzą za ekspertów z 

dziedziny marki (np. Al Ries), często deprecjonują rolę reklamy w procesie 

budowania kapitału marki. Podstawą tych sądów jest twierdzenie, iż reklama nie 

cieszy się zaufaniem konsumentów, dlatego też możliwość kreowania 

wiarygodnego wizerunku jest mocno ograniczona. Próbują zgodnie z obecnymi 

trendami zastąpić reklamę działalnością Public Relations oraz sponsoringiem. 

Reklama, jednak jest ciągle jest podstawą rynkowego komunikowania firm, 

dlatego trudno uznać te opinie za prawdziwe.  
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Praktycy marketingu postrzegają pojęcie kapitału marki jako klucz do 

rozwiązania problemu oceny efektywności inwestycji w promocji, ponieważ 

dobrze opanowane techniki wyceny marki dają możliwość bezpośrednich 

porównań nakłady - efekty i wnieść ożywczy powiew do ustalania budżetów 

reklamowych w większości wypadków na podstawie procentowego udziału w 

obrotach marki, nie mając ścisłego powiązania z długookresowymi celami 

marketingowymi danej marki. 

Powstało również wiele prac, które próbowały rozwinąć problematykę 

zależności pomiędzy mierzalnymi efektami działalności promocyjnej a wartością 

marki. Do najbardziej znanych należą chyba badania przeprowadzone przez 

Faicloth'a, Capellę i Alforda. 

Autorzy skupili się głównie na problematyce wpływu postaw i wizerunków 

na kapitał czy też wartość marki. 

Wyniki badań częściowo potwierdziły postawione wcześniej hipotezy. 

Większość zakładała wpływ zarówno pozytywnego wizerunku marki                   

i pozytywnych postaw wobec marki na poziom kapitału marki. Dodatkowo          

w badaniach tych sprawdzano wpływ różnych kombinacji doświadczeń 

związanych z użytkowaniem danej marki. Badano zależność pomiędzy postawami 

wobec marki i jej wizerunkiem a takimi zmiennymi jak prawdopodobieństwo 

zakupu, gotowość do zapłacenia wyższej ceny, które potraktowano jako 

podstawowe wskaźniki wartości marki. 

Badania pokazały, że zarówno wizerunek marki jak i postawy wobec marki 

są bardzo wrażliwe na sposób komunikowania i mogą być zmieniane w szerokim 

zakresie poprzez modyfikowanie instrumentów promocji (czy też innych) za to 

komunikowanie odpowiedzialnych. W wyniku tych badań zmodyfikowano modele 

kapitału marki jak również ustalono szereg zaleceń dla managerów marketingu w 

zakresie budowania i zarządzania kapitałem marki. Wyniki pokazały również jak 

bardzo ścisła jest zależność pomiędzy różnymi wizerunkami marki a kapitałem 
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mierzonym za pomocą skłonności do zakupu i marżami realizowanymi na marce. 

Na tej podstawie niektórzy teoretycy marki (np. Faircloth) zalecają sprawne 

zarządzanie wizerunkiem i postawami wobec marki a nie samym kapitałem, który 

traktowany jest jako zmienna wynikowa. Po drugie, okazało się, że doświadczenia 

związane z marką też mogą być kreowane poprzez właściwą kompozycję 

instrumentów marketingu, co wspiera rynkową egzystencję marki (skutkiem są 

zmiany w wizerunku). Poprzez promowanie specyficznych informacji mających 

wpływ na doświadczenia związane z marką brand manager może dostosowywać 

wizerunek do właściwego kształtu. Po trzecie, firmy, które chcą używać miar 

kapitału marki jako wyznacznika skuteczności i efektywności działań 

marketingowych, a w szczególności działań promocyjnych i określania zmian      

w zachowaniu konsumentów, mogą próbować badać korelację pomiędzy różnymi 

formami i planami działalności marketingowej i kapitałem marki.  

Na koniec chciałbym zwrócić jeszczę uwagę na rolę instrumentów 

promocji. W rozdziale mówiliśmy o utracie praw do użytkowania marki jak 

również o degradacji wartości. To właśnie strategia promocji jest w dużej mierze 

odpowiedzialna za potencjalne błędy w budowaniu wartości marki. W celu 

uniknięcia problemów związanych z utratą nazw marek jako nazw rodzajowych 

(często mówi się o nich "Xerox headaches") zaleca się przestrzeganie pewnych 

reguł, które nie wykluczą, ale na pewno ograniczą te zjawisko. Należą do nich: 

1. Zaleca się, aby znak towarowy był wyróżniony od innych słów, bądź 

znaków w materiałach promocyjnych, chociaż przez wypisanie go 

wielkimi literami. Na przykład "Canon photo camera powinno" być 

zapisane "CANON photo camera". 

2. Obok znaku towarowego należy zawsze nadmieniać, że jest on 

chroniony prawem i podmiot ma prawo do wyłącznego korzystania       

z tego znaku. Może to wyglądać następująco: MINOLTA, lub Nazwa 
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marki MINOLTA jest zastrzeżonym znakiem towarowym MINOLTA 

CORPORATION, ewentualnie MINOLTA. 

3. Znak towarowy powinien być używany z podstawową nazwą produktu. 

Postrzega się jako niedopuszczalne napisanie tekstu public relation        

o następującej treści: "Najlepsi fotograficy świata robią zdjęcia 

Nikonami". Odpowiednia forma brzmi "Najlepsi fotograficy świata 

posługują się aparatami fotograficznymi firmy NIKON". 

4. Nazwa marki nie może być używana w formie dzierżawczej - 

"Znakomita jakość Leiki" lub "Nowoczesny pomiar oświetlenia 

Canona" to częste błędy. 

5. Nazwy powinny być używane w liczbie pojedynczej. "Technics'y to 

dobre magnetofony", powinno być zastąpione po przez "Marka 

Technics obejmuje grupę magnetofonów najwyższej klasy".  

6. Nie należy używać nazwy jako czasownika odrzeczownikowego. Nawet 

wielka korporacja, jaką jest IBM radzi swoim klientom, aby 

"przepisitowali" (PS - to it) problem zamiast rozwiązania go przy 

pomocy komputera PS1. 

7. Na każdym kroku przedsiębiorstwo powinno identyfikować się ze 

swoimi znakami towarowymi. Znak nieużywany bądź nieutożsamiany    

z właścicielem to często znak utracony. Każdy specjalista od marketingu 

powinien pamiętać "HEAD AND SHOULDERS jest zastrzeżonym 

znakiem towarowym firmy PROCTER & GAMBLE.  

Należy wspomnieć, iż istnieje co najmniej kilkanaście takich kategorii 

produktowych, gdzie inne czynniki są daleko w przodzie odnośnie ważności        

w procesie zakupu niż kapitał marki i nie są to bynajmniej sektory dóbr 

zaopatrzeniowych. Kapferer i Laurent wkazują na podstawie swoich badań 

wrażliwości wobec marek (brand sensitivity), że na plan pierwszy wysuwają: bloki 
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papierowe, jednorazowe długopisy, gumki, markery pokazując jednocześnie, ze 

nie ma silnych marek w takich kategoriach jak cukier czy skarpety, w wielu 

krajach nie ma też silnych marek mąki, a nawet marki piwa mają zasięg jedynie 

lokalny czy regionalny. Oznacza to, że istotność marki rośnie wraz z ryzykiem, 

jakie niesie zakup. Jest wskaźnikiem wartości dodanej. Weźmy pod uwagę podział 

dóbr na trzy grupy: 

1. Produkty, których charakterystyka i jakość mogą być oszacowane 

przed zakupem poprzez kontakt z produktem. 

2. Dobra, których jakość może być zweryfikowana tylko w drodze 

doświadczeń                   z użytkowaniem produktu. 

3. Produkty, których jakość musi być przyjęta przez potencjalnego 

konsumenta na wiarę, ponieważ jest ni do określenia nawet poprzez 

proces użytkowania produktu 

Pierwszy typ dóbr to produkty częstego zakupu, charakteryzujące się niską 

ceną i łatwymi do określenia atrybutami produktu: kolorem, wzorem, innymi 

widocznymi na pierwszy rzut oka fizycznymi cechami a na dodatek niską            

(w sensie ogólnym) ceną. Przykładem mogą być skarpety. Naprawdę trudno tutaj   

o miejsce dla kreowania marki, ponieważ udział w rynku, jaki taka marka mogłaby 

osiągnąć jest niewielki. A jak się wydaje, jednym z nielicznych możliwych 

aspektów różnicowania jest trwałość trudna do określenia w momencie zakupu. 

Dobrym przykładem grupy drugiej są samochody. Oczywiście, jest cała 

grupa atrybutów auta takich jak zużycie paliwa, pojemność bagażnika czy nawet 

percepcja marki wśród liderów opinii, które to mogą być określone w momencie 

zakupu. Co zrobić jednak z takimi wymiarami oceny auta jak trzymanie się drogi, 

przyjemność z jazdy czy też niezawodność, które muszą być przyjęte przez 

kupującego na wiarę. I tutaj pojawia się przestrzeń dla wizerunku marki, który jest 

zbiorem zapewnień wytworzonym podczas komunikowania marki z rynkiem. 
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3.6.5 Strategie markowe na rynkach międzynarodowych. 

 Czynniki determinujące strategie marki na rynkach zagranicznych są 

analogiczne jak na rynku krajowym, dlatego zostaną w tym miejscu tylko krótko 

przypomniane. Nacisk natomiast zostanie położony na czynniki charakterystyczne 

dla rynków międzynarodowych. Typowe strategie markowania odnoszące się do 

ponadnarodowych obszarów działania to: 

1. Sprzedaż bezmarkowa, lub pod marką dystrybutorów. 

2. Ustanowienie jednej globalnej marki identyfikowalnej na wszystkich 

rynkach. 

3. Stworzenie marek lokalnych dla różnych rynków. 

4. Wykreowanie kilku marek identyfikowalnych z produktami lub 

rodzinami produktów w asortymencie przedsiębiorstwa. 

  Odpowiedzi na pytania, czy produkt powinien być oznaczany i kto 

powinien być sponsorem marki, są podobne jak na rynkach krajowych; bardzo 

ważnym problemem jest       - czy kreować marki lokalne, czy też globalne. 

Problem ten zaostrzył się szczególnie w ostatnich latach ze względu na wielka 

przewagę promocyjną marek globalnych, które odniosły sukces. Podkreśla się, że 

strategia globalna możliwa jest do zastosowania w tych wypadkach, gdy produkty 

przedsiębiorstwa mają wystarczający poziom jakości, są nowoczesne, 

zaawansowane technicznie, a marka jest dla konsumentów istotnym elementem 

strategii marketingowej. Rozwój marki globalnej może mieć podstawy we 

wcześniejszych osiągnięciach promocyjnych, dużym popycie na rynkach 

światowych na zagraniczne produkty. Polityka taka przynosi korzyści                   

w komunikowaniu marketingowym, przejawiające się w lepszym rozpoznawaniu 

marki, lepszej koordynacji działań promocyjnych i wreszcie na pozytywny wpływ 

wizerunek firmy międzynarodowej o dużych zasobach i możliwościach. 
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 Z kolei polityka marek lokalnych sprzyja dostosowaniu strategii do potrzeb 

lokalnych bardzo zróżnicowanych ekonomicznie czy kulturowo rynków. Często 

firmy łączą te dwie strategie, używając kombinacji nazwa przedsiębiorstwa plus 

marki lokalnej lub marka główna jest kreowana na globalną a uzupełniające mają 

charakter lokalny (Coca Cola, Fanta, Sprite).  

 Na rynkach zagranicznych przeważnie stosuje się również opcję mieszaną, 

czyli strategię ograniczonej standaryzacji marek, która polega na podzieleniu 

portfela przedsiębiorstwa na marki główne i drugorzędne. Dla marek głównych 

stosuje się strategie globalne, a dla pobocznych strategie narodowe. Tak postępuje 

na przykład Pepsico - Pepsi Cola to strategia globalna a napój Patio znany jest 

tylko na rynku hiszpańskim. Jeszcze jednym czynnikiem jest istotność marki         

w sprzedaży danego produktu. Marki o wysokim udziale sprzedawane są za 

pomocą strategii międzynarodowych bądź globalnych, o mniejszym udziale za 

pomocą strategii lokalnych. 

  Przedsiębiorstwo działające na rynkach międzynarodowych musi również 

podjąć decyzje o rejestracji znaków towarowych w poszczególnych krajach. Aby 

odpowiedzieć na pytanie czy rejestracja znaku jest niezbędna powinno się wziąć 

pod uwagę następujące czynniki: 

1. Obecny i przyszły udział w rynku. 

2. Koszty działalności. 

3. Koszty przygotowanie lub adaptacji systemu identyfikacji wizualnej.  

4. Ważność marki w strukturze sprzedaży. 

5. Konieczność globalizacji 

 Firmy realizujące strategie markowe na rynkach światowych napotykają na 

różne ograniczenia. Najtrudniejszymi do ominięcia są ograniczenia prawne. Firma, 

która stawia sobie za cel opanowanie obcego rynku może natknąć się na 
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zastrzeżone takie same marki; szczególnie często zdarza się to w krajach, gdzie     

o własności znaku towarowego decyduje rejestracja a nie pierwszeństwo użycia    

w obrocie towarowym. Spotkało to firmę Ford, kiedy chciała sprzedać samochody 

Mustang w Republice Federalnej Niemiec (byłej), gdyż istniała tam firma o tej 

samej nazwie produkująca rowery. Na szczęście Ford sprzedawał w Europie 

samochody Taunus, który to znak był dostępny na terenie Niemiec, w przeciwnym 

razie straty mogłyby być znaczne. Innym zjawiskiem jest piractwo (brand piracy), 

które w tym wypadku ma nieco inne znaczenie niż powszechnie używane. Piratem 

w tym przypadku określa się osobnika, który uprawia proceder polegający na 

rejestrowaniu marki w celu odsprzedaży jej z zyskiem właścicielowi. 

Przedsiębiorstwo, które chce wejść na rynek musi płacić posiadaczowi znaku za 

jego zwrot lub musi szukać nowej marki, ewentualnie narażać się na długotrwale 

procesy. W latach sześćdziesiątych Robert Aries zarejestrował w Monaco trzysta 

trzydzieści znaków towarowych obejmujących takie jak: Boening, BBC, 

Mitsubishi, Du Pont, Chase, Texaco, Morgan, The New Yorker, Sears co 

przysporzyło pracy setkom prawników tych firm na długie miesiące. Bardzo 

skomplikowana i nieprzyjemna pod tym względem jest sytuacja w krajach 

rozwijających się. Wiele rządów jest zdania, że kupowanie obcych marek to 

odpływ kapitału za granice i że podatnicy muszą pokrywać wydatki zagranicznych 

firm na reklamę, dlatego tworzą przepisy68, które mają te straty 

"zrekompensować". W Korei (komunistycznej) odmawiano firmom zagranicznym 

pozwolenia na udzielenie (w zasadzie na przedłużenie) licencji, jeśli w ślad za tym 

nie pójdzie transfer nowego "know - how". W Meksyku żądało się połączenia 

marek obcych z meksykańskimi. Był również pomysł (Filipiny), aby produkty 

znakowane obcymi markami obłożyć 75 % podatkiem. 

Nie mniej ważne od prawnych są aspekty kulturowe. Pomijając problemy 

artykulacji nazw marek, mogą one być źle przyjmowane na obcych rynkach. Mogą 

 
68 "The Role of Trademarks in Developing Countries", Genewa Unctad 1999 str. 23 
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mieć niekorzystne znaczenia lub nieść niepożądany wizerunek - amerykańskie 

marki są źle widziane w wielu krajach świata. 

 

3.6.6 Aspekty prawne budowy kapitału marki. 

Warunkiem koniecznym budowy kapitału marki jest podjęcie starań o jej 

rejestrację w celu otrzymania prawa wyłącznego posługiwania się marką              

w obrocie towarowym. Rozpoczyna się wtedy procedura rejestracyjna, która 

określana jest szeregiem wymogów, zawartych w przepisach prawnych. W Polsce 

podstawą prawną jest "Ustawa o znakach towarowych" z 31 stycznia 1985            

z przepisami wykonawczymi zawartymi w rozporządzeniu prezesa Urzędu 

Patentowego "W sprawie ochrony znaków towarowych" z 9 września 1992 roku. 

Wnioskodawca musi złożyć podanie o zarejestrowanie znaku towarowego. Wzór 

znaku należy dokładnie opisać, a także nakleić we wskazanym miejscu. Każdy ze 

znaków musi być zgłoszony oddzielnie. Ponadto trzeba załączyć piętnaście 

odbitek nadających się do reprodukcji. Powinny być one określonych rozmiarów, 

to znaczy nie mniejsze niż 2 na 2 centymetry a nie większe niż 5 na 5 

centymetrów. Najistotniejszą rubryką jest wykaz produkowanych towarów bądź 

świadczonych usług, do których znak będzie stosowany; przy czym powinno się 

wskazać klasy odnoszące się do określonych towarów lub usług według podziału 

zamieszczonego w rozporządzeniu prezesa Urzędu Patentowego. Łącznie 

obowiązują obecnie w Polsce czterdzieści dwie klasy, z czego trzydzieści cztery to 

klasy towarowe. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy podać towary, bądź 

usługi a urząd zaszereguje je do odpowiednich klas. Nie wolno zapomnieć o spisie 

towarów bądź usług, gdyż bez nich podanie o rejestrację traktowane jest jako 

nieważne. Konieczne jest także oświadczenie o posiadaniu uprawnień do 

prowadzenia działalności gospodarczej, której zakres jest zgodny z wykazem 

towarów bądź usług. Jeśli lista obejmuje więcej niż piętnaście wzorów, sporządza 

się ja na oddzielnym arkuszu. Jeśli zgłaszany znak jest wspólny dla kilku 
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podmiotów, należy sporządzić regulamin posługiwania się wspólnym znakiem 

towarowym. 

  Koszt pojedynczego zgłoszenia jest określony instytucjonalnie. Płaci się za 

tę usługę                z góry lub w ciągu czternastu dni na wezwanie urzędu. Jeżeli 

Urząd Patentowy stwierdzi, że znak towarowy spełnia wszystkie wymogi 

przewidziane przez ustawodawcę, urząd wzywa do wniesienia opłaty 

rejestracyjnej. Wielkość jej jest określana na podstawie liczby klas towarowych, 

do których znak będzie stosowany. Po otrzymaniu odpowiedniej kwoty urząd 

przydziela numer i wydaje decyzje o rejestracji znaku. Gdy wnioskodawca nie 

wniesie opłaty w ciągu trzech miesięcy, postanowienie traci moc i ewentualna 

procedura zaczyna się od początku69. 

Ogólne zasady rejestracji znaków towarowych w Polsce są następujące: 

1. Rejestracja znaku towarowego może być dokonana na rzecz 

przedsiębiorstwa   tylko dla towarów, będących przedmiotem jego 

działalności gospodarczej. 

2. Rejestracja znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza 

rejestracji innych znaków towarowych dla innych towarów, będących 

przedmiotem jego działalności. 

3. Rejestracja znaku towarowego dla określonych towarów nie wyłącza 

rejestracji takiego samego znaku na rzecz tego samego przedsiębiorstwa 

dla innych towarów, będących przedmiotem jego działalności. 

4. Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma 

dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu 

gospodarczego. 

Niedopuszczalna jest natomiast rejestracja znaku, który: 

 
69 ."Rzecznik pomoże",Businessman Magazine 8/93 str. 28 - 29 
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1. Jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami życia 

społecznego  

2. Narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. 

3. Zawiera dane niezgodne z prawdą. 

4. Zawiera nazwę lub skrót nazwy naszego kraju lub jej symbole: godło, 

barwy lub hymn, znak Sił Zbrojnych, państwowy znak jakości i znak 

bezpieczeństwa. 

5. Zawiera nazwę lub herb polskiego województwa, miasta lub 

miejscowości, reprodukcje polskiego orderu, odznaczenia, odznaki 

honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej. 

6. Zawiera nazwę lub skrót nazwy państwa albo symbole państwa 

będącego członkiem Związku Paryskiego Ochrony Własności 

Przemysłowej, nazwę, skrót nazwy albo symbole międzynarodowej 

organizacji rządowej, której członkami jest jedno lub więcej państw 

należących do tego Związku oraz symbol olimpijski, jeśli zgłaszający 

nie wykaże, że jest uprawniony do używania takiego znaku w obrocie 

gospodarczym. 

7. Sam kolor nie może być zarejestrowany jako znak towarowy. 

 Polska jest sygnatariuszem konferencji madryckiej skupiającej 26 państw 

zapewniającej prawna ochronę każdego zarejestrowanego znaku w dowolnym 

kraju członkowskim.  

Dla porównania przepisy prawne Stanów Zjednoczonych (Lancham Act) 

stawiają rejestrującemu znak następujące wymagania: 

1. Znak towarowy musi być używany w połączeniu z produktem. 

Posługiwanie się samym wzorem nie umożliwia rejestracji, znak musi 

być widoczny na szeroko rozumianych opakowaniach bądź etykietach. 
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Jeżeli nie ma fizycznie takiej możliwości, to powinien znajdować się na 

pojemnikach czy dozownikach. 

2. Nie może być łudząco podobny do znaków innych dóbr, przez co 

wprowadzać w błąd konsumentów (nie tylko wprowadzać w błąd, ale      

w jakikolwiek sposób utrudniać wybór, powodować omyłki, czy 

niepewność), dlatego powinien być różny w wyglądzie, fonetyce            

i wyrazie. Znaki nie muszą być identyczne, aby zachodziła możliwość 

naruszenia praw jednego z nich. Jeżeli są sprzedawane przez jeden kanał 

dystrybucji i jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że konsumenci 

będą je mylić, można zgłosić naruszenie praw. 

3. Znak nie może być oszukańczy. Nie może sugerować jakości lub 

atrybutów, których w rzeczywistości nie posiada. 

4. Nie może być opisowy, co znaczy, że nie może być zarejestrowany znak 

"Świeży chleb" lub "Najsmaczniejsze lody"  

 Obowiązującym w USA jest dziesięcioletni okres ochrony znaku 

towarowego, przy czym obowiązuje sześciomiesięczny okres karencji, ponieważ 

kiedyś wymagane było używanie znaku przed jego rejestracją, obecnie zaś zgłasza 

się znak, a jest on rejestrowany po sześciu miesiącach, przy czym, jeśli zostanie 

zarejestrowany, ochrona następuje od chwili zgłoszenia. W przypadkach 

konfliktowych sąd decyduje czy nastąpiło naruszenie znaku, przy czym bierze się 

pod uwagę następujące czynniki: 

1. Rozróżnialność znaku przedsiębiorstwa powoda. 

2 Podobieństwo znaków. 

3. Wielkość sprzedaży każdego z nich. 

4. Podobieństwo strategii marketingowych stron. 

5. Jakość produktu naruszającego. 
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6. Poziom finalnych konsumentów. 

7. Stopień konkurowania produktów – stron. 

 Tabela 3.1 pokazuje przykłady naruszeń znaków toarowych na rynku 

amerykańskim. 

Tabela 3.1 Naruszenia znaków towarowych.  

 
Powód 

 
Pozwany 

Czy naruszenie 
nastąpiło? 

(wyrok sądu) 

JOCKEY (bielizna) JOCKEY (pasta do butów) tak 

MUSTANG 
(samochody) 

MUSTANG 
(samochody mieszkalne) nie 

ALL (detergent ) ALL OUT (usuwacz rdzy) nie 

MILLER LITE (piwo) BUDWEISER LIGHT (piwo) nie 

SPACE SAVER (suszarki do 
bielizny) 

SPACE SAVER 
(wieszaki na ręczniki) 

tak 

PEPSI (napoje) PEPSUP (sosy) nie 

TRIOX (trutka dla owadów) TRI - X (nawóz) tak 

ENGLISH LEATHER (torby) LONDON LEATHER (torby) tak 

PEPSODENT (pasty do 
zębów) 

Pearldent (pasty do zębów) tak 

Źródło: H. Buskirk "Principles of Marketing", The Dryden Press 1985 str. 268 – 271 

Ze względu na zaostrzanie konkurencji na rynkach światowych 

problematyka naruszania znaków towarowych stanowi coraz bardziej istotny 

aspekt zarządzania marką. Departamenty ochrony znaków towarowych z dużych 

koncernów zaczynają liczyć po kilkadziesiąt osób. Do tego dochodzi grupa tak 

zwanych „produktów podobnych”, które to, mimo, że nie stanowią formalno-

prawnego zagrożenia dla marki, to powodują degradacje kategorii, co najbardziej 

odbija się na wiodących markach w sektorze. Wydaje się że zjawiska te będą się 
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pogłębiać w przyszłości, dlatego też skuteczność ochrony znaków towarowych 

może być znaczącym czynnikiem tworzenia przewagi konkurencyjnej                   

w przyszłości. 
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Rozdział IV Pomiar kapitału i wycena wartości marki. 

Celem rozdziału jest przedstawienie współczesnych metod i technik 

określania kapitału marki i oceny jej wartości oraz wskazanie obszarów, gdzie ich 

zastosowanie w codziennej praktyce przedsiębiorstw może mieć największe 

znaczenie. Rozdział opisuje dwa podstawowe aspekty wyceny marki. Pierwszy      

z nich ma charakter niewymierny i dotyczy oceny marketingowych elementów 

składających się na kapitał marki. Należą do nich między innymi: 

rozpoznawalność marki, świadomość marki, wizerunek marki oraz siła marki i ich 

wzajemne relacje. Drugi odnosi się do wyceny wartości marki, czyli określeniu 

kapitału marki w wymiarze materialnym – pieniężnym. Prezentowane rozwiązania 

dotyczą zarówno bezpośredniej wyceny marki jak i elementów pochodnych, ale 

bardzo istotnych w procesach rynkowych, jak wartość klienta w czasie, stopień 

lojalności, skłonność do zakupów innych produktów oznaczonych tą samą marką 

czy też częstotliwości zakupu. 

W rozdziale znajdują się zarówno opisy prostych metod oceny projektów 

inwestycyjnych adoptowanych na potrzeby zarządzania marką jak również 

złożone modele kapitału marki będące efektem wielu lat współpracy agencji 

reklamowych i badawczych, opierające się o badanie marketingowe, których 

próby wynoszą nawet kilkanaście tysięcy respondentów. 

 Tutaj chciałbym również wskazać ograniczenia, na jakie napotykamy       

w procesie szacowania kapitału czy wartości marki a związane z problemami 

definicyjnymi w zakresie budowy i zarządzania marką. Poruszam także 

zagadnienie pierwszej w kraju, zrobionej na szeroką skalę oceny kapitału marki     

i podaję kilka przykładów zastosowań różnych technik oceny kapitału marki. 
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 4.1 Pomiar kapitału i wycena wartości marki - wprowadzenie 

Pomiar kapitału i wycena marek nie jest jeszcze poparta jednolitą 

metodologią. Obszar ten jak żaden inny podatny jest na jednostkowe                  

i nieweryfikowalne w innych sytuacjach rynkowych techniki i działania. Efektem 

takiego stanu rzeczy są obiegowe opinie typu „ile warta jest dana marka można 

dowiedzieć się po obejrzeniu umowy kupna – sprzedaży”. Spowodowane jest to 

faktem, iż ocena wartości marki jest stosunkowo nowym zjawiskiem i pomimo 

wykorzystania wielu doskonale sprawdzonych narzędzi, takich jak: analiza 

przepływów finansowych, analiza portfelowa, techniki pomiaru lojalności 

konsumenta nie dopracowała się jeszcze uniwersalności wykorzystywanych 

technik. 

Obecnie najbardziej popularny jest pogląd, iż ocena kapitału marki 

powinna odbywać się jednocześnie w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich to 

aspekt finansowy, którego efektem jest wartość marki wyrażona w „realnym 

pieniądzu”, drugi opiera się na  ocenie marketingowych aspektów kapitału 

marki wyrażonych siłą marki czy jakimkolwiek innym wymiarem                   

w opisywanych wcześniej modelach kapitału marki.   Wydaje się, że wymiar 

materialny ma przynajmniej w percepcji kadry menedżerskiej większe 

znaczenie. Po pierwsze, nic tak nie przemawia jak „precyzyjnie” określona 

kwota pieniędzy. Po drugie, specjaliści od marketingu mając do dyspozycji 

bardzo zaawansowane narzędzia często nie potrafią wykazać ich użyteczności 

w wymiarze monetarnym. Wskaźniki takie jak np. spontaniczna świadomość 

marki nie są postrzegane jako kluczowe dla wykonania wyceny, nie przekładają 

się bezpośrednio na wyniki sprzedaży.  

U podstaw trudności pomiaru wyceny marki leży opisywany wcześniej 

brak jednolitej definicji kapitału marki. Dla specjalisty od finansów wartość 

marki określana jest w kategoriach zysku, marży brutto czy też generowanych 

obrotów. Dla osoby zajmującej się marketingiem, marka jest elementem 
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strategii długookresowej kreowanej przez działania z zakresu promocji, 

reklamy czy też public relations, zmierzających do budowania zadowolenia       

i lojalności konsumentów. Kluczowym problemem określenia wartości marki 

jest znalezienie możliwie pełnych zależności pomiędzy jej niematerialnymi 

elementami a zmiennymi finansowymi. Pozwala to również określić, które       

z tych zmiennych mają największy wpływ na wyniki realizowane na marce. 

Możemy jednak przyjąć, iż mamy do czynienia z następującymi grupami metod 

pomiarowych: 

1. Techniki mierzące poszczególne elementy kapitału marki (np. 

świadomość). 

2. Techniki złożone mierzące kapitał marki, oparte na modelach 

wyłączających wartość marki. 

3. Techniki złożone określające kapitał marki z uwzględnieniem wartości 

marki. 

4. Techniki wyceny wartości marki. 

5. Złożone techniki wyceny wartości marki uwzględniające elementy siły 

marki.     

 

4.2 Marketingowe techniki pomiaru kapitału marki. 

Wydaje się, że w ciągu ostatnich lat w tym właśnie obszarze dokonał się 

największy postęp. O ile wycena marki wciąż opiera się na znanych od pokoleń 

technikach związanych z określaniem wartości poszczególnych składowych 

majątku przedsiębiorstwa, o tyle metodologia pomiaru siły i pozycji rynkowej 

wypracowała (w oparciu  o tradycyjne metody i techniki badań marketingowych) 

narzędzia zweryfikowane empirycznie, dające jednoznaczne i powtarzalne 

rezultaty obarczone niewielkim błędem i stosunkowo niedrogie  w użyciu. Warto 
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też zaznaczyć, iż spektrum dostępnych narzędzi jest bardzo szerokie; od 

stosunkowo prostych analiz opartych o standardowe metody badawcze (np. 

badania typu Omnibus i analiza BrandAdvisor) możliwe do przeprowadzenia 

nawet przez osoby nie mające przygotowania w zakresie zarządzania marką, aż do 

wielowymiarowych metod z zastrzeżonymi procedurami, specjalistycznym 

oprogramowaniem i zbieraniem danych w ciągu wielu lat. 

Ocenę kapitału marki z punktu widzenia marketingowego możemy również 

podzielić na złożoną – obejmującą elementy kapitału marki w całości. W praktyce 

oznacza to ocenę poszczególnych składowych architektury marki, takich jak: 

1. Określenie wskaźników świadomości marki. 

2. Badania pozycjonowania. 

3. Określanie wizerunku.  

4. Ocena lojalności. 

5. Wyznaczenie percepcji jakości marki. 

Podstawowym wymiarem określającym pozycję rynkową marki jest 

świadomość. Ponieważ może ona przyjmować różne formy: świadomość marki na 

pierwszym miejscu, świadomość spontaniczna czy wspomagana, różna jest 

również metodologia badań, ale jednoznacznie możemy powiedzieć, iż jest to 

domena grupy badań ilościowych. Wielkość próby waha się w zależności od 

badanej grupy marek od 400 do 600 respondentów, chociaż badania obejmujące 

2000 wywiadów też nie są rzadkością. Ze względów kosztowych testy 

świadomości marek przeprowadza się w oparciu o badania typu Omnibus. 

Kwestionariusze obejmują pytania o świadomość marki, ale także o użytkowanie    

i plany zakupowe i pytania sprawdzające. Uzupełnia się je o karty do pomiaru 

świadomości wspomaganej. Ponieważ istnieje wysoka korelacja pomiędzy 

świadomością marki a świadomością reklamy, badania uzupełnia się o testy 

świadomości reklamy. 
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Kolejnym bardzo istotnym i często spotykanym badaniem jest badanie 

wizerunku marki czyli oceny skojarzeń konsumenta związanych z marką na tle 

innych marek. Oceniamy siłę wizerunku (liczbę ludzi wiążących poszczególne 

atrybuty z daną marką i zwrot wizerunku – czyli na ile pozytywnie marka 

oceniana).  

Do metodologii oceny kapitału marki możemy zaliczyć pomiary wielkości 

pośrednio związanych z kapitałem marki, takie jak ocena poszczególnych atrybutów 

produktu, ocena cech produktu w porównaniu do marek konkurencyjnych i produktu 

idealnego, wybór elementów systemu identyfikacji wizualnej, testy intencji zakupu,  

badania nad rozszerzeniem linii. 

W 1994 roku H Sattler zanalizował około 50 różnych badań kapitału marki              

w Ameryce Północnej i Europie. Wyodrębnione przez niego techniki różniły się 

między sobą na następujących wymiarach: 

1. Wynik pomiaru wyrażony w pieniądzu / wyrażony w innych 

miernikach. Znacząco większa część badań generuje niemonetarne 

wyniki (świadomość, preferencje, postawa wobec marki). 

2. Czy badanie bierze pod uwagę przeszłe aspekty działania rynkowego 

marki? 

3. Czy test porównuje markę do marek konkurencyjnych. Większość nie 

porównuje. 

4. Czy metoda bierze pod uwagę aspekty marketing mix marki (zakres 

dystrybucji, poziom wydatków promocyjnych). Szczególnie działania   

z przeszłości. Większość nie bierze.  

5. Czy pomiar zwraca uwagę na synergię pomiędzy marką a innymi 

produktami w portfolio firmy (synergię promocyjną w zakresie logistyki 

i dystrybucji).  
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6. Czy metodologia obejmuje rozszerzenie marki na inny, iż 

dotychczasowy rynek w ujęciu produktowym lub geograficznym. 

Ponieważ literatura badań marketingowych jest bardzo obszerna, nie będę 

opisywał poszczególnych technik badań rynku. Skupię się jedynie na przykładach 

zastosowania poszczególnych technik do badania kluczowych elementów szeroko 

rozumianej marki.  

Generalnie, marketingowe techniki oceny kapitału marki możemy podzielić 

na dwie grupy. Pierwsza z nich to tradycyjne metody badań marketingowych        

w niewielkim stopniu zmodyfikowane w celu pomiarów poszczególnych 

składowych kapitału marki, druga z nich obejmuje złożone techniki przygotowane 

wyłącznie do oceny wartości marki.  

 Podstawową i najczęściej stosowaną techniką jest obserwacja, znakomicie 

znajdująca zastosowanie przy badaniach reakcji konsumentów na konkretne 

aspekty oferty rynkowej, w tym elementów fizycznych atrybutów produktu, 

aspektów produktu rozszerzonego będącego jedną z głównych składowych 

wizerunku marki. Pomijając obserwację laboratoryjną, (przydatna np. przy 

testowaniu atrybutów nowych marek, kiedy chcemy, aby informacje na jej temat 

były poufne), ona jest przeprowadzana w naturalnych warunkach zakupu                

i użytkowania produktów.  

Bardzo rozpowszechnionymi technikami są wywiad i ankieta, będące 

najbardziej ujednoliconymi narzędziami badawczymi. Są one podstawą zarówno 

prostych badań obejmujących wybrane elementy zarządzania marką jak również 

częścią złożonych testów kapitału, wizerunku czy siły marki. Należy zwrócić 

uwagę, iż badania ankietowe typu “Omnibus” są najczęściej wykorzystywanym 

narzędziem badawczym przy określaniu wszelkiego rodzaju stopnia 

rozpoznawalności marki. Spowodowane jest to szybkością realizacji, dużą próbą    

i relatywnie niewielką ceną badania. 
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Z grupy wywiadów największą rangę mają zogniskowane wywiady 

grupowe będące źródłem większości informacji o charakterze jakościowym, 

związanych z zarządzaniem marką. Kolejną grupę stanowią badania panelowe,      

a szczególnie panele gospodarstw domowych. Łączą zalety obserwacji wywiadu 

kwestionariuszowego, nie generując jednocześnie wysokich kosztów. Największe 

na świecie panele obejmują ponad 20.000 uczestników i są ważnymi źródłami 

informacji rynkowej. Ich podstawową zaletą w badaniach marki jest możliwość 

śledzenia zmian w czasie, na przykład zmian miejsca marki na mapach 

percepcyjnych czy ocena zmian w czasie erozji poszczególnych fizycznych 

atrybutów marki.  

Warto też zwrócić uwagę na specjalne metody testowania. Najważniejsze   

w tej grupie są testy z użyciem przyrządów i urządzeń: tachistoskopu, wariografu, 

czy urządzeń do pomiaru średniki rogówki oka. Za ich pomocą możemy testować 

zarówno poszczególne atrybuty marek jak i elementy systemu identyfikacji 

wizualnej.  

Na koniec chciałbym zaznaczyć, iż testowanie marek nie musi wymagać 

specjalistycznego sprzętu i testy te z powodu łatwości ich wykonania są stosowane 

bardzo często. Pierwszy z nich to test preferencji. Z wykorzystaniem którejś          

z wcześniej opisywanych metodologii ocenia się badane atrybuty marki na tle 

marek konkurencyjnych, przypisując im oceny i wagi i dokonując szeregowania. 

Poniżej znajdują się dwa przykłady zastosowania testów preferencji. Celem 

pierwszego jest określenie optymalnej nazwy dla zespołu głośnikowego klasy 

średniej wyższej. Drugi z nich wskazuje wpływ fizycznych atrybutów produktu na 

percepcję marki aparatów fotograficznych typu SLR. 

Pierwszy z testów wykonany był w oparciu o technikę wywiadu 

indywidualnego. Na podstawie wyników empirycznych, została zastosowana 

metoda porównań Thurstone'a w celu wyboru nazwy marki najbardziej optymalnej 

z punktu widzenia konsumenta. 
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Ze względu na szczególne trudności z doborem respondentów do tego testu, 

autor zdecydował się na dobór typu "convienience", dobierając jednostki do próby 

wśród znajomych, za kryterium doboru uznając jedynie posiadanie własnego 

aparatu fotograficznego, w którym zewnętrzna lampa jest podstawowym źródłem 

światła błyskowego bądź aparatu posiadającego sanki do mocowania lampy 

dodatkowej.  

Wyniki porównań parami poszczególnych nazw prezentowały się 

następująco (tabela 4.1):  

Tabela 4.1. Wyniki porównań parami. 

 Ampion J&S Horn Infinity Mission 
Ampion ######### 0.33 0.59 0.68 0.51 

J&S 0.67 ########### 0.68 0.52 0.33 
Horn 0.41 0.32 ########## 0.55 0.49 

Infinity 0.32 0.48 0.45 ########### 0.48 
Mission 0.49 0.46 0.51 0.52 ###########

Źródło: Opracowanie własne.  

Na podstawie wyników zawartych w tabeli zbudowano skalę preferencji, 

która dała następujące wyniki: Mission 0,69; Infinity 0,58; Horn 0,23; J&S 0,11; 

Lampion 0. Ze skali wynika, że najbardziej pożądaną nazwą przez potencjalnych 

konsumentów są w kolejności: Mission, Infinity, Horn. 

 Drugi z przykładów ma na celu określenie czynników wpływających na 

popularność poszczególnych marek aparatów fotograficznych typu "SLR", które to 

aparaty są bardzo do siebie zbliżone pod względem techniczno – jakościowym       

i o decyzji zakupu decydują aspekty związane z wizerunkiem marki. W celu 

dokonania przeglądu czynników determinujących ocenę poszczególnych marek 

posłużono się techniką wywiadów osobistych. Wybrano 10 marek aparatów 

fotograficznych, które autor uznał za najlepiej znane na rynku polskim,                  

a jednocześnie na tyle dojrzałe technicznie, aby możliwa była ich racjonalna ocena 

(aparaty lustrzane z klasy średniej). Próba obejmowała fotoamatorów, którzy 
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musieli odpowiedzieć na cztery pytania rekrutacyjne, w tym o rozpoznawalność 

marek. Respondenci, którzy rozpoznawali dane marki proszeni byli               

o uszeregowanie tych marek od - ich zdaniem - najlepszej do najsłabszej,              

a następnie o ocenę każdej z nich według następujących kryteriów: 

1 Dostępność osprzętu: mała, średnia, duża, bardzo duża. 

2 Zakres czasów migawki: mały, średni, duży, bardzo duży. 

3 Szybkość automatycznego nastawiania ostrości: mała, średnia, duża, 

bardzo duża. 

4 Automatyka ekspozycji; prymitywna, nierozbudowana, bardzo 

rozbudowana. 

5 Możliwości lampy błyskowej: małe, średnie, duże, bardzo duże. 

W tabeli 4.2 znajdują się wyniki testu: kolejność preferencji marek oraz 

stopnie oceny według poszczególnych kryteriów. 

Tabela 4.2 Oceny marek aparatów "SLR". 

Marka DO ZCM SAF AE FU 

Nikon  F75 4 4 4 4 3 
Minolta Dynax 5 4 3 4 4 3 

Pentax MZ 10 4 3 4 3 2 
Canon EOS 30 4 4 3 3 2 

Sigma SA 9 4 4 3 2 2 

Źródło: opracowanie własne 

 Na podstawie danych z tabeli obliczono współczynniki korelacji rang 

Spearmana, które przedstawiały się następująco: 

Rzo= 0.7084 

Rzcm= 0.8645 
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Rsaf = 0.9636 

Rae = 0.8485 

Rfu = 0.6445 

 Ze współczynników tych wynika, iż największy wpływ na ocenę marki ma 

szybkość działania systemu automatycznego nastawiania ostrości, a następnie 

zakres czasów migawki, możliwości automatyki ekspozycji, zakres dostępnego 

osprzętu, możliwości lampy błyskowej. 

 

4.2.1 Ocena podstawowych elementów kapitału marki. 

4.2.1.1 Pomiar świadomości marki.70 

Praktycznie każda agencja badań marketingowych posiada pełne spektrum 

badań świadomości, ponieważ jest to jeden z podstawowych aspektów 

komunikowania marketingowego. W pracy posłużę się przykładem 

zaawansowanego pomiaru świadomości marki na przykładzie techniki „BeInSt: 

CUSTOMER MIND”. Za jej pomocą można dokonać:  

1. Pomiaru zmian w świadomości marek w czasie.  

2. Pomiaru zmian w świadomości reklam w czasie.  

3. Pomiaru skuteczności reklam jako czynnika oddziałującego na 

świadomość marki, jej wizerunek i postawy wobec marki (z włączeniem 

intencji zakupu) w czasie. 

Badania wykonuje się w niewielkich przedziałach czasowych 

(dostosowanych do potrzeb firmy, produktu i do budżetu na badania 

marketingowe), na niewielkich próbach, od 30 do 150 osób, co tydzień - dwa lub 
 

70 Źródło: http://www.cem.pl/?a=pages&id=82 
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najwyżej co miesiąc. Próby roczne powinny liczyć od około 1200 osób lub 

gospodarstw domowych, do 2500 osób lub gospodarstw domowych. Analizę 

danych prowadzi się przy pomocy metod statystycznych służących analizie serii 

czasowych. Raporty z badań dostarczane są na bieżąco, w ciągu nie więcej niż 

siedmiu dni po pozyskaniu danych z terenu. Do analiz strukturalnych można 

dołączyć próbki z kilku punktów czasowych i operować wielkimi zbiorami np. 

kwartalnymi lub półrocznymi.  Technika dostarcza następujących informacji: 

1. Zasięg Świadomości Marki: Punktem wyjścia są pytania o spontaniczną 

(odpowiedzi wywołane przy pomocy pytania otwartego) i wspomaganą 

(odpowiedzi wywołane przy pomocy pytania z listą) świadomość marki, 

oraz o spontaniczną i wspomaganą świadomość reklamy. Jednakże do 

obliczania wskaźników i ich interpretacji używa się przede wszystkim 

danych o tym  co najlepiej pamiętane i przypominane (at the top of 

mind').  

2. Wskaźnik Dobrego Zapamiętania Reklamy: Wskaźnik ten pozwala 

ocenić, czy potencjalni klienci zapamiętali te informacje, które 

pozwalają kojarzy nazwę im  z informacjami i emocjami, które o marce 

chcieliśmy przekazać.  

3. Wskaźnik Poprawnego Kojarzenia Reklamy z Nazwą Marki pozwala 

oszacować, jaki jest udział wśród ogółu odbiorców, osób, które 

poprawnie kojarzą treść reklamy z nazwą marki.  

4. Wskaźnik Pomyłkowych Skojarzeń: udział osób, wśród ogółu 

odbiorców reklamy, które zapamiętały nazwę marki lub treść reklamy, 

lecz mylnie kojarzą te elementy.  

5. Wskaźnik Świadomości Marki: jest to procent pamiętających nazwę 

marki bez względu na to czy badani widzieli i umieli właściwie opisać 

reklamę.  



 168

 

4.2.1.2 Ocena wizerunku marki.  

W strategii budowy kapitału marki najistotniejszym elementem jest 

precyzyjnie zdefiniowany obraz marki u finalnego odbiorcy. Im dokładniej            

i precyzyjniej możemy go opisać, tym lepiej. Każda marka funkcjonuje w oparciu 

o system identyfikacji wizualnej - przypisanych do niej wyobrażeń wizualnych 

(logo, kolor, opakowanie itp.). Aby marka  w pełni została odebrana tak, jak tego 

chcemy, musimy pamiętać o tym, by elementy te komunikowały cechy, które        

z założenia mają odróżniać ją na tle innych marek. Są marki, które mają jasny        

i jednoznaczny wizerunek, ale są też i takie, o których ciężko jest coś powiedzieć 

konsumentom, które nie kojarzą się z żadnymi spójnymi wartościami, emocjami 

czy też obrazami. Wizerunek podlega modyfikacjom w czasie i zależy od przyjętej 

komunikacji marketingowej.  

Obecnie badania wizerunku i pozycjonowania nabierają szczególnego 

znaczenia. Do podstawowych problemów, z jakimi zmierzyć muszą się 

marketingowcy działający na już rozwiniętym i coraz mniej chłonnym rynku 

należą: 

1. Duża liczba zbliżonych jakościowo produktów i usług. 

2. Nasilona walka o uwagę konsumentów. 

3. Zróżnicowanie i polaryzacja postaw, motywów, zachowań. 

Najbardziej użyteczną techniką używaną przy ocenianiu pozycjonowania     

i badaniu wizerunku, pozwalającą ocenić percepcję marki i ewentualnie 

preferencje konsumentów jest metoda map percepcyjnych. Polega ona na 

wykreśleniu dwóch współrzędnych określających przestrzeń dwuwymiarową         

i zaznaczeniu na nich natężenia takich cech, które konsumenci uważają za 

najistotniejsze. Następnie dokonuje się pomiaru poziomu tych cech dla każdej 
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marki i nanosi wyniki na mapę. Technika ta ma wielka zaletę - jest bardzo 

elastyczna. Prostą mapę (ale o dużych walorach poznawczych) może wykonać 

osoba bez specjalistycznej wiedzy, możliwe jest też tworzenie skomplikowanych 

map z użyciem takich procedur matematyczno - statystycznych, jak analiza 

czynnikowa, analiza skupień, pomiar wieloczynnikowy, skalowanie 

wielowymiarowe. Znanych jest również wiele algorytmów, często 

oprogramowanych, służących tworzeniu map; najbardziej znane to: MDSCAL, 

PROFIT, INDSCAL. Oto przykład mapy percepcyjnej rynku samochodowego (np. 

rysunek 4.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysunek 4.1 Mapa rynku samochodów osobowych w USA. 
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Źródło: A. Yoram,  R Wind. “Product Management”, Prentice Hall 1996 str. 226 
 

Na podstawie takiej mapy możemy dowiedzieć się, jak plasują się 

poszczególne marki w percepcji konsumentów według dwóch wybranych 

kryteriów: Jaguar jest uznawany za bardziej sportowy wóz od Bucika, a Mercedes 

cieszy się większym poważaniem niż Cadillac. Odległość miedzy markami 

wskazuje na stopień ich podobieństwa: im bliżej siebie są marki, tym większe jest 
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ich postrzegane podobieństwo, zarówno na każdej osi oddzielnie, jak i na obu 

łącznie. Może to oznaczać, że występuje miedzy nimi bezpośrednia konkurencja. 

Aby lepiej poznać zależności konkurencyjne między markami, można na tych 

samych danych przeprowadzić analizę skupiania hierarchicznego, otrzymując 

wykres obrazujący stopień konkurowania poszczególnych marek (rysunek 4.2):  

Rysunek 4.2  Wykres ilustrujący stopień konkurowania poszczególnych marek na rynku 

samochodowym w USA. 
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Źródło: A. Yoram,  R Wind. “Product Management”, Prentice Hall 1996 str. 311 

 Wynika z niego, że najbardziej konkurują (i zarazem są postrzegane jako 

najbardziej substytucyjne) następujące marki samochodów: Continental i Cadillac, 

Firebird i Camaro, oraz Dart i Volkswagen. Mercedes natomiast nie konkuruje 

praktycznie z żadną z innych marek. Wyniki również można przedstawić za 

pomocą mapy, uzyskując segmenty o podobnej percepcji i konsekwencjach, jakie 

się z tym wiążą. W przypadkach, gdy mamy do czynienia ze szczególnie dużą 

liczbą marek, segmentacja taka może być użyteczna w celu przeprowadzenia 
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badań pogłębionych (każdego z segmentów oddzielnie). Aby z danej mapy 

pozyskać jeszcze więcej informacji, można wprowadzić wektoryzację natężenia 

cech, która pozwoli na dokładniejszy pomiar percepcji. 

Dokonując rzutów prostopadłych poszczególnych punktów na oś wektora 

możemy poznać kolejność (od najsłabszej do najsilniejszej) marek według 

poszczególnych atrybutów. Tak więc najbardziej ekonomiczny jest Volkswagen, 

dalej Dart i Vega. Zbliża nas to do metod oceny rangowej marek, gdyż pozwala 

określić kolejność marek ze względu na poziom danej cechy (czyli preferencje 

konsumentów) oraz zmierzyć poziom danej cechy. 

Chciałbym także zwrócić uwagę, że oprócz bezpośredniego "odczytu"         

z mapy percepcyjnej możemy preferencje konsumentów ocenić w inny sposób, 

korzystając z takich technik jak modele oczekiwanej wartości, regresji preferencji 

czy pomiaru wieloczynnikowego.  

 Chciałbym jeszcze wspomnieć o ograniczeniu możliwości zmian percepcji. 

W wyniku badań zaobserwowano, iż nie jest możliwe dowolne jej kształtowanie,  

a w szczególności dotyczy to zmiany pozycji dotychczasowych marek 

(repozycjonowanie). Dopuszczalny jest tylko pewien obszar możliwości, poza 

który pozycjonowanie nie jest możliwe, gdyż będzie to odbierane przez 

konsumentów jako sytuacja niewykonalna, a wszelkie działania komunikacyjne 

mogą być odbierane jako kłamliwe i oszukańcze. Dlatego nie jest to możliwe 

nawet przy gigantycznych wydatkach na promocję, zbliżenie pozycji (rysunek 

4.4.).  

Rysunek 4.3 Obszar dopuszczalnych zmian percepcji przy repozycjonowaniu marki 

samochodu osobowego Chrysler Saturn i pożądane wizerunki marek w przyszłości.    
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Tani

Konserwatywny Ekspresyjny

Możliwości zmian

Cadillac
Buick
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Chevrolet

Pontiac

Saturn

 

Źródło: A. Yoram,  R Wind. “Product Management”, Prentice Hall 1996 str. 315. 
 

Ten krótki opis problematyki związanej z pomiarem wizerunkieu marki 

chciałbym uzupełnić o rynkowe techniki jego analizy. Pierwsza z nich, to - 

Pentor's Brand Image Study. W wyniku zastosowania tej procedury badawczej 

powinniśmy otrzymać odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Które wymiary wizerunku mają największy wpływ na wybór marki 

przez konsumentów? 

2. Jak w tych wymiarach nasza marka jest oceniana na tle konkurencji?  

3. W którym kierunku oddziaływać na wizerunek marki, aby uzyskać 

największy wzrost preferencji?  
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Preferencje wobec marek mierzone są metodą stałych sum, przez 

porównywanie marek parami i rozdzielanie pomiędzy nie stałej sumy punktów. 

Jest to metoda pozwalająca precyzyjnie zmierzyć preferencje konsumentów,          

a jednocześnie łatwa dla respondenta. Porównania parami są następnie przeliczane 

na skalę przedziałową (współczynniki preferencji dla każdej marki). Analiza 
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prowadzona jest na poziomie pojedynczego respondenta, co umożliwia 

porównywanie preferencji różnych grup wiekowych, użytkowników różnych 

marek itp. Wymiary, w jakich oceniane są marki, nie są ustalane arbitralnie przez 

badacza, lecz ujawniają się przez analizę czynnikową kilkudziesięciu stwierdzeń 

na temat marek.               O tym, jakie wymiary określają wizerunek marek, 

decydują więc odpowiedzi udzielane przez konsumentów, tworzące unikalną 

konfigurację i dające specyficzny dla każdej kategorii produktów układ wymiarów 

wizerunku. Poprzez analizę czynnikową wizerunek marek zostaje sprowadzony do 

kilku podstawowych, syntetycznych wymiarów. Pozwala to łatwo porównywać 

wizerunek naszej marki z konkurencją,  a także prezentować ten wizerunek 

poprzez profile porównawcze i mapy percepcyjne. Niezależnie od tych 

syntetycznych obrazów wizerunku prezentowane są również szczegółowe profile 

wizerunkowe oparte na pojedynczych stwierdzeniach.  

Istnieją marki oceniane generalnie wysoko, ale nie posiadające żadnych 

wyróżniających elementów wizerunku. Są też inne, które w niektórych wymiarach 

postrzegane są jako wybitne, w innych zaś oceniane są znacznie słabiej. Marki 

drugiego typu mają wizerunek bardziej wyrazisty i zazwyczaj przy tym samym 

przeciętnym poziomie ocen są bardziej atrakcyjne dla konsumentów niż marki 

pierwszego typu. P'BIS dostarcza zwięzłej, liczbowej miary wyrazistości 

wizerunku poszczególnych marek, pozwalając na porównywanie ich między sobą. 

Równie ważne jak opis wizerunku marki, jest określenie, które elementy 

wizerunku mają decydujący wpływ na preferencje wobec marek. Tradycyjne 

sposoby pytania wprost o ważność czynników wyboru marki, obarczone są 

wieloma wadami. Ocena ważności czynników przy wyborze marki wymaga 

wysokiego stopnia samoświadomości konsumenta i w wielu wypadkach jest 

niezmiernie trudna, co prowadzi do odpowiedzi na chybił-trafił. Wiadomo 

również, że w wielu przypadkach respondenci świadomie zaniżają znaczenie 

niektórych czynników, jak cena czy fakt reklamowania produktu. W metodzie 

P'BIS pytanie o ważność czynników w ogóle nie jest zadawane. Ważność ta 
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określana jest pośrednio, przez zbadanie korelacji między ocenami marek               

w poszczególnych wymiarach a preferencjami wobec tych marek, co pozwala 

uniknąć nieszczerych deklaracji respondentów. Ważność określana jest pośrednio 

również dla pojedynczych stwierdzeń o markach, co pozwala stwierdzić, które      

z nich w największym stopniu decydują o istotności danego wymiaru 

syntetycznego dla preferencji konsumentów.  

Zestawienie ważności poszczególnych wymiarów wizerunku z oceną naszej 

marki  na tych wymiarach pozwala wskazać, na które z nich powinien być 

kładziony nacisk w komunikacji z konsumentami. Będą to przede wszystkim te 

wymiary, których ważność dla konsumentów jest wysoka, a jednocześnie istnieją 

realne możliwości poprawy oceny naszej marki w tym wymiarze. Bardziej 

szczegółowe wskazania formułowane są po dokonaniu segmentacji konsumentów 

i wyborze grupy docelowej. Nawet jeśli ważność niektórych elementów wizerunku 

w całej próbie jest nieduża, nie można wykluczyć istnienia segmentów 

konsumenckich, które właśnie do tego elementu będą przywiązywały dużą wagę. 

Segmentacja konsumentów w tej metodzie oparta jest przede wszystkim na 

ważności czynników. Poprzez analizę statystyczną wyodrębniane są grupy 

konsumentów o podobnym układzie preferencji wobec czynników wizerunku, 

podobnych potrzebach, które używana marka powinna zaspokajać. Segmenty te 

następnie charakteryzowane są pod względem społeczno-demograficznym oraz 

określana jest ich liczebność.  

Zaletą metody P'BIS jest fakt, że wyniki analiz dają się przedstawić            

w bardzo zwięzłej formie, w zasadzie podstawowe wyniki można pokazać na 

kilkunastu wykresach. Badanie realizowane jest metodą wywiadów bezpośrednich, 

w zależności od produktu in-hall lub w domach respondentów. Kwestionariusz 

oparty jest na stałym schemacie, ale każdorazowo adaptowany do badanej 

kategorii produktów, zestawu marek i kryteriów rekrutacji. Próba obejmuje 

konsumentów/ użytkowników danej kategorii produktów, znających przynajmniej 

część spośród ocenianych marek. Minimalna liczebność próby pozwalająca na 
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przeprowadzenie segmentacji to 300. Podsumowując, możemy powiedzieć, iż 

metodologia ta obejmuje następujące zagadnienia związane z określeniem 

wizerunku marki:  

1. W jakich wymiarach konsumenci postrzegają daną kategorię 

produktów?  

2. Jak pozycjonowane są najważniejsze marki? 

3. Jakie są obecne preferencje wobec poszczególnych marek?  

4. Które wymiary wizerunku marki mają największy wpływ na 

preferencje? 

5. W którym kierunku należałoby zmieniać wizerunek marki, aby 

zwiększyć preferencje konsumentów wobec tej marki? 

6. Jak konsumenci różnią się pomiędzy sobą pod względem wagi 

przypisywanej różnym wymiarom wizerunku? 

7. Jak liczne są i czym się charakteryzują potencjalne grupy docelowe, 

których potrzeby zaspokaja nasza marka? 

Drugie z prezentowanych narzędzi wykorzystywane jest przez jedna           

z wiodących firm badawczych – GFK Polonia. Omawiane badanie, nazywane 

Target Positioning składa się z pięciu modułów, które są niezbędne dla 

opracowania efektywnego pozycjonowania marki. Pierwszy moduł to badania 

psychologiczne. Tak jak w przypadku większości złożonych programów 

badawczych na wstępie przeprowadzane są eksploracyjne badania jakościowe - 

warsztaty psychologiczne z przedstawicielami grup celowych oraz z ekspertami 

klienta. Warsztaty z przedstawicielami grup celowych służą uzyskaniu informacji 

na temat postrzegania marek oczami konsumentów, zrozumieniu języka, jakim 

opisują oni marki i produkty, poznaniu racjonalnych i emocjonalnych oczekiwań i 

korzyści wpływających na preferencje wobec konkurujących ze sobą marek. 
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Istotne jest też dokładne zrozumienie barier motywacyjnych, które mogą 

powstrzymywać konsumentów przed zakupem. Z kolei kluczowym zadaniem 

warsztatów eksperckich jest określenie obecnego pozycjonowania oraz 

opracowanie wizji przyszłej strategii pozycjonowania, jak również przełożenie 

rozważanych opcji pozycjonowania na konkretne wymiary wizerunku i na 

związane z wizerunkiem obrazy. Wyniki badań jakościowych stanowią podstawę 

dla opracowania narzędzi używanych  w następnych krokach badawczych. 

Kolejnym etapem badania jest ilościowa analiza, przeprowadzana na 

podstawie sondażu realizowanego na próbie reprezentatywnej dla grupy celowej. 

Analiza ta, będąca jednym z kluczowych aspektów badań wizerunku pozwala 

określić, które marki są rzeczywiście konkurujące w świadomości konsumentów. 

Leżące u jej podstaw założenie mówi, że podejmując decyzje o zakupie produktu 

konsumenci nie rozważają wszystkich dostępnych na rynku alternatyw, lecz 

subiektywnie ograniczają rynek do kilku jedynie marek, spośród których dokonują 

wyboru. Oprócz określenia zbioru marek konkurujących pozwala ona na 

określenie wartości dodanej marki – wartości diagnostycznej pokazującej siłę 

potencjału marki. Dla jej wyliczenia istotne są dwie zmienne: ekonomiczny 

(rzeczywisty) i psychologiczny udział w rynku. Podczas gdy ekonomiczny udział 

w rynku określany jest  w badaniu panelowym, „psychologiczny udział w rynku” 

definiowany jest jako udział, jaki marka osiągnęłaby w sytuacji, gdyby 

konsumenci rozważali jedynie wizerunek marki podczas zakupu produktu.  

Następnie przechodzimy do określenia tożsamości marki. W tym modelu 

na tożsamość marki składają się jej cechy osobowości oraz zbiór czynników 

nazywanych kluczowymi  wartościami marki. Celem analizy osobowości  jest 

określenie, jakie cechy osobowościowe są przypisywane marce przez 

konsumentów. Biorący udział w badaniu przedstawiciele grup celowych mają za 

zadanie przypisać standardowe atrybuty osobowości do rozpatrywanych marek. 

Analiza kluczowych wartości  ma na celu zidentyfikowanie tych wartości, które są 

kojarzone z marką. Jest regułą, że marki odnoszące sukces ucieleśniają wartości 
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centralne dla całej kategorii produktu. Konsumenci mają za zadanie przypisanie 

standardowych wartości do rozpatrywanych marek. Wyniki analizy osobowości     

i wartości są obliczane za pomocą analizy korespondencji. Procedura ta z jednej 

strony określa relację pomiędzy cechami osobowościowymi a marką, z drugiej zaś 

relację między marką a przypisywanymi jej wartościami. 

W następnym module metodologii, na podstawie złożonych analiz 

przyczynowych określane są czynniki determinujące preferencje konsumentów. 

Analiza preferencji dostarcza bardzo realistycznego wytłumaczenia złożonego 

procesu współzawodnictwa wizerunków marek konkurujących w świadomości 

konsumentów. Analiza ta przebiega w dwóch etapach. W pierwszym 

przeprowadzana jest strategiczna analiza wizerunku marki klienta. 

Metodologicznym wymogiem jest, aby w zastosowanej próbie badawczej znalazło 

się co najmniej 300 osób, które posiadają markę w swoim z swoim zbiorze 

wyboru, czyli rozważają ją przy zakupie. W drugim etapie przeprowadzana jest 

strategiczna analiza intensywności konkurencji pomiędzy wizerunkiem marki 

klienta a markami konkurencyjnymi. Dla obliczenia każdego z modelu wymagane 

jest co najmniej 100 osób, które umieściły obydwie marki w swoim zbiorze 

wyboru. Ażeby można było przeprowadzić analizę preferencji, osoby 

uczestniczące w badaniu muszą opisać marki za pomocą baterii określeń 

wizerunkowych. Określenia składają się ze stwierdzeń odwołujących się zarówno 

do funkcjonalnych, jak i emocjonalnych aspektów marki. Duże znaczenia ma 

odpowiedni dobór zastosowanych w kwestionariuszu sformułowań.                   

W opisywanym badaniu lista stwierdzeń opracowywana jest na podstawie 

wyników wstępnych badań jakościowych. Oprócz opisów werbalnych respondenci 

dopasowują do omawianych marek specjalnie dobrane i opisane w odrębnych 

testach projekcyjnych zdjęcia. Pozwala to na określenie emocjonalnie                   

i motywacyjnie istotnych cech przypisywanych marce. W wyniku powyższych 

przyporządkowań określony zostaje uwewnętrzniony wizerunek marki, który 

rozpatrywany jest ze względu na jego wyrazistość i atrakcyjność. Uwewnętrzniony 
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wizerunek marki może poprawić rozpoznawalność marki oraz może przyczynić się 

do zwiększenia siły preferencji, jeżeli zawiera on komunikat istotny dla 

konsumenta i spójny dla marki. Opisywane badanie wizerunkowe określa, które 

wizerunki spełniają powyższe wymagania i jaki jest ich rzeczywisty wpływ na 

preferencje wobec marki. Kluczowym atrybutem tak prowadzonych badań jest 

możliwość przełożenia danych dotyczących samego wizerunku marki na intencję 

zakupu. Za pomocą analiz przyczynowych złożone modele konkurencji 

wizerunków są redukowane do czynników strategicznie istotnych. Istotne wymiary 

wizerunkowe odnoszone są do siły intencji zakupowych poprzez określenie jakie 

racjonalne i emocjonalne czynniki kojarzone z marką determinują wybory 

klientów na rynku. W szczególności pozwala to na:  

1. Określenie udziału każdego z tych czynników w sukcesie rynkowym. 

2. Identyfikację czynników mających pozytywny bądź negatywny wpływ 

na percepcję marki. 

3. Pokazanie, jak silny wpływ na preferencje ma obecne i potencjalne 

pozycjonowanie w oparciu o unikalne atrybuty marki (USP). 

4. Określenie czynników przywiązujących konsumentów do marek, a także 

czynników sprawiających, że konsumenci nie kupują marek 

konkurencyjnych. 

Ostatnia z faz badania – nazywana kreatorem pozycji jest modułem 

podsumowującym wyniki poprzednich, a jej celem jest określenie korzystnego 

pozycjonowania. Jest to robocze spotkanie lub seria spotkań przedstawicieli 

klienta, badaczy prowadzących projekt i ewentualnie agencji reklamowych. 

Opracowanie przyszłego pozycjonowania marki bazuje zatem na zintegrowanej      

i całościowej analizie wyników wszystkich modułów badania. Wynikiem tych 

spotkań jest opracowanie konkretnych wskazówek jak skutecznie pozycjonować 

markę i pozytywnie wykorzystać przyszły potencjał marki - niezależnie od tego 



 180

czy mamy do czynienia z wprowadzeniem całkowicie nowego produktu czy też 

ponownym wprowadzeniem znanego produktu. 

W praktyce polskich przedsiębiorstw grupa narzędzi związanych                 

z pomiarem wizerunku jest podstawowym pakietem badawczym w zakresie 

pomiaru kapitału marki.  

 

4.2.1.3 Pomiar lojalności i premii cenowych.  

Jeżeli przyjmiemy, że wartość marki tworzona jest przez agregowanie 

wielkości powtarzalnych zakupów, to w sposób proporcjonalny zależy ona od 

liczby lojalnych konsumentów oraz częstotliwości i wielkości zakupów. Wartość 

ta uzależniona jest również od ceny ofert danej firmy. Wysoka relatywna cena 

oferty (powyżej 1 w stosunku do największego konkurenta lub w porównaniu do 

średnich cen rynkowych) daje bezpośrednią informację o wysokiej ocenie wartości 

tej oferty wśród przedstawicieli docelowego segmentu rynku. Poprzez 

wprowadzenie ceny do mierników oceny pozycji marki otrzymujemy wgląd nie 

tylko w finansowy wymiar marki, ale również możemy określić marketingowy 

aspekt postrzeganej wartości (value for money).  

W celu wyliczenia kapitału marki możemy posłużyć się prostą formułą: 

Wartość marki = współczynnik lojalności x relatywna cena. 

Współczynnik lojalności definiowany jest jako procent zakupów całej 

kategorii produktu poprzez konsumentów kupujących systematycznie daną markę. 

Na przykład, jeżeli konsument stwierdzi, iż wśród wszystkich produktów z danej 

kategorii, jakie kupuje 60% badanej przez nas marki to jego współczynnik 

lojalności wynosi 0,6.  

Relatywna cena oferty określana jest najczęściej jako stosunek ceny 

detalicznej danej marki do średniej ceny wyrażonej dla całej kategorii produktu.   
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W większości przypadków możemy przyjąć, iż wielkość ta zawiera się pomiędzy 

0,5 a 2, przy czym 2 oznacza cenę o 100% wyższą od średniej ceny rynkowej       

w danej kategorii. 

W zależności od kategorii produktu czy też innych charakterystyk rynku 

możliwe jest wprowadzenie wag do poszczególnych elementów równania. 

Dużą zaletą tej techniki jest stosunkowo łatwe (i precyzyjne) pozyskiwanie 

danych. Można zrobić to korzystając ze standardowych raportów z paneli lub 

wykonać nieskomplikowane badanie ad-hoc, ponieważ w tym wypadku nie są 

konieczne informacje na temat wizerunku czy postaw. Wykorzystujemy wyłącznie 

dane odnośnie do działań zakupowych. Mimo wielu ograniczeń, pokazany 

powyżej model może stanowić bazę dla budowania strategii marketingowych 

zapewniających dążenie do zwiększania wartości marki poprzez budowanie 

systemów lojalnościowych i ciągłe zwiększanie rentowności, bez utraty znaczącej 

liczby klientów. Dzięki swojej prostocie nie ma praktycznie ograniczeń               

w stosowaniu tej metody do oceny potencjału marki. 

Współczynnik lojalności definiowany jest jako procent zakupów całej 

kategorii produktu poprzez konsumentów kupujących daną markę. Jeżeli 

konsument stwierdzi, iż wśród wszystkich filmów fotograficznych, jakie kupuje 

60% to filmy Fuji, jego współczynnik lojalności wynosi 0,6. Relatywna cena 

określana jest najczęściej jako stosunek ceny detalicznej danej marki do średniej 

dla całej kategorii produktu. W większości przypadków możemy przyjąć,             

iż wielkość ta zawiera się pomiędzy 0,5 a 2, przy czym 2 oznacza cenę o 100% 

wyższą od średniej rynkowej. 

W zależności od kategorii produktu czy też innych charakterystyk rynku 

możliwie jest wprowadzenie wag do poszczególnych elementów równania. Dużą 

zaletą tej techniki jest stosunkowo łatwe (i precyzyjne) pozyskiwanie danych. 

Można zrobić to korzystając ze standardowych raportów z paneli lub wykonać 

nieskomplikowane badanie ad-hoc, ponieważ w tym wypadku nie są konieczne 
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informacje na temat wizerunku czy postaw. Wykorzystujemy wyłącznie dane 

odnośnie działań zakupowych. Przyjrzyjmy się przykładowi. Struktura zakupów  

w danej kategorii produktu w ciągu ostatniego roku była następująca (próba 

N=500): 75 konsumentów dokonało łącznych zakupów 225 produktów,  z których 

90 była to marka „A”. Oznacza to stopień lojalności na poziomie 40% (0,4).          

W tym samym okresie 125 konsumentów zakupiło 375 produktów, w tym 225 

było oznaczone marką „B”. Współczynnik lojalności wynosi w tym wypadku 0,6. 

Wyniki pozostałych respondentów pokazane są w tabeli 4.3. W tym wypadku 

mamy cztery różne marki. Jeżeli uzupełnimy te dane o relatywną cenę każdej 

marki (tabela 4.4), możemy wyliczyć wskaźniki kapitału marki (tabela 4.5). 

Tabela 4.3. Stopień lojalności kupujących. 

Marka Liczba 
respondentów 

Całkowita ilość 
zakupów 

Ilość zakupów 
danej marki 

Stopień 
lojalności 

A 125 375 225 0,6 
B 75 225 90 0,4 
C 200 600 240 0,4 
D 225 675 222 0,32 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4.4. Relatywna cena. 

Marka Relatywna cena
A 1,3 
B 1,0 
C 1,8 
D 1,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 

 

 



Tabela 4.5. Współczynniki wartości marki. 

Marka Współczynnik 
lojalności Relatywna cena

Wskaźnik 
wartości marki 

(Ws x Rc) 
A 0,6 1,3 0,78 
B 0,4 1,0 0,4 
C 0,4 1,8 0,72 
D 0,32 1,0 0,32 

Źródło: opracowanie własne. 

Ten hipotetyczny przykład pokazuje, iż najwyższy kapitał posiada marka 

„A”, nieznacznie wyprzedzając markę „C”. Wskaźniki pozostałych marek są dużo 

niższe.  Istotna jest permanentna zależność wartości marki od lojalności 

konsumentów. Model ten nie uwzględnia obrotów kreowanych ze sprzedaży danej 

marki. Liderami, w sensie udziału w rynku, niekoniecznie muszą być marki           

o najwyższej wartości. Marka niszowa osiągająca niewielkie obroty, oparta na 

szerokiej bazie lojalnych konsumentów będzie miała wyższe wskaźniki niż inna 

generująca wysoki obrót poprzez sprzedaż przypadkowym klientom. Jeżeli 

potraktujemy wartość marki wyłącznie w sensie finansowym błędne to 

uproszczenie, ponieważ z punktu widzenia marketingu celem strategicznym jest 

długookresowa satysfakcja klienta. Drugim czynnikiem jest cena, a w zasadzie 

możliwość stosowania strategii cenowych typu skimming. Marki, na których 

można zrealizować wyższą marżę brutto są tutaj oceniane jako bardziej 

wartościowe od tych, które kupowane są w wypadku, kiedy konsument nie jest     

w stanie znaleźć tańszej alternatywy. Oczywiście najlepsza sytuacja występuje, 

gdy lider rynkowy posiada szeroką bazę lojalnych konsumentów i jest w stanie 

wycenić produkt na poziomie wyższym od średnich cen rynkowych. Takie marki 

jak Coca Cola czy Hewlett Packard są przykładami, iż wysoka wartość marki 

może iść w parze z pozycją lidera rynkowego.  

Wartość czy kapitał marki mogą być też w prosty sposób zmierzone za 

pomocą innego popularnego obecnie konstruktu marketingu bezpośredniego - 
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życiowej wartość klienta (LTV - Life-time value). Przyjmujemy tutaj że wartość 

marki to suma zysków jakie przyniesie jej zakup w przyszłości a Lifetime value 

(LTV) to bieżąca wartość przyszłych zysków  z klientów71. LTV uznane jest za 

lepsze narzędzie pomiarowe, ponieważ jako jedyny wskaźnik pozwala powiązać 

ze sobą jednocześnie retencję (liczbę utrzymanych klientów), referencję (liczba 

zarekomendowanych klientów), koszty programu z długoterminowymi 

przychodami.  

Można powiedzieć, że LTV to zaktualizowany (zdyskontowany) zysk, jaki 

otrzymujemy w wyniku transakcji z klientem w okresie, gdy dokonuje on 

zakupów danej marki. Precyzja kalkulacji  LTV zależy od jakości informacji 

odnośnie transakcji klient – marka  zgromadzonych  w systemie CRM oraz 

zaawansowania narzędzi  analitycznych do eksploracji danych o klinecie i jego 

zachowaniach zakupowych. Najbardziej pożądane jest to, aby baza danych 

zawierała wystarczającą ilość informacji dotyczących transakcji i marketingu 

(ofert), aby stworzyć pełną ewidencję historii transakcji, to znaczy analizować 

klientów, którzy dokonali pierwszego zakupu rok, dwa lata temu, itd. Wskazane 

jest posiadanie informacji wystarczających do określenia zachowania klienta oraz 

tego, na jak długo powinna być mierzona wartość życiowa72. LTV jest 

doskonałym miernikiem do wszelkiego rodzaju porównań efektywności 

alternatywnych strategii marki. Pozwala jeszcze przed wydaniem pieniędzy 

oszacować efekt działań marketingowych i określić, czy w ogóle wprowadzać 

nowe działania, a jeżeli tak to, które z nich. LTV jest również wykorzystywane do 

porównań wyników pomiędzy grupą testową (tj. klientów, których objęto 

działaniami marketingowymi np. wysłanie katalogów) a grupą kontrolną 

(klientów, do których nie kierowano przekazu). Analizę życiowej wartości klienta 

przeprowadza się w czterech krokach73:  

 
 

71 Schmid, J., Weber A., “Desktop Database Marketing”, NTS Business Books, 1998 s. 17 
72 A. Hughes , P. Wang, “How to Manage Customers”, Database Marketing Institute 1999 s.29 
73 W. Bazarnik „Wartość życiowa klienta (LTV)”, Modern Marketing nr 3/2001 
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1. Obliczenie obecnej wartości życiowej klienta.  

2. Oszacowanie kosztów nowej strategii (nowych działań).  

3. Oszacowanie korzyści z nowej strategii.  

4. Obliczenie skorygowanej wartości życiowej klienta. 

 Jest także inny aspekt użycia strategii LTV. Dotychczas brano pod uwagę 

program lojalności dla wszystkich klientów. Nie dokonywano podziału bazy 

klientów na segmenty przynoszące więcej i mniej zysku. W przeprowadzonej 

powyżej analizie LTV prawdziwe rezultaty prawdopodobnie pochodziły od mniej 

niż połowy klientów angażowanych poprzez poczynania w budowaniu lojalności. 

P. Wang i A. Hughes proponują podział klientów na pięć równych części według 

osiąganej wartości LTV74. Górna kategoria tzw. "Złoci Klienci" to klienci, którzy 

przynoszą najwięcej dochodów i zysków. Tych klientów należy traktować              

w sposób szczególny. Należy dostarczać im najlepsze usługi - takie, które nie są 

oferowane przeciętnemu klientowi. Dla drugiej, trzeciej i czwartej kategorii 

przeznacza się pieniądze na działania marketingowe mające na celu przesunąć ich 

do kategorii wyższej. Na samym dole znajdują się "przegrani" - osoby 

charakteryzujące się niską wartością życia LTV. Najczęściej ponoszone w tym 

segmencie inwestycje nigdy się nie zwracają. Już analiza RFM pokazuje,             

że niektórzy klienci odpowiadają dużo lepiej niż inni. Wg prawa Pareto, 20% 

najlepszych klientów przynosi 80% przychodu. Analiza LTV pozwala sprawdzić, 

czy opłaca się ponieść wyższe nakłady finansowe na bardziej "wartościowych" 

klientów ograniczając jednocześnie wydatki na klientów mniej obiecujących.      

W ten sposób dochodzimy sedna kolejnego kluczowego pojęcia w CRM – 

segmentacji klientów ze względu na ich wartość i strategie budowania relacji, 

która przedstawia się następująco75: 

 
74 Tamże. 
75 „Kurs na CRM” Businessman Magazine nr 9 (114), 2000  str. 52 
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1. MVC (Most Valuable Customer) – klienci najważniejsi dla firmy, do 

których dana organizacja będzie dostosowywać model działania, 

2. MGC (Most Growable Customer) – klienci, którzy nie generują dużych 

przychodów bądź przynoszą straty, ale specjalnie traktowani mają 

szansę przejść do wyższej grupy, 

3. BZS (below Zero’s) – klienci, których koszty obsługi przekraczają zyski.  

  Pomiaru kapitału marki, a w zasadzie wyceny jej wartości na podstawie 

oceny lojalności i wartości skumulowanych zakupów dokonujemy również za 

pomocą metodologii RMF. Należy do najstarszych i wciąż efektywnych metod 

identyfikacji przyszłych przychodów ze sprzedaży w połączeniu z analizą 

lojalności konsumentów. System RFM (Recency – „świeżość”, Frequency - 

częstość, Monetary – wartość), wprowadzony został przez Boba Stone'a. Opiera 

się na analizie historii zakupowej klienta. Wychodzi z założenia, że nabywcy, 

którzy kupują częściej i za większe kwoty, są bardziej atrakcyjni dla 

przedsiębiorstwa. Jego istota sprowadza się do wyrażenia w punktach różnych 

zmiennych, decydujących o atrakcyjności każdego klienta76. Analiza RFM jest 

oparta na teorii zachowania klienta i opiera się na prostej logice:  

1. Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, 

którzy zakupili coś ostatnio niż ci, którzy przez długi czas nie dokonali 

żadnego zakupu.  

2. Jest bardziej prawdopodobne, że kolejnego zakupu dokonają klienci, 

którzy dokonują zakupów z większą częstotliwością niż ci, którzy 

kupują rzadko.  

 
76 M. Sieniawska  „Lojalność nie za wszelką cenę”, Magazyn CXO, Czerwiec 5/2002 str.7 
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3. Bardziej prawdopodobne jest, że w przyszłości pieniądze wydadzą ci 

klienci, którzy w przeszłości wydawali duże kwoty niż ci, którzy 

wydawali mniej pieniędzy77.  

4. Innymi słowy, klienci, którzy są "dobrymi klientami" 

najprawdopodobniej będą nadal dobrymi klientami. 

 Popularność technika RFM zawdzięcza faktowi, iż jest bardzo mało 

kosztownym, prostym i użytecznym sposobem klasyfikacji klientów według ich 

zachowań. Drugą przyczyną przewagi RFM nad metodami opartymi o analizy 

danych demograficzno-społecznych jest fakt, iż wszystkie składniki RFM są 

behawioralne: kiedy osoba dokonała zakupu po raz ostatni, jak często kupuje i jak 

dużo wydaje pieniędzy78.  

 Dla wykonania analizy RFM niezbędne jest, by wszystkie zapisy w bazie 

danych  o klientach zawierały pewne dane o historii transakcji i by były właściwie 

kodowane. W każdym zapisie o klientach muszą być trzy informacje79:  

1.  Daty zakupu - wszystkie zakupy badanej marki.  

2.  Licznik częstotliwości - ile razy dokonano zakupu marki.  

3.  Licznik kwoty - całkowita kwota zapłacona przez klienta od początku 

jego zakupów danego brandu. 

 Aby utworzyć kod Recency, sortujemy wszystkich klientów według daty 

ostatniego zakupu. Następnie dzielimy ich na 5 równych części. W najwyższej 

grupie (najświeższej) każdemu zapisowi przypisujesz numer 5. W następnej 4 itd., 

tak, aby każdy w bazie danych miał kod Recency 5,4, 3,2 lub 1. Kod Frequency 

tworzy się dokładnie w ten sam sposób. Sortując klientów według częstości 

zakupów w danym okresie i dzieląc ich na pięć równych części. Przypisujemy kod 
 

77 J. Schmidt,  A.Weber  “Desktop Database Marketing”, NTS Business Books, 1998, str. 119 
78 A. Hughes “Making Your Database Pay Off Using Recency Freąuency and Monetary Analysis”, Database 
Marketing Institute, styczeń 2001, http://www.dbmarketing.com/articles /Art104.htm 
79 J. Bazarnik  „Identyfikowanie najlepszych klientów”, Modern Marketing nr 4/2001 str.36-37 

http://www.dbmarketing.com/articles /Art104.htm
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Frequency do każdej grupy tak, aby każdy klient miał kod 5,4,3,2 lub 1. Następnie 

dopisuje się kod Frequency obok kodu Recency w bazie danych. W efekcie 

powstaje dwucyfrowy kod dla każdego klienta, od 55 (najnowszy i najczęstszy) do 

11 (najstarszy i najrzadszy). W każdej grupie będzie dokładnie tyle samo 

klientów80. Podobnie budujemy Kod Monetary. Tutaj kryterium sortowania jest 

wielkość sprzedaży wyrażonej wartościowo. Gdy zapiszemy kod Monetary obok 

Freąuency i Recency, każdy klient w bazie danych będzie miał 3-cyfrowy kod od 

555do 111. W sumie jest 125 jednostek RFM. Należy aktualizować kody 

jednostek RFM za każdym razem kiedy aktualizujemy bazę danych. Należy 

przewidzieć miejsce w zapisach o klientach dla poprzednich jednostek RFM tak, 

aby można było śledzić przemieszczanie się klientów między jednostkami. 

Technika RFM ma jednak ograniczenia. Działa tylko w oparciu o dane 

historyczne. Nie nadaje się do wyceny nowych marek.  

Do pośredniego wyznaczania wartości marki w oparciu o miary lojalności 

możemy posłużyć się też tzw. analizą koszykową. Opiera się ona na założeniu,    

iż przyszłe przychody realizowane na sprzedaży danej marki można zwiększać 

poprzez: zwiększanie liczby klientów, zwiększanie wartości generowanej              

z klienta, wydłużanie czasu pozostawania klientem. Znajduje ona szczególne 

zastosowanie tam gdzie mówimy o marce rodzinnej czy oddzielnej marce 

rodzinnej, czyli jakieś formie zakupów koszykowych. Jej podstawowym zadaniem 

jest odkrywanie współkupowania poszczególnych jednostek produktu czyli 

poszukiwanie wiązek produktów, które wspólnie znajdują się w tych samych 

koszykach.81.  

  Niestety najefektywniejszą metodą prowadzenia analizy koszykowej jest 

wykorzystanie technik analizy danych dostępnych w zaawansowanych 

 
80 

Źródło: Nash EL, Database marketing; The Ultimate Marketing Tool, McGraw-Hitt, Inc., New York 1993 
str.344 
81

 Źródło: Tamże 
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programach typu hurtownia danych. Szczególnie użyteczne będą zawarte tam 

algorytmy asocjacyjne pozwalające na wyszukiwanie lojalności krzyżowej82.  

Analiza koszykowa jest na tyle użyteczna na ile potrafimy identyfikować 

kupujących, tzn., gdy potrafimy stwierdzić, co konkretny klient kupił podczas 

różnych zakupów odległych w czasie. Problemów z identyfikacją nie powinny 

mieć banki, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne, gdyż każdy ich klient 

może mieć unikalny identyfikator, który umożliwia przypisanie klientowi 

wszystkich kupowanych przez niego produktów i usług. Rozszerzenie analizy 

koszykowej o wykorzystanie cech demograficznych jest przydatne, gdy chcemy 

uzyskać odpowiedź na pytanie jak "wyglądają" klienci typowi dla segmentów 

zbudowanych w oparciu o charakterystyki zachowań zakupowych. Do takich 

analiz zwykle wystarczają podstawowe informacje demograficzne gromadzone np. 

przy okazji programów lojalnościowych83. Jeżeli jednak przez "sito" analiz 

eksploracyjnych przejdzie jakiś "ciekawy" segment klientów, można uzupełniać 

informacje demograficzne dotyczące tej grupy. Co więcej, można się też pokusić   

o zebranie informacji o charakterze psychograficznym, wykorzystując np. techniki 

badań ankietowych. Robimy to jednak tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione 

korzyściami, jakie można uzyskać dzięki wykorzystaniu precyzyjniejszego opisu 

np. szczególnie ważnej grupy klientów. Rozwinięciem algorytmów asocjacyjnych 

są algorytmy służące do poszukiwania charakterystycznych sekwencji zakupów84. 

Przy tego typu analizach mamy do czynienia z podobnymi zasadami poszukiwania 

związków jak w przypadku algorytmów asocjacyjnych, z jedną istotną zmianą - 

interesują nas nie tylko asocjacje, ale i sekwencje, w jakich były dokonywane 

zakupy, przez co trochę inaczej interpretuje się wyniki tych analiz. Korzystając     

z algorytmów poszukiwania sekwencji, prowadzimy analizy kolejnych aktów 

zakupów85.  

 
82 Źródło: Tamże 
83 Źródło: Peppers and Roggers Group Newsletter, How to optimized ROI from Customer, Luty 2003 
84 Źródło: Wachnicki J., Komornicki P., Data Mining dla marketera, Modern Marketing 6/2001 str. 32 
85 Źródło: Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall1998, str. 499-520. 
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Podobnie jak algorytmy asocjacyjne, także i algorytmy analizy sekwencji oferują 

dodatkowe opcje zwiększające efektywność ich wykorzystania. Można np. ustalać 

minimalny i maksymalny czas pomiędzy kolejnymi zakupami, poszukiwać 

sekwencji zaczynających się lub kończących zakupem określonego produktu itd86. 

Informacje jakie uzyskujemy w wyniku analiz koszykowych są wykorzystywane 

w cross-selling i up-selling do przewidywania współkupowania określonych 

produktów oraz do przewidywania sekwencji zakupowych. Często 

wykorzystywanym narzędziem pozwalającym w sposób pośredni wyznaczyć 

najbardziej istotne aspekty lojalności jest TRI*M, najczęściej stosowany na 

świecie system pomiaru i zarządzania przywiązaniem klienta. System TRI*M 

oferowany jest przez sieciową firmę badawczą NFO Infratest i służy zarówno do 

pomiaru relacji z klientami jak i relacji firmy z innymi grupami interesu. Nazwa 

TRI*M pochodzi od trzech zastosowań: measuring, managing i monitoring            

i początkowo system miał się nazywać 3M, jednak firma z sektora IT okazała się 

szybsza w wyścigu po tę chwytliwą nazwę. System wykorzystuje dwa 

podstawowe narzędzia: wskaźnik nazwany TRI*M Index i analizę jakości 

nazwaną TRI*M Grid. Wskaźnik TRI*M oparty jest na czterech 

standaryzowanych pytaniach badających racjonalny i emocjonalny aspekt 

zadowolenia oraz na pytaniach o intencję i wyróżniki mierzące lojalność. 

Wieloletnie doświadczenia w różnych branżach i na wielu rynkach pozwalają 

zrozumieć wartości wskaźnika, który waha się od 0 do 100 punktów. Wskaźniki 

powyżej 70 punktów są wynikami dobrymi i wskazują na silną relację z klientami. 

Wskaźniki od 40 do 70 punktów skłaniają do zastanawiania się nad słabościami 

relacji, zaś wskaźniki poniżej 40 punktów są wynikami złymi i wskazują na 

potrzebę gruntownej przebudowy relacji z klientami87. 

Harvard Business School opracował typologię klientów w oparciu o ich 

satysfakcję i lojalność. TRI*M mierzy wielkości czterech wyróżnionych grup: 
 

86 Źródło: Wachnicki J., Komornicki P., Data Mining dla marketera, Modern Marketing 6/2001 str. 21 
87  K.Staszyńska  „Badania Customer Satisfaction jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem”, CASE 
2001 
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apostołowie - grupa klientów zadowolonych i lojalnych, zakładnicy - klienci 

lojalni, ale niezadowoleni, chciwcy - klienci zadowoleni i nielojalni oraz terroryści 

- klienci niezadowoleni i nielojalni88. 

Metodę TRIM można z powodzeniem uzupełnić o inną ilościową mierzenia 

satysfakcji jaką jest Index Satysfakcji Klienta CSI (Customer Satisfaction Index).  

Metoda ta pozwala na mierzenie (wskaźnik CSI) i analizę poziomu 

zadowolenia Klienta pod względem każdej cechy istotnej z punktu widzenia 

satysfakcji Klienta jak i całości produktu/usługi. Jest też doskonałym narzędziem 

do podejmowania decyzji związanych ze strategią marketingową firmy. Pozwala 

analizować zmiany preferencji i oceniać poziom satysfakcji z produktów 

konkurencji, co umożliwia dokonanie np. benchmarkingu ocen poszczególnych 

marek. Badanie CSI daje odpowiedź na pytania:  

1.  Jakie są oczekiwania Klienta odnośnie marki? 

2.  Które z tych oczekiwań mają największą wartość dla klienta? 

3.  W jakim stopniu nasz produkt spełnia te oczekiwania? 

4.  W jakim stopniu konkurencja spełnia te oczekiwania? 

5. W które elementy architektury marki należy inwestować i rozwijać,       

a które są przeinwestowane? 

Macierz CSI przedstawia bardzo wyraźnie, które czynniki mają największe 

znaczenie dla respondentów i jak są one przez nich oceniane. Narzędzie to            

w znacznym stopniu ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych - identyfikuje 

słabe i mocne strony firm. W trakcie analizy i wdrażania wyników trzeba pamiętać 

o wielu kwestiach i do wszystkich elementów podchodzić "realnie". Jedna z nich 

 
88 Źródło: op. cit 
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jest odnoszenie wyników do strategii firmy. Nie każdy negatywnie oceniony 

element jest istotny z punktu widzenia firmy i jej strategii89. 

 

4.2.2 Kompleksowe techniki pomiaru kapitału marki. 

W praktyce rynkowej do najwyżej cenionych narzędzi oceny kapitału marki 

(można powiedzieć, iż są to też techniki najbardziej zaawansowane 

metodologicznie i najlepiej zweryfikowane w praktyce rynkowej) należą90: 

1. Brand Asset Valuator (Young & Rubicam), 

2. BrandDynamics ( SMG/KRC a Milward Brown company), 

3. System pomiaru marki firmy McKinsey, 

4. Model kapitału marki firmy Icon Resarch, 

5. Bilans marki (A.C. Nielsen), 

6. Brand Building (NPD Group), 

7. Brand Equity Tracking (Tandemar), 

8. Copernican Brand Equity Measurement and Management System, 

9. Brand Health Ipsos –ASI (Demoskop), 

10. Grupa testów Instytutu Badania Opinii i Rynku “Pentor”: Brand Audit, 

Equity Engine, P’BIS, Pentor Brand Imane Study, 

 

 

 
89  E. Syndra E Góreczna  “American Systems of Marketing”, www.sprzedaż.info.pl/artykuly.htm 
90 Na podstawie raportu „Understanding The Financial Value of  Brands”, BrandFinance 1999 

http://www.sprzeda�.info.pl/
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4.2.2.1 Brand Assets Valuator 

Brand Asset Valuator (BAV)91 to narzędzie strategiczne Agencji Young & 

Rubicam wykorzystywane do budowania i oceny kapitału marki. Projekt 

badawczy BAV obejmuje: metodologię badań, standardowe kwestionariusze, 

zastosowane wskaźniki, sposób statystycznego przygotowania danych oraz 

oprogramowanie do analizy danych. W tym roku odbyła się kolejna fala badania, 

przeprowadzanego cyklicznie co dwa lata w 44 krajach na całym świecie. Próba 

jest reprezentacją ludności Polski w wieku 18-69 lat i została dobrana w sposób 

losowo-kwotowy. Kwoty ustalono ze względu na wiek, płeć, region oraz wielkość 

miejscowości zamieszkania. Dobór respondentów odbywał się z zastosowaniem 

metody „random walk” rozpoczynającej się od wylosowanych adresów 

startowych. Siła marki to siła przedsiębiorstwa. I choć istnieje wiele przykładów 

udanego zarządzania markami, wciąż niewiele jest skutecznych metod ich analizy. 

Większość tych metod koncentruje się na wartościach, które markę zbudowały. 

Zdarza się jednak, że w dłuższym okresie wartości te hamują dalszy rozwój. 

Prezprowadzono 3038 wywiadów obejmujących 102 kategorie produktowe w tym 

1173 marki w tym około 40% stanowiły marki międzynarodowe. Na badanie 

składały się trzy etapy realizowane w trakcie co najmniej dwóch wizyt w domu 

respondenta. W badaniu został wykorzystany kwestionariusz składający się           

z dwóch głównych części:  

1. „Świadomości marki”, wypełnianej przez ankietera. 

2. „Badania marek”, wypełnianego przez ankietowanego.  

Wprowadzenie, statystyczna obróbka, agregacja i kontrola danych, tak jak              

w poprzednich latach, miała miejsce w ośrodku obliczeniowym w Londynie           

i Nowym Jorku. Gwarantuje to spójność stosowanej metody obliczeniowej, 

pozwala na archiwizację zbiorów, ocenę realizacji terenowych regionalnych 

 
91 ProMarka 04/2004 
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wykonawców, a także na porównanie jakości uzyskanych w poszczególnych 

regionach danych. Informacje te są wykorzystywane przy przygotowaniach 

kolejnych globalnych fal i stanowią podstawę ewentualnej korekty pytań czy 

liczby realizowanych wywiadów. W konsekwencji przekładają się na 

wiarygodność, rzetelność i obiektywność uzyskanych wyników, które są podstawą 

dalszych analiz i interpretacji kondycji marek. Prawdziwa ocena siły marki polega 

wszakże nie tylko na porównaniu z innymi markami danej kategorii, ale przede 

wszystkim na określeniu jej miejsca wśród wszystkich marek na rynku.                

W odróżnieniu od innych badań diagnozujących marki, BAV jest narzędziem 

pozwalającym przewidzieć przyszłość, swoistym „systemem wczesnego 

ostrzegania”, skupiającym się na wskaźnikach wpływających na rozwój marki. 

BAV ocenia markę na tle całego świata marek, nie tylko konkretnej kategorii, co 

odzwierciedla sposób postrzegania rzeczywistości przez konsumenta. Prawdziwa 

ocena siły marki polega wszakże nie tylko na porównaniu z innymi markami danej 

kategorii, ale przede wszystkim na określeniu jej miejsca wśród wszystkich marek 

na rynku. Według BAV markę opisują cztery wymiary odbioru marki przez 

konsumenta: Zróżnicowanie, Zapotrzebowanie, Szacunek i Wiedza. 

Zróżnicowanie to lokomotywa marki, podstawowy element rozkwitających marek 

(rysunek 4.4). 



Rysunek 4.4  Macierz BAV 
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Źródło: Promarka 4/2004 

Gdy marka nie potrafi odróżnić się od innych, konsumenci tracą argumenty 

przemawiające za jej wyborem. W wyniku tego stają się nielojalni, tracą 

zaangażowanie, a jedynym czynnikiem wyboru marki staje się cena. 

Zapotrzebowanie określa w jakim stopniu marka odpowiada na potrzeby 

konsumentów. Jest odzwierciedleniem produktu, jego ceny, opakowania, siły 

działań promocyjnych oraz umiejscowienia w punktach sprzedaży. Brak 

zapotrzebowania to główna przyczyna przemijania krótkotrwałych mód. Duże 

zapotrzebowanie to jedna z przyczyn sukcesu sieci franczyzowych. Kluczem do 

sukcesu jest relacja pomiędzy czterema filarami. Szacunek jest miarą zaufania 

konsumentów do marki              i tego jak spełnia swoje obietnice. Można określić 

ją jako kombinację wysokiej jakości marki oraz rosnącej popularności. Wiedza jest 

owocem prawidłowego rozwoju marki. Pojawia się, gdy odróżniająca marka, 

ciesząca się zapotrzebowaniem konsumentów, zdobywa coraz wyższy szacunek. 

Wiedza świadczy o tym, że konsumenci zrozumieli markę, jej znaczenie i istotę. 
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Oprócz doświadczenia konsumentów, na poziom wiedzy o marce wpływa jej 

komunikacja i działania marketingowe. Jeśli nowa marka nie odróżnia się, nie 

zdobywa szacunku spełniając swoje obietnice, nawet największe wydatki na media 

nie przełożą się na wzrost wiedzy, ponieważ nikt nie będzie marką 

zainteresowany. Wiedzę trzeba zdobyć, nie można jej kupić. Jednak prawdziwym 

kluczem do sukcesu marki jest dopiero relacja między jej czterema filarami. Ich 

układ stanowi źródło wielu informacji, stanowiących wstęp do właściwego 

zdiagnozowania kondycji marki i wyznaczenia najbardziej obiecującej ścieżki 

rozwoju. Zdrowe marki charakteryzują się zróżnicowaniem wyższym od 

zapotrzebowania. Tylko marka, która odróżnia się od innych, wzbudza                  

u konsumentów ciekawość i chęć posiadania. Do takich na polskim rynku należą 

między innymi: lody Magnum i samochody Lexus. Gdy natomiast zróżnicowanie 

jest większe od zapotrzebowania oznacza to, że marka traci swoją wyjątkowość,    

a dominującą przyczyną zakupu staje się cena. Cechy takie wykazują filary Oleju 

Kujawskiego czy proszku Vizir. Tylko marka, która odróżnia się od innych, 

wzbudza u  konsumentów ciekawość i chęć posiadania. Więcej szacunku niż 

wiedzy oznacza, że marka jest bardziej lubiana niż znana, a konsumenci wręcz 

pragną dowiedzieć się o niej więcej. Z ostatniego badania BAV wynika, że 

konsumenci chcieliby bliżej poznać bieliznę Triumph, samochody Jaguar i ubrania 

Reebok. Gdy jednak wiedza przewyższa szacunek, klienci zazwyczaj uważają, że 

dobrze znają markę i co gorsza, nie ma ona im nic ciekawego do zaoferowania, 

albo mają o niej niezbyt pochlebne zdanie. Taką postawę konsumenci wykazują 

między innymi wobec Telekomunikacji Polskiej oraz sieci McDonald’s (tabela 

4.6)  
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Tabela 4.6 Składowe poszczególnych wymiarów architektury marki. 

Jak zbudowane są marki – cztery filary 

Zróżnicowanie Czym marka różni się od innych? 
Odniesienie do zysków. 

Zapotrzebowanie 
W jakim stopniu odpowiada na 

potrzeby użytkowników?  
Odniesienie do penetracji rynku. 

Szacunek Jak bardzo marka obdarzona jest 
zaufaniem, spełnia swoje obietnice? 

Wiedza 
Głębokie zrozumienie marki. 
Odniesienie do doświadczeń 

konsumenckich. 

Źródło: Promarka 4/2004  

Zależności między filarami BAV odzwierciedla ją nie tylko z pozoru 

niemierzalne cechy, jak odczucia konsumentów wobec marki, ich motywacje 

zakupu czy chęć posiadania produktu. Badania dowiodły, że wymiary marki          

i zmiana ich relacji w czasie przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa 

(tabela 4.7).  

Tabela 4.7  Zależność między wymiarami potencjału marki a wynikami operacyjnymi 

Potencjał marki 
Zróżnicowanie Zapotrzebowanie Zmiana zysku operacyjnego 

Spadło Spadło  Spadek 
Spadło Wzrosło  Spadek 

Wzrosło Spadło  Wzrost 
Wzrosło Wzrosło  Wzrost 

Porównanie statystyczne istotne na poziomie 95% 

Źródło: Promarka 4/2004 

Jedną z nowości ostatniego badania BAV jest rewolucyjny model 

Y&Rchetypes – innowacyjny, wyjątkowo przystępny sposób postrzegania              

i opisywania osobowości marek ułatwiający ich pozycjonowanie i komunikację. 

Y&Rchetypes ułatwia analizę marki, umożliwiając identyfikację jej mocnych        

i słabych stron, ale przede wszystkim tworząc intuicyjny, przystępny język 

opisywania marki. Jest to narzędzie niezwykle przydatne w komunikacji               
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z przedstawicielami działu marketingu, osobami zajmującymi się kreacją                

i wreszcie – z konsumentami. Model Y&Rchetypes oparty jest na jungowskiej 

teorii archetypów, pracach Josepha Campbella, Christophera Voglera, 

wykorzystuje również literaturę klasyczną oraz indywidualne wywiady                  

z konsumentami. Dzięki wykorzystaniu barwnego języka opowieści, analizy 

marzeń ludzi wywodzących się z różnych kultur oraz terminologii i skojarzeń         

z pogranicza mitów, baśni i legend, analiza marki może stać się procesem 

kreatywnym. Osobowość i charakter marki da się łatwo zwerbalizować i opisać.  

Wyodrębniono dwanaście pozytywnych archetypów, do których należą: 

Towarzysz, Kusicielka, Dziewica, Czarodziej, Strażnik, Matka Ziemia, Błazen, 

Mędrzec, Patriarcha, Rycerz, Kochanek i Odkrywca. Cechy aktywne stanowią       

o potencjale rozwojowym marki. Każdemu z archetypów przyporządkowane są 

atrybuty i znaczenia, np. Dziewica jest bezinteresowna, czysta i niewinna, Błazen 

– oryginalny, zabawny i kpiący, a Strażnik – zorganizowany, systematyczny          

i mentorski. I tak przykładem marki odpowiadającej archetypowi Dziewicy jest 

mydło Luksja, archetypowi Błazna – Red Bull, a Strażnika – Ibuprom. Istnienie 

zarówno archetypów, jak i powiązanych z nimi cech odróżniających 

uwarunkowane jest w ludzkiej podświadomości, a one same są powszechnie 

rozpoznawalne. Jung twierdził, że archetypy wbudowane są we wzór ludzkiej 

osobowości. W analogiczny sposób archetypy Y&R określają osobowość marek. 

Właściwe określenie osobowości marki pozwala utrwalić relacje między nią          

a konsumentem, ułatwia budowanie lojalności wobec marki oraz pozwala 

skutecznie wyróżnić ją wśród innych marek. BAV dostarcza nie tylko informacji    

o konkretnych markach, pozwala również stworzyć panoramę trendów i tendencji 

rynkowych, a ponieważ realizowany jest niezależnie od zamówień klientów - jest 

w 100% obiektywny. Klasyczne badania kondycji marki skupiają się na analizie 

wewnątrz jej kategorii. Wraz z rozszerzaniem zakresu badania poza jedną 

kategorię rośnie stopień jego komplikacji i koszty. Uzyskany wynik nie 

odzwierciedla w pełni poglądów konsumenta, ponieważ on, w przeciwieństwie do 



badania, nie zawęża swoich zainteresowań do jednej tylko kategorii i każdego dnia 

podlega oddziaływaniu całego środowiska marek obecnych na rynku. Nieścisłości 

i niedopowiedzenia mogą być źródłem konfliktów i doprowadzić do tego, co 

często się zdarza, że agencja badawcza, agencja reklamowa i dział marketingu 

odpowiedzialny za markę znajdują się po przeciwnych stronach barykady. Badanie 

BrandAsset® Valuator pozwala porównywać marki z różnych kategorii i jako 

jedyne pozwala ocenić markę na tle całego świata marek, nie tylko konkretnej 

kategorii.  Dostarcza racjonalnych argumentów opartych na empirycznych danych 

niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji o przyszłości marki, 

uwzględniając psychograficzną analizę konsumentów. Dzięki przejrzystemu          

i precyzyjnemu sposobowi prezentacji wyników ułatwia analizę kondycji marki, 

dając jasne przesłanki określające działania, które należy podjąć, by marka 

osiągnęła sukces. Intuicyjne narzędzia, takie jak Y&Rchetypes, pozwalają 

zintegrować wszystkie podmioty uczestniczące w procesie interpretacji danych, 

dzięki czemu staje się on bardziej efektywny (rysunek 4.5). 

Rysunek 4.5 Hipotetyczne składowe architektury marki. 
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Źródło: Promarka 4/2004  
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Za pomocą tej techniki pomiarowej przeprowadzono w naszym kraju 

pierwsze duże (crossektorowe) badanie kapitału marek92. Próba składała się           

z  2500 respondentów i objęła 1098 marek stanowiących 103 kategorie 

produktowe. Ranking marek został podzielony na dwie kategorie: 

1. Potencjał marki (czy się wyróżnia i jest potrzebna) 

2. Siła marki (znana i wysoko ceniona) 

Badaniem objęto zarówno polskie jak i zagraniczne marki, w tym także te 

już nieistniejące, ale mające duży udział w percepcji Polaków przed laty (Moda 

Polska) oraz marki „bezpańskie” (Krówki).Tabela 4.8 pokazuje pierwszych 

dziesięć marek na każdym z wymienionych wymiarów. 

Tabela 4.8 Wyniki badania BAV. 

Potencjał marki Siła marki 
Polska Polska 

Ptasie Mleczko Lipton 
Wedel Wedel 
Sony Delicje Szampańskie 

TVP 1 TVN 
TVP 2 Mieszanka Wedlowska 
Lepton Ptasie Mleczko 

Delicje Szampańskie Lipton IceTea 
Kodak RMF FM 
Hortex Discovery 

Źródło: Promarka 4/2004  

Co ciekawe, w zestawieniu znajdziemy zarówno marki nowe o kilkuletnim 

stażu jaki te o rynkowej egzystencji sięgającej stu lat. Wysoko oceniane są 

zarówno marki wsparte potężnymi budżetami promocyjnymi jak i takie, których 

promocja była szczątkowa (Hellena).  

 

                                                 
92 Na podstawie materiałów prasowych agencji reklamowej Young & Rubicam. 



 201

4.2.2.2 Brand Dynamics. 

Brand Dynamics stanowi unikalny system pomiaru kondycji marki (brand 

equity)  z powodzeniem stosowany na wielu rynkach świata przez biura Millward 

Brown International. Metodologia Brand Dynamics™ wyrasta z doświadczeń 

ponad 20 lat pracy nad programami badań trackingowych i została starannie 

zweryfikowana poprzez zestawienia z wynikami realnej sprzedaży zarówno dóbr 

FMCG, jak usług finansowych i dóbr trwałych (np. samochodów)93.  

                                                

Brand Dynamics™ obejmuje dwa modele zdolne dostarczyć informacji 

niezbędnych  w skutecznym zarządzaniu działaniami marketingowymi: 

1. Model wartości konsumenckiej, 

2. diagnostyczny model dynamiki marki.  

Metoda opiera się na prostym założeniu, iż ogólna wartość marki               

w znacznym stopniu zależy od postaw, jakie przejawiają wobec niej konsumenci. 

Jest jasne, że im chętniej przeznaczamy na zakup danej marki znaczne fundusze, 

tym jest ona bardziej cenna. Model wartości konsumenckiej zawarty w badaniu 

Brand Dynamics™ pomyślany został właśnie jako narzędzie pomiaru 

konsumenckiej składowej wartości marki. W przypadku dóbr szybkozbywalnych 

model definiuje też wielkość jako funkcję stosunku funduszy konsumenta, które 

mają być przeznaczone na zakup marki do ogółu środków kierowanych przez 

niego na zakupy wszystkich produktów danej kategorii. Dla dóbr trwałych model 

opiera się na estymacji prawdopodobieństwa wyboru marki przy najbliższym 

zakupie produktu danej kategorii. Wysoką wiarygodność modelu potwierdziły 

eksperymenty metodologiczne, w których wielkości przewidywane na podstawie 

badania porównano z obserwowanymi przez 12 tygodni rzeczywistymi 

zachowaniami 1000 konsumentów96. Zbieżność pomiędzy przewidywanym             

i rzeczywistym wskaźnikiem średniej wartości konsumenckiej, mierzona za 

 
93 Ze strony: smgkrc.pl 
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pomocą współczynnika korelacji liniowej r Pearsona wyniosła w opisywanym 

studium aż 0.9694 czyli okazała się prawie idealna. Technika posiada, więc duże 

zaplecze w postaci badań empirycznych (łącznie kilkanaście tysięcy marek            

z różnych sektorów). 

Opiera się ona na dwóch wymiarach: wartości konsumenta, która wyraża 

wielkość potencjalnej sprzedaży  i czynników jakościowych  sprzedaż tę 

determinujących.  

Wartość konsumenta jest wielkością pozyskiwaną empirycznie, budowaną 

w oparciu  o cztery składowe: 

1. Prawdopodobieństwo zakupu. 

2. „ Waga marki” (size of the brand). Marki “ważne” osiągają większą 

rzeczywistą sprzedaż niż wynikałoby to z predykcji zakupów; 

3. Typ konsumenta. Określamy stopień wrażliwości grupy docelowej na 

produkty markowe. 

4. Relatywna cena marki (konsumenci zwykle podają zawyżone wielkości 

zakupów marek drogich). 

Te cztery czynniki składają się na model określający prawdopodobieństwo 

zakupu czyli pokazują opisany ręką konsumenta stopień lojalności. Dane te 

uzupełnione o wielkość sprzedaży w danym sektorze określają opisywaną 

wcześniej „wartość konsumenta”. Istnieje bardzo silna zależność matematyczna 

pomiędzy tym wskaźnikiem a rzeczywistym udziałem w rynku. 

Drugim wymiar określany jest jako tak zwana piramida marki . Składający 

się z pięciu bloków konstrukt pozwala odpowiedzieć na pytanie dlaczego jedni 

konsumenci są bardziej wartościowi niż inni. 

 
94 Tamże 
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Na kapitał marki składają się następujące grupy95: 

1. Obecność. Mówimy tutaj o niskim poziomie lojalności, ale marka jest 

rozpoznawalna i znane są jej atrybuty i główne przesłania. Pierwszym 

krokiem zmierzającym do zwiększenia wartości jest aktywna wiedza    

o marce - coś, co nazywamy Obecnością. Pod pojęciem aktywnej 

wiedzy kryje się spontaniczna świadomość marki, spróbowanie jej 

kiedykolwiek lub też wskazanie marki jako pasującej do podstawowych 

cech jej wizerunku, co oznacza zrozumienie tego, co marka ta obiecuje. 

2.  Istotność określa wagę marki z punktu widzenia konsumenta, mówi jak 

głęboko zaspokaja ona potrzeby i na ile akceptowana jest jej cena. Aby 

zakwalifikować się na ten poziom respondent musi mieć poczucie, że 

marka mogłaby sprostać jego oczekiwaniom i to przy akceptowanym 

przez niego poziomie cenowym. Jeśli marka kosztuje więcej niż 

respondent skłonny jest zapłacić w tej kategorii albo jest zbyt tania, 

żeby mógł ufać jej jakości, nie jest prawdopodobne, że ją kupi. 

Znaczenie można określić jako swego rodzaju poprzeczkę, którą 

konsument musi przeskoczyć zanim dojdzie do silniejszego związku z 

marką.  

3. Charakterystyka produktu. Mówi na ile fizyczne atrybuty 

produktu/usługi uznawane są za pożądane. Mówimy tutaj               

o jakościowych aspektach oferty.  

4. Przewaga. Określa stopień przewagi konkurencyjnej w zakresie 

produktu lub częściej w zakresie percepcji marki.  

5. Związanie. Określa stopień relacji marka - konsument. Ostatnim 

poziomem piramidy jest Przywiązanie. W im większym stopniu 

konsument czuje, że jest to jedyna marka oferująca najważniejsze 

 
95 Na podstawie materiałów SMG/KRC a Miliard Brown Company 
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cechy pod względem których przewyższa inne brane przezeń pod 

uwagę, tym większe jest przywiązanie konsumenta do marki i tym 

bardziej prawdopodobne jest, że będzie on lojalny. Aby zdefiniować 

przywiązanie musimy sprawdzić, jaki jest udział danej marki wśród 

tych, które były wskazywane przy wymiarze określającym wyższość 

marki nad innymi. Im bardziej unikalna jest dana marka pod tym 

względem (tzn. im mniej jest tutaj wskazań na inne marki), tym 

bardziej prawdopodobne, że konsumenci będą do 

 niej przywiązani. Zależy to również od tego czy "właściwa" cecha 

przewyższająca (tzn. najsilniej wpływająca na sprzedaż) jest przypisana 

tej marce.   

Omówione powyżej pięć segmentów jest punktem wyjścia analizy 

potencjału marki, jej sił i słabości. Podobnie do piramid demograficznych, 

pokazuje procentowy udział konsumentów na poszczególnych szczeblach. Dane te 

uzupełniane są o informacje na  temat „wagi marki”. Otrzymujemy analizę sił         

i słabości marki w porównaniu do innych marek w danej kategorii produktowej.  

Ponadto pozycja w piramidzie determinuje potencjalne przychody. Najwięcej 

oczekiwać po klientach znajdujących się najwyższych grupach 4 i 5. 

 

4.2.2.3 System pomiaru marki firmy McKinsey. 

Podstawowym założeniem prezentowanej metodologii jest fakt, iż kapitał 

marki jest pochodną siły marki, która w prosty sposób może być wyrażona           

w sposób wymierny za pomocą dość prostych wskaźników rynkowych96. Metoda 

ta nie daje możliwości oceny kapitału  za pomocą jednego wskaźnika, ocenia 

natomiast składowe siły marki in ich determinanty. Są one zgrupowane w trzy 

zespoły nazywane „3P” marki. Należą do nich: wydajność (performance), 

 
96 H. Riesenbeck “Nur Power-Marken überleben”,  Akzente, Lipiec 2000, str. 10–15. 
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osobowość (personality) oraz obecność (presence). Wydajność określana jest  

stopniem zaawansowania realizacji podstawowych korzyści produktu, z tym że 

dotyczy to nie tylko fizycznych atrybutów produktu, ale również korzyści dla 

konsumenta komunikowanych w reklamie. Osobowość rozumiana jest jako 

wizerunek marki, a obecność oznacza rynkową widoczność marki w sensie 

komunikacyjnym, reklamowym.  Kapitał marki określany jest więc takimi 

miarami jak: długoterminowa stopa udziału w rynku, długoterminowe premie 

cenowe, poziom kosztów marketingowych, stopień lojalności konsumentów. 

Istotne jest też jaki potencjał tkwi w rozszerzaniu i licencjonowaniu. Kapitał marki 

w tym modelu daje się wiec opisać równaniem: KM = f(P,P,P). Pomimo dużego 

wkładu firmy w nauki o zarządzaniu, ten model należy do słabszych produktów, 

co może znaleźć potwierdzenie w nikłym udziale McKinsey’a w rynku 

specjalistycznych usług związanych z kapitałem marki. Można wyciągnąć 

wniosek, iż ma on charakter bardzij promocyjny na zasadzie „my też” niż 

rzeczywistą wartość rynkową. 

   4.2.2.4 Model firmy Icon Research. 

Kolejna dość popularna metodologia powstała w firmie Icon Research. 

Powszechnie nazywana jest „górą lodową marki”97 ze względu na podział na 

widoczny – niewidoczny element marki dla odbiorców z rynku docelowego. 

Pomiar kapitału marki odbywa się tutaj            w oparciu o ocenę dwóch grup 

wskaźników: wizerunku i aktywów marki. Wizerunku czyli komponentów marki 

widocznych dla potencjalnego konsumenta, przy czym ocena wizerunku obejmuje 

też ocenę poszczególnych elementów marketing mix, takich jak opakowanie czy 

reklama. Wizerunek określany jest również miarami charakterystycznymi dla siły 

marki takimi jak świadomość czy wyróżnialność. Na aktywa marki składają się 

czynnki mniej widoczne rynkowo (dlatego mówimy o koncepcji „góry lodowej) 

 
97 S. Bekmeier-Feuerhahn  „Marktorientierte Markenbewertung: eine konsumentenund 
unternehmensbezogene Betrachtung,“, Gabler  1998. str. 234 
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takie jak długofalowe zmiany w postawach konsumentów, dotychczasowy poziom 

inwestycji w markę oraz stopień oddziaływania komunikacyjnego marki oraz 

poziom lojalności. Kapitał marki to suma tych wskaźników. Koncepcja ta bierze 

pod uwagę staż rynkowy marki wychodząc z założenia, iż skumulowana wartość 

inwestycji w markę jest zależna od liczby lat. Staż rynkowy jest w tym modelu 

dużo bardziej istotny niż aspekty siły wizerunku. Wydaje się, iż model ten 

powinien być bardzo popularny w Polsce, gdzie kadra menedżerska wyżej ceni 

twarde wskaźniki rynkowe marki takie niż aspekty wizerunkowe (patrz rozdział 

5).  

Mocną stroną metodologii jest rozbudowana baza danych wizerunków        

i aktywów marek jak również poziomy referencyjne, umożliwiająca benchmarking 

poszczególnych ofert rynkowych czy śledzenie zmian w stosunku do wskaźników 

odniesienia. 

Słabą stroną techniki jest jej relatywizm i to na dodatek z punktem 

odniesienia nie wśród ofert „no name”, ale innych uznanych za słabsze produktów 

markowych. Oznacza to, iż im słabsze marki odniesienia tym wyższy kapitał 

marki badanej. Kolejnym ograniczeniem jest brak jednoznacznej zależności 

między składowymi. Nie wiadomo na ile są one wymienne.  

Jednakże metodologia ta ma swoich zwolenników. Jest nawet częścią 

bardziej zaawansowanych pomiarów kapitału marki opartych na koncepcji 

zrównoważonej karty wyników. 

 

4.2.2.5 Bilans marki (A.C. Nielsen). 

Kapitał marki wyznaczany jest w oparciu o 19 odrębnych kryteriów98 

pogrupowanych w sześć kategorii. Model ten należy do grupy „punktowych”         

 
98 Na podstawie materiałów informacyjnych AC Nilesen 
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i przypomina nieco bardzo popularną technikę szeroko promowaną przez firmę 

Interbrand.  Wynikiem pomiaru jest liczba otrzymana w wyniku zsumowania 

wielowymiarowej (19 kategorii) skali. Poszczególne wymiary są 

wystandaryzowane (skala 1-500). Oznacza to iż w przypadku poszczególnych 

kategorii (np. zmiennych rynkowych) mamy do czynienia raczej z oceną wartości 

tych zmiennych dla danej marki niż z porównaniem rzeczywistych wielkości. Nie 

ma wyznaczonej ani precyzyjnej techniki budowy skali ani też metody pomiaru 

czy określania wag dla poszczególnych wymiarów. Zdefiniowane zmienne to: 

1. Zmienne rynkowe ( wartość rynku, potencjał rozwoju rynku, wartość 

dodana), 

2. Pozycja marki (bezwzględny wartościowy udział w rynku, relatywny 

udział rynku, trend udziału w rynku, marże brutto); 

3. Czynniki dystrybucyjne (struktura dystrybucji, „handlowe” 

oddziaływanie marki); 

4. Wsparcie marki (jakość produktu/usługi, polityka cenowa, udział         

w promocji sektora – „share of voice”); 

5. Stopień lojalności (spontaniczna świadomość marki, stopień 

identyfikacji z marką; stopień oddziaływania reklamowego, stopień 

lojalności, zaufanie do marki);  

6. Zasięg marki (stopień internacjonalizacji, pewność ochrony). 

Silną stroną techniki jest możliwość konwersji kapitału na wartość marki. 

Następuje ona za pomocą wykorzystania zmodyfikowanej metody przychodowej. 

Oblicza się przychody całego sektora, następnie udział danej marki w tych 

przychodach i trzymany strumień przyszłych przychodów pieniężnych modyfikuje 

się za pomocą współczynnika dyskonta opartego o wcześniej wyznaczony kapitał 

marki. Oznacza to prostą zależność – im wyższy kapitał marki tym mniejszy 

współczynnik dyskonta i tym wyższa wartość marki. 
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System pomiaru zaproponowany przez A.C. Nielsen ma tez sporo 

ograniczeń. Po pierwsze, autorzy nie określają w jaki sposób powinny być 

budowane skale ani też nie sugerują wag poszczególnych zmiennych, a wiadomo, 

iż są one w wielu wypadkach hierarchiczne i występują między nimi zależności. 

Nie budzi zaufania również przypisywanie punktacji „ex catedra” czyli na bazie 

opinii ekspertów. System nie zdaje egzaminu dla marek niszowych i relatywnie 

nowych. W sferze wyceny marki należy zastanowić się nad słusznością prostej 

zależnością pomiędzy kapitałem marki a współczynnikiem dyskonta.  

 

4.2.2.6  BrandBuilder (NPD Group). 

BrandBilder jako metoda oceny kapitału marki ma najdłuższy staż rynkowy                 

z prezentowanych metod. Opracowany został na początku lat dziewięćdziesiątych. 

Najważniejsze założenie modelu mówi, iż kapitał marki opiera się na lojalności 

konsumenta             i dzięki temu powtarzalności zakupu. Kreatywnym aspektem 

jest umiejętność znalezienia zależności pomiędzy postawami konsumentów a ich 

działaniami zakupowymi. Technika dzieli konsumentów na kilka grup                  

w zależności od stopnia lojalności (prawdziwie lojalnych, wrażliwych i 

potencjalnie lojalnych). Na podstawie dwóch wymiarów: aktualnego zachowania 

konsumentów i predykcji bazującej na ocenie postaw tworzymy 9-cio polową 

macierz określającą liczebność poszczególnych grup. Porównanie macierzy 

poszczególnych marek daje nam odpowiedź odnośnie siły, pozycji rynkowej oraz 

potencjalnej sprzedaży              w przyszłości. 

Ponieważ określenie, która z marek na rynku jest silna a która słaba jest 

daleko niewystarczające, konsultanci NPD Group pokazują, jakie czynniki 

wpływają na poszczególne wymiary macierzy w odniesieniu do trzech wymiarów: 

kategoria produktu, segment rynku, marka. Podsumowując, otrzymujemy 

odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest struktura lojalności marki (ale także 

w kategorii produktowej czy segmencie rynku)? Jakie są kluczowe czynniki 
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wpływające na potencjalny zakup (z punktu widzenia zachowania konsumenta)? 

Co  możemy zrobić, aby właściwie zainwestować w kapitał marki? 

 

4.2.2.7  Brand Equity Tracking (Tandemar). 

Na kapitał marki zgodnie z tą metodą składają się cztery wymiary: 

1. Unikalność (czy marka posiada unikalny wizerunek i/lub atrybuty 

produktu); 

2. Znajomość (rozpoznawalność marki i stopień wiedzy na jej temat); 

3. Popularność (jaką opinią cieszy się dana marka); 

4. Istotność (Jak ważne jest posiadanie/użytkowanie marki z punktu 

widzenia konsumenta; 

5. Związanie (jak bardzo użytkownik związany jest z daną marką); 

W wyniku dokonania pomiaru tych parametrów otrzymujemy układ 

współrzędnych (skumulowane wartości znajomości i popularności na osi OX,               

i skumulowane wartości istotności i unikalności na osi oy), na której możemy 

odczytać krzywą kapitału marki - podstawowe narzędzie oceny w tej 

metodologii. 

Otrzymana krzywa zostaje porównana z danymi wtórnymi w postaci 

informacji o procesach zakupowych (przy czym nacisk położony jest nie tylko 

na lojalność, ale również na poziom rozpoznawalności), dając oceny rynkowe 

marek w danym sektorze.  
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4.2.2.8 Copernican Brand Equity Measurement and Management 

System. 

Kolejnym zintegrowanym systemem oceny kapitału marki jest Copernican 

Brand Equity Measurement and Management System99 firmy Copernicus 

Marketing Consulting and Research, opierający się na założeniu, iż kapitał marki 

może być określony za pomocą siedmioczynnikowego modeluskłądajacego się     

z następujących elementów teoretycznych: 

1. Przenikanie marki stanowi (ważoną) kombinację takich czynników jak 

świadomość marki, świadomość reklamy, osiągalność produktu czyli 

czynników związanych z komunikowaniem i dystrybucją. 

2. Indywidualność marki to ważona kombinacja miar różnicowania, 

unikalności i przewagi konkurencyjnej czy percepcyjnej marki. 

3. Jakość marki to ogólna ocena atrybutów fizycznych marki, postrzegania 

produktu w zakresie jakości oraz ocena strategii rozszerzania. 

4. Wartość marki to ocena stosunku cena - jakość produktu. 

5. Osobowość marki – ocena zgodności wizerunku marki z docelowymi                   

i potencjalnymi segmentami rynku. 

6.  Potencjał marki wyznacza możliwość uzyskania premii cenowych          

i skłonność konsumentów do zakupu nowych czy zmodyfikowanych 

produktów sprzedawanych pod daną marką. 

7. Odporność rynkowa określa stopień lojalności z potencjalnych grup 

docelowych. 

 
99“Built a Great Brand While Your Competitors Commoditize”, Effective Marketers, Habit 6, Copernicus 
Marketing Consulting and Research 2003 
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Pierwszy krok procesu oceny kapitału marki to wyznaczenie pozycji marki 

poprzez pomiar wszystkich wskazanych wcześniej czynników. Zaletą metodologii 

jest praktyczny brak ograniczeń po stornie pozyskiwania informacji wtórnej. 

Copernicus wykorzystuje nie tylko wywiady face to face jak też ankiety pocztowe 

i internetowe. 

Kolejny krok to przypisanie poszczególnym atrybutom właściwych wag, 

aby uzyskać jednolitą ocenę dla wszystkich badanych marek. Następnie następuje 

standaryzacja ocen marek na skali od jednego do 100 tak, aby możliwa była 

analiza porównawcza marek  badanych, a  nawet możliwość porównania do 

innych marek z kategorii produktowej („udział w kapitale kategorii”. Możliwe jest 

też wykorzystanie ocen cząstkowych i ocena np. poszczególnych produktów ze 

standaryzowanej marki rodzinnej. Końcowa ocena kapitału marki pokazuje także 

wpływ poszczególnych składników oceny na wielkość kapitału. Przykład modelu 

oceny kapitału marki dla branży motoryzacyjnej pokazuje rysunek 4.6 100. 

 
 
100 Tamże. 



Rysunek 4.6 Proces oceny kapitału marki. 
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4.2.2.9 Brand Health Ipsos – ASI (Demoskop). 

Kolejna technika pomiaru kapitału marki pochodzi z firmy Ipsos-ASI, 

agencji badań rynku o światowym zasięgu. Jak twierdzą twórcy metodologii, 

technika ta spełnia wymagania stawiane przez Aakera, to znaczy istnieje 

możliwość porównania wyników różnych marek, linii produktowych, a nawet 

sektorów. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu uniwersalnych miar opartych na 

dobrze znanych technikach pomiaru postaw.  

Miary te zostały zweryfikowane w pomiarach kapitału ponad 200 marek 

z ponad 40 kategorii produktowych (również z sektora usług)101. Badania te 

obejmowały ponad 12000 wywiadów, w których zweryfikowano ponad 

200.000 indywidualnych ocen kapitału marki. Miary te zostały skorelowane ze 

zmiennymi rynkowymi i zmiennymi opisującymi skuteczność i efektywność 

działalności gospodarczej. Tak powstały konstrukt nazywany jest „Kondycja 

marki” (Brand Health). 

Kondycja marki zależy w głównej mierze od trzech wskaźników: kapitału 

marki, istotności danej kategorii produktowej dla konsumenta i postrzeganego 

wskaźnika cena -jakość. Wielkości tych miar pobierane są w oparciu o tradycyjnie 

stosowane w wywiadach skale. Najbardziej istotny wskaźnik kondycji marki – 

kapitał marki sumuje oceny percepcji marki na pięciu wymiarach: 

1. Znajomość. 

2. Unikalność. 

3. Związek. 

4. Popularność. 

5. Jakość. 

 
101 D. Walker, Senior Vice President, Research Director Ipsos-ASI, ARF Week of Workshops, 
Październik 8, 2002 r. 
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Istotność pokazuje jak bardzo finalny konsument jest wrażliwy na zmiany 

w marketing mix marki oraz jak ważna jest dla niego cała kategoria produktowa. 

Aby korelować wyniki pomiaru na tych skalach konieczna jest też znajomość 

drugiej zmiennej – wielkości marki – określonej wynikami rynkowymi                   

i finansowymi. 

Kapitał marki jest ściśle powiązany z lojalnością i zaangażowaniem oraz 

skłonnością do zakupu i wrażliwością cenową. Na poziomie marki znajdujemy też 

silną zależność z udziałem w rynku i pięcioletnim trendem zyskowności. Ipsos 

stawia pytanie: jeżeli kluczowy jest kapitał marki to co w decydujący sposób 

wpływa na jego wielkość? Próba odpowiedzi na to pytanie została 

przeprowadzona poprzez badania empiryczne obejmujące 79 marek z 20 różnych 

kategorii dóbr szybkozbywalnych. Próba obejmowała 2700 respondentów i dała 

ponad 10000 jednostkowych ocen marek. 

Każda marka była oceniana na pięciu wymiarach kapitału marki oraz 

wymiarach dodatkowych, które hipotetycznie mają wpływ na wartość marki np. 

postrzeganie reklamy. Ocena przeprowadzona była na podstawie umiejętności 

przypomnienia sobie reklamy przez respondenta oraz oceny, w jaki sposób mogła 

w korzystny sposób wpłynąć na opinie o marce.  

Wyniki korelacji kapitału marki z kapitałem marki przestawia tabela 4.7. 

 Tabela 4.7 Wyniki korelacji kapitału marki z kapitałem marki. 

Czynnik Korelacja 
Funcjonalność produktu 0,74 

Opakowanie 0,58 
System identyfikacji wizualnej 0,55 

Nazwa marki 0,53 
Percepcja reklamy 0,36 

Źródło:  Materiały informacyjne IPSOS Demoskop 
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4.2.2.10 Grupa narzędzi Instytutu Badania Opinii i Rynku „Pentor”102. 

Prezentowana metodologia kładzie duży nacisk na aspekty niematerialne 

kapitału marki. Twórcy wychodzą z założenia, iż największe znaczenie ma wiedza 

na temat „miękkich aspektów” marki.  

Pierwszym krokiem jest audyt marki. Składa się na niego grupa badań 

jakościowych realizowanych wśród konsumentów z grupy docelowej. Wynikiem 

audytu jest poznanie doświadczeń konsumentów z określonymi markami               

i zrozumienie kontekstu, w którym funkcjonują produkty i marki. Ważnym celem 

badań jest także analiza sposobu wyrażania doświadczenia konsumentów. 

Poznawanie języka, którym ludzie mówią o markach umożliwia zrozumienie 

konsumentów, ale także prowadzi do gromadzenia wiedzy ułatwiającej pracę nad 

komunikacją marki. Audyt realizowany jest metodą rozszerzonych, kreatywnych 

grup dyskusyjnych na podstawie specjalnej metodologii opracowanej przez firmę 

Research International (partner Pentor’a) w celu diagnozowania wartości 

przypisywanych markom. Kapitał marki sprowadzany jest do dwóch zasadniczych 

wymiarów: funkcjonalnego i emocjonalnego. Bezpośredni pomiar wartości tych 

wymiarów  w badaniu marketingowym za pomocą jednej zmiennej jest jednak 

bardzo trudny, dlatego w badaniu wymiar emocjonalny analizowany jest               

w rozbiciu na następujące składniki: autorytet marki, identyfikacja, aprobata – 

przedstawione już wcześniej w tym rozdziale podczas opisywania narzędzia do 

pomiaru lojalności „Loyalty Driver”. Warunkiem koniecznym odpowiednio 

sprecyzowanego wymiaru emocjonalnego jest znajomość marki i to nie wyrażona 

prostym zna/nie zna, lecz na pewnej skali określającej stopień tej znajomości 

(familiarity). Składniki wymiaru funkcjonalnego zależne są od badanej kategorii 

marek i dobierane są do każdego badania indywidualnie. Wypadkową dwóch 

podstawowych wymiarów jest kapitał marki.  

 
102 Tekst pochodzi z materiałów promocyjnych Instytutu Badania Opinii i rynku Pentor 
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Kapitał marki można uzupełnić o badania marży brutto tak, aby zbliżyć się 

do wartości marki. Do jej pomiaru zaprojektowana została specjalna metoda 

BETO (brand equity trade off). Metodologia badania oparta jest o wywiady 

kwestionariuszowe (wywiad osobisty). Badanie przeprowadzane jest na próbie 

celowo-kwotowej użytkowników danej kategorii produktów. Próba powinna być 

w miarę możliwości reprezentatywna dla badanej kategorii produktów, również 

pod względem struktury używanych marek. Jeżeli marka stanowiąca główny 

przedmiot badania ma mały udział w rynku, a więc przy takich założeniach udział 

jej konsumentów w próbie byłby niewielki, stosuje się nadreprezentację 

konsumentów danej marki. Wykorzystanie tej techniki powinno przynieść 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Zrozumienie podstawowego źródła wartości dla danej marki, pozwalające 

na budowanie skutecznej strategii wobec marki;  

2. Identyfikację zagrożeń ze strony marek konkurencyjnych, co pozwala na 

natychmiastową reakcję i zapobieżenia tym zagrożeniom;  

3. Ocenę skuteczności obecnej strategii wobec marki i konkretnych działań 

marketingowych; 

4. Informację o wartości marki i marek konkurencyjnych mierzoną wartością 

liczbową; 
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Rozdział 4.3 Wycena wartości  marki.  

Ostatnie 15 lat to niezwykły okres wzrostu zainteresowania problematyką 

wyceny wartości niematerialnych firm, a wyceny marek w szczególności. Mówi 

się, że obecnie mamy do czynienia z „Erą marki – nowej wartości po stronie 

aktywów”. 

Wzrost zainteresowania problematyką wyceny marek ma swoje podłoże               

w konsolidacji wielu sektorów, których początek miał miejsce w latach 

osiemdziesiątych. Firmy rozpoczęły proces połączeń. Wzrosła też liczba przejęć. 

Zmieniła się także percepcja marki (czy też ogólniej składników niematerialnych 

majątku) jako znaczącej wartości dla właścicieli, akcjonariuszy czy też 

inwestorów. O ile na początku lat osiemdziesiątych kwota określająca wartość 

materialnych składników majątku stanowiła około 82% ceny rynkowej firmy to 

już pod koniec tej dekady wielkość ta spadła do 56%. W latach 

dziewięćdziesiątych proces ten posunął się jeszcze dalej, a modelowe (to znaczy 

najczęściej wymienianie w literaturze) przykłady to zakup Pillsbury przez Grand 

Metropolitan, gdzie wartości niematerialne i prawne stanowiły 88% zapłaconej 

kwoty. Podobny wskaźnik (83%) miał miejsce przy przejęciu Rowntree przez 

koncern Nestle. 

Przyjmuje się, iż początkiem szerszego zaiteresowania problematyką 

wartości marki jest fakt zamieszczenia w bilansie firmy Ruperta Murdocha, 

potentata finansowego "News Corporation" - wartości tytułów czasopism               

i programów telewizyjnych103. Przyczyn dla której "News Corporation" 

zdecydowała się na ten krok, była chęć polepszenia aktywów bilansu, 

nadszarpniętych zakupami licznych czasopism. "News Corporation" przejmując 

czasopisma musiała, zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi, 

dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy tych czasopism. 

Ponieważ jednak znaczną część wartości firmy stanowiły tytuły czasopism, 
 

103 Tekst pochodzi z artykułu Grzegorza Ubranka „Wycena marki” w Rachunkowość nr. 10/2004 str. 23  
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postanowiono określić ich wartość i wykazać je w bilansie firmy jako oddzielne 

pozycje.  

Wraz ze zwiększaniem się ilości przejęć, połączeń i zakupów firm 

konieczność precyzyjnego pomiaru wszelkich aktywów niematerialnych stała się 

oczywista. Tym bardziej, że zaczęły one stanowić pokaźny ułamek 

wydatkowanych kwot. Niestety wypracowanie narzędzi wspierających 

podejmowanie decyzji w tym zakresie nie jest łatwe. Najczęściej wymieniane 

powody takiego stanu rzeczy to: 

1. Przekonanie o skuteczności tradycyjnych metod wyceny, np. 

przedsiębiorstw przy wycenie marek; 

2. niska znajomość wiedzy marketingowej wśród kadr finansowych           

i odwrotnie, skutkująca ograniczeniami w tworzeniu i weryfikacji 

narzędzi obejmujących kilka aspektów wartości marki,  

3. brak jednoznacznych rozwiązań natury prawno-finansowej. 

Istnieje już powszechne przekonanie wśród kadr związanych                   

z zarządzaniem finansami,  że marka może być budowana, kupowana czy też 

wyceniana jak inne, bardziej tradycyjne składniki majątku przedsiębiorstwa,          

a wszelkie działania marketingowe mają wpływ na zachowanie konsumenta  

znacznie dłużej niż trwa sama kampania promocyjna. Niestety działania te nie są 

postrzegane jako swego rodzaju inwestycje, a ich koszty rozliczane są w danym 

okresie obrachunkowym i rzadko porównywane z przyszłymi przychodami. 

Okazuje się że coroczna bilansowa ewaluacja wartości niematerialnych                  

i prawnych nie oddaje precyzyjnie ich wartości. Kapitalizacja marki oznacza 

wyłącznie sumę wydatków uwidocznionych w rachunku wyników. 

  Nawet w przypadkach, kiedy firmy są kupowane w oparciu o ich 

wartość niematerialną, niekiedy wartość portfela marek ląduje w jednym worku 

„goodwill”. 
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  Wartości te z punktu widzenia księgowego są de facto kosztami. Kosztami 

podatnymi na manipulacje w zależności od potrzeb w zakresie wyniku 

finansowego przedsiębiorstwa. Skutkiem jest nieprecyzyjne odwzorowanie 

realnych wartości związanych z zakupem czy kreowaniem marek w dokumentach 

finansowych, a co za tym idzie w systemach informacyjnych firm. A bez 

precyzyjnych danych finansowych użycie złożonych technik oceny wartości 

marek  wydaje się problematyczne. 

Jako podstawowy zarzut odnośnie dokładności oceny wartości marki 

wymienia się fakt, iż strumień przyszłych przychodów związanych ze sprzedażą 

marki oparty jest na subiektywnej ocenie takich czynników jak stopa wzrostu, 

stopy procentowe, kursy walut, zyskowność. Wydaje się jednak, iż jest to mocno 

przesadzone twierdzenie, ponieważ w ten sposób oceniane są praktycznie 

wszystkie projekty inwestycyjne, a liczba znaczących pomyłek jest niewielka. 

Okazuje się, że przepływy generowane przez silne marki należą do najbardziej 

stabilnych, a błędy wyceny wykorzystujące niewielkie. Nie oznacza to oczywiście, 

iż nie należy doskonalić metod wyceny kapitału marki. 

Faktem jest natomiast, iż techniki wyceny marek zaadoptowane zostały       

z metodologii wyceny przedsiębiorstw i przeprowadzane są przez firmy zajmujące 

się finansami i rachunkowością zarządczą, doskonale potrafiące oszacować 

finansowe i ekonomiczne uwarunkowania, w jakim egzystują marki. Mają 

natomiast duży problem w ocenie konkurencyjności marek z punktu widzenia 

konsumenta czy też innych uczestników rynku. Prowadzi to do niedoszacowania 

wartości ocenianych marek. Oczywiście wartość marek składa się na całkowitą 

wartość firmy, ponieważ jest elementem większej całości jaką są wartości 

niematerialne i prawne,104 na które składają się wartości: 

1. Marketingowe – znaki towarowe, domeny internetowe.  

 
104 Za American Appraisal Associates, 2003 
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2. technologiczne – sprzęt i oprogramowanie komputerowe, patenty, 

know-how, bazy danych.  

3. klienckie – kontrakty, listy zamówień/produkcji, listy klientów, relacje 

nie związane kontraktem.  

4. prawne – umowy licencyjne i leasingowe, kontrakty: menedżerskie, 

reklamowe, zaopatrzeniowe.  

5. artystyczne – autorskie prawa majątkowe do: książek, artykułów, zdjąć, 

filmów.  

 Rozróżnienie to należy mieć na uwadze przy dokonywaniu wyceny 

wartości marek. Jak piszą małżonkowie Ries105 w swojej publikacji „22 

niezmienne prawa zarządzania marką”: „Prawo firmy - marka to marka, a firma to 

firma. Istnieje pewna różnica”. W tym anegdotycznym stwierdzeniu kryje się 

jednak istotne przesłanie odrębności wyceny marki  i innych kategorii 

bilansowych i wyceny firmy jako takiej.  

Proces oceny wartości marki powinien obejmować następujące elementy106: 

1. Ocenę krótkoterminowych i długoterminowych wydatków 

marketingowych; 

2. Wyodrębnienie kluczowych czynników wpływający na wartość marki, 

zarówno w przedsiębiorstwie jak i w otoczeniu firmy; 

3.  Ciągłe śledzenie zmian kapitału i wartości marki, najlepiej w podziale 

na kanały dystrybucji, segmenty rynku, regiony geograficzne czy inne 

zmienne istotne z punktu widzenia firmy/marki; 

 
105 A. Ries, L Ries., „22 niezmienne prawa zarządzania marką”, Prószyński i S-ka  2000 
106 “Understanding Brand Equity and Valuation by Stuart Whitwell”, 09/2003. absolutebrand.com  

mailto:info@absolutebrand.com
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4. Opracowanie modelu zachowania marki pozwalającego ocenić wpływ 

zmian w otoczeniu rynkowym marki jak również decyzji wewnątrz 

firmy np. wdrożenia strategii rozszerzania marki; 

5. Opracowanie finansowego modelu marki pozwalającego określić wpływ 

zmian czynników ekonomicznych takich jak cena. 

Z punktu widzenia firmy, szacowanie czy określanie wartości marki ma 

zastosowanie w następujących obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa107: 

1. Planowanie podatkowe. Tu wachlarz opcji związanych z podatkowym 

aktywowaniem znaków towarowych jest bardzo szeroki, zaś ścieżki 

optymalizacji zależą od konkretnej sytuacji. Wiodący producent 

artykułów budowlanych wniósł raport w postaci przedsiębiorstwa 

(obejmujący również znak towarowy) do innego podmiotu w ramach 

prowadzonego procesu restrukturyzacji. Ujawniono w ten sposób nowy 

aktyw (znak towarowy), którego amortyzacja stanowi koszt 

podatkowy108. 

2. Zarządzanie marketingowe ze szczególnym uwzględnieniem strategii 

marki. 

3. Planowanie zasobów i alokacja budżetów. 

4. Relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału. Poszukujące finansowania 

ambitne i szybko rosnące firmy, których podstawową wartością są 

aktywa nierzeczowe. Z pomocą w określeniu wartości marki może 

przyjść wtedy wycena. Wyniki przeprowadzonego przez nas badania 

wśród polskich banków wskazują, że często to bank wymaga, aby 

wartość znaku towarowego kredytowanej firmy została niezależnie 

wyceniona. Sprzedawca markowej odzieży zlecający produkcję na 
 

107 Na podstawie: “Brand Valuation”, edited by John Murphy, Business Book Limited 1999 
108  Zobacz: http://www.ey.com/GLOBAL/content.nsf/Poland/TAS_-_Library_-_Marki_Polskie_-
_Szansa_dla_firm 
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zewnątrz nie posiadał wystarczającej dla potrzeb banku bazy 

tradycyjnych aktywów. Marka w opinii banku okazała się jednak na tyle 

atrakcyjna (co potwierdziła też wycena), że w połączeniu m. in. z cesją 

wierzytelności stanowiła wystarczające zabezpieczenie kredytu 

inwestycyjnego109. 

5. Planowanie przejęć i połączeń. Strony w transakcjach fuzji i przejęć 

przedsiębiorstw, dla których marka czy też portfel marek stanowi 

kluczowy element wartości. Wycena pomaga nie tylko w procesie 

negocjacyjnym, ale również w procesie tzw. alokacji ceny nabycia       

(z ang. purchase price allocation). Jeden z największych koncernów 

FMCG zakupił przedsiębiorstwo produkujące znaną, krajową wodę 

mineralną. Konieczność alokowania poszczególnych zakupionych 

aktywów w kilku podmiotach prawnych wymagała wyceny marki 

produkowanej wody. 

6. Licencjonowanie. 

7. Franchising. Podmioty zamierzające zawrzeć umowy franczyzowe lub 

wykorzystujące znak towarowy w ramach grupy kapitałowej. 

Zainteresowane są one poznaniem godziwej wartości będącej podstawą 

opracowania systemu opłat licencyjnych. 

8. Zarządzanie finansami.  

9. Rozstrzyganie sporów. Podmioty wchodzące w spory prawne dotyczące 

praktyk nieuczciwej konkurencji oraz wszelkie inne spory, gdzie 

konieczne jest oszacowanie wartości szkody poniesionej na wartościach 

niematerialnych. Producent popularnej marki artykułów spożywczych 

złożył pozew przeciwko konkurentowi bezprawnie podszywającego się 

 
109 Tamże. 
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pod jego markę. Określenie uszczerbku w wartości marki na skutek tego 

działania pomogło określić kwotę roszczenia. 

Należy zwrócić uwagę na kilka aspektów takiego podziału. Po pierwsze, 

może on determinować wybór techniki szacowania wartości ze względu na 

charakter informacji niezbędnych do prawidłowego podejmowania decyzji w 

danym obszarze. Po drugie, niezależnie od sposobu pozyskania informacji czy też 

osiągniętych rezultatów, powinny one zasilić system informacyjny firmy dając 

spójny i równorzędny dostęp do danych wtórnych.  

Najbardziej znane na świecie są zestawienia wartości marki przygotowane 

przez firmę Interbrand a popularyzowane przez biznesowo – ekonomiczny 

tygodnik Business Week. Interbrand klasyfikuje wyłącznie marki, których wartość 

przekracza jeden miliard dolarów amerykańskich. Wymagane jest także, aby poza 

krajem pochodzenia generowała przynajmniej jedną trzecią obrotu. Warunkiem 

koniecznym jest także istnienie ogólnodostępnych danych finansowych               

i marketingowych firmy właściciela marki. Nie wszyscy wielcy świata marek 

spełniają te kryteria. Z rankingu zostały wyeliminowane tak potężne marki jak 

VISA, Wal-Mart, Mars, CNN. Nie znajdziemy także nazw  firm właścicieli 

(House mark) marek np. Procter&Gamble. Z powodu trudności z wyceną nie 

znajdziemy także w zestawieniu marek linii lotniczych (autorzy raportu nie mogli 

sprostać zadaniu wyodrębnienia wpływu marki na sprzedaż). Technika wyceny 

oparta jest na tradycyjnej metodologii określania aktualnej wartości przyszłych 

przepływów pieniężnych. Wycena rozpoczyna się od przypisania właściwej 

proporcji obrotów firmy do poszczególnych marek. Jest to proste zadanie             

w przypadku takich marek jak np. McDonalds, ale zabiera więcej czasu, gdy 

portfel firmy jest rozbudowany np. Marlboro. W oparciu o raporty przygotowane 

przez analityków J.P. Morgan Chase, Citigroup i Morgan Stanley, Interbrand 

przygotowuje pięcioletnie predykcje przepływów pieniężnych realizowanych dla 

danej marki. Analiza przepływów pieniężnych uzupełniana jest stopą dyskontową 

marki otrzymaną w wyniku  oceny siły marki bazującej na takich aspektach jak 
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przywództwo marki, stabilność rynku czy zasięg geograficzny marki. W roku 

2004 do dziesięciu najbardziej wartościowych marek na świecie zaliczymy (patrz 

tabela 4.12): 

Tabela 4.10 Wartość marek globalnych. 

Marka 
Wartość 2004 

mln USD 
Wartość 2003 

Mln USD Zmiana 
Kraj 

pochodz
enia 

Coca-Cola 67394 70453 -4% USA 
Microsoft 61372 65174 -6% USA 

IBM 53791 51767 4% USA 
GE 44111 42340 4% USA 

Intel 33499 31112 8% USA 
Disney 27113 28036 -3% USA 

McDonald’s 25001 24699 1% USA 
Nokia 24041 29440 -18% Finlandia 
Toyota 22673 20784 9% Japonia 

Marlboro 22128 22183 0% USA 

Źródło: Materiały informacyjne firmy Interbrand  

Zestawienie to znajdziemy w każdym tytule biznesowej prasy 

specjalistycznej. Często jednak pomijany jest dynamiczny aspekt zjawiska. Marki, 

które w porównaniu do roku 2003 poprawiły swoją pozycję w sposób najbardziej 

spektakularny to:  

1. Apple - 43 miejsce, wzrost wartości marki o 24%. 

2. Amazon.com - 66 miejsce, wzrost wartości o 22%. 

3. Yahoo! – 61 miejsce, wzrost wartości o 17%. 

4. Samsung – 21 miejsce, wzrost wartości o 16%. 

5. HBSC – 33 miejsce, wzrost wartości o 15% 

Mamy tez do czynienia ze spadkami. Marki, które były uznane za synonim 

rynkowego takie jak Kodak, Ford czy Nokia straciły od 15% do nawet jednej 

trzeciej wartości. Pięć największych spadków to: 
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1. Kodak, spadek wartości o 33%. 

2. Nintendo, spadek wartości o 21%. 

3. Nokia, spadek wartości o 18%. 

4. AOL, spadek wartości o 18%. 

5. Ford, spadek wartości o 15%. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż rozpatrywanie zmian wartości marki       

w okresach jednorocznych ma w dużej mierze biznesowo - popularyzatorski 

charakter. Profesjonalna ocena ekonomiczna powinna opierać się o dynamikę 

oceny w dłuższym okresie. 

Oprócz powyższego przykładu z praktyki gospodarczej chciałbym pokazać 

też typowo akademicki model wyceny wartości marki sporządzony przez grupę 

japońskich teoretyków i praktyków zarządzania marką.110 Podstawowa zależność 

wartości marki opisana jest następującym funkcją: 

BV = F (PD, CL, CE, r) 

gdzie:  

PD, grupa czynników związanych z osiąganiem premii cenowych przez 

markę. 

 LD, grupa czynników związanych z istnieniem bazy lojalnościowej wobec 

marki. 

 ED, grupa czynników związanych z możliwością ekspansji marki na inne 

rynki. 

 r – stopa dyskonta. 

 
110 Tekst pochodzi z Raportu: „The Report oh The Commitee of Brand Valuation“. Zobacz: 
.http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/cbrandvalue.pdf. 

http://www.meti.go.jp/english/information/downloadfiles/cbrandvalue.pdf
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Grupa czynników związanych z osiąganiem premii cenowych wyrażona 

jest poniższą zależnością, gdzie pod uwagę brane są pięcioletnie podstawowe 

wielkości ekonomiczne związane z marką takie jak  sprzedaż (S), koszty 

sprzedaży (C), koszty zarządzania marką (A), koszty operacyjne (OE). Metoda ta 

odwołuje się również do bezpośrednich porównań  z markami konkurencyjnymi. 

We wzorze (S*) znajdziemy poziom sprzedaży marki konkurencyjnej oraz 

kosztów sprzedaży marki konkurencyjnej (C*). Można zatem stwierdzić,              

iż cenowy czynnik wartości marki jest zależnością relacji przychody – koszty 

realizowanej na marce  w porównaniu do marki konkurencyjnej. 

Grupa wskaźników lojalności opiera się na założeniu, iż wysoka lojalność 

zapewnia stabilizację przychodów ze sprzedaży. Autorzy zaproponowali 

współczynnik zmienności zawierający się w przedziale od 0 do 1, gdzie wartość 

zbliżająca się do 1 oznacza największąstabilność sprzedaży.  

Ostatnia ze składowych równania, mianowicie grupa czynników 

związanych z możliwościami ekspansji rynkowej opisana jest za pomocą 

zależności dynamiki wielkości sprzedaży poza rynkami podstawowymi. 

Metodologia ta nie ma jednoznacznej weryfikacji empirycznej. Przykład 

wyceny marki dokonany za jego pomocą można znaleźć na stronie 

www.meti.go.jp/english/information/ downloadfiles/cbrandvalue.pdf. 

Przedstawione powyżej rozwiązanie (i jemu podobne, opracowane na 

innych liczących się uniwersytetach) nie jest stosowane w praktyce biznesowej, 

gdzie wycena marek w znakomitej większości opiera się  o techniki zaadoptowane 

z metodologii wyceny aktywów i oceny projektów inwestycyjnych. Generalnie 

możemy wyróżnić trzy grupy metod: 

1. Metody kosztowe 

Polegają one  na ocenie  wielkości kosztów niezbędnych do wykreowania 

takiej samej marki. Dlatego znane są również jako metody odtworzeniowe. Do tej 
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grupy zaliczamy także wyceny oparte o kryterium kosztu historycznego. Są one 

stosunkowo proste, aczkolwiek obarczone dużym błędem ze względu na 

niemożliwość pełnej analogii w symulacji tworzenia marki.111 Ich niewątpliwą 

zaletą jest prostota. Wycena marki sprowadza się do wyznaczenia wartości 

równania WM (wartość marki) = suma przychodów – suma kosztów, co przy 

względnie precyzyjnie prowadzonej księgowości jest zadaniem czysto 

matematycznym i nie nastręcza większych problemów. Nie jest potrzebna 

specjastyczna wiedza i czas. Techniki te mają jednak kilka fundamentalnych 

ograniczeń, które trudno zaakceptować. Najważniejsze z nich to niekoniecznie 

prawdziwe założenie, że im większe nakłady na budowę marki tym większa jej 

wartość. Pomimo teoretycznej prostoty, wycena wartości w przypadku złożonych 

portfolio lub strategii marek indywidualnych nastręcza wiele trudności. 

Przypisanie właściwych przychodów i kosztów do poszczególnych marek jest 

nieprecyzyjne. To samo twierdzenie jest prawdziwe dla wyceny poprzez 

zestawienie kosztów restytucyjnych. W rozwiniętych gospodarkach trudno jest 

odtworzyć podobne warunki kreowania marki. Ostatnim, ale również bardzo 

istotnym zarzutem jest fakt, iż techniki te koncentrują się na stronie kosztowej, 

mniejszą wagę poświęcając stronie przychodowej, która ma decydujące znaczenie 

przy budowaniu wartości marki. 

2. Metody rynkowe 

Jeżeli tylko dane rynkowe są dostępne, możemy ocenić wartość marki 

poprzez porównanie do podobnych marek należących do innych firm. Ze względu 

na znaczną odmienność poszczególnych marek jest to metoda mało precyzyjna, ale 

przydatna we wstępnych fazach oceny wartości. Tutaj znajdą się  techniki wyceny 

oparte o porównania cen produktów markowych do ich nie markowych 

odpowiedników (premium pricing method) 

 
111  J. Murphy “Brand Valuation”, Business Book Limited 1992 
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Do tej grupy zaliczamy często wymienianą w literaturze metodę 

unikniętych wydatków licencyjnych (royalty relief methods). Opiera się ona  na 

założeniu, że gdyby dana marka należała do innego podmiotu firma musiałaby 

zapłacić opłaty za jej użytkowanie. Jeżeli natomiast firma jest właścicielem marki 

to unika tych opłat. Metoda ta uwzględnia prognozy odnośnie zachowania marki   

w przyszłości i zawiera elementy szacowania przyszłych przychodów pieniężnych 

i ich obecnej wartości co może dawać szybkie i dość precyzyjne wyniki. Metody 

rynkowe oceniają też koszt pozyskania marki w drodze przejęcia, czy zakupu 

marki. Mimo całej swojej użyteczności największą słabością tych technik jest brak 

informacji rynkowej pozwalającej na ocenę „per analogia”.112. W tej samej 

publikacji znajdziemy zaproponowaną pierwotnie przez Simona i Sullivan113 

metodę zaliczaną do grupy rynkowych, a opartą na relacji pomiędzy wartością 

firmy wyrażaną ceną akcji a wartością marki(rek). Zależność ta wyraża się 

równaniem: 

Wartość rynkowa firmy = cena akcji x liczba akcji  

= koszt odtworzenia środków trwałych 

+ wartość czynników niematerialnych innych niż marka (patenty, R&D) 

+ wartość czynników sektorowych (koncentracja, przepisy prawne) 

+ wartość kapitału marki, gdzie wartość tego ostatniego jest opisywana za 

pomocą funkcji następujących zmiennych: wieku marki, barier wejścia, wielkości 

skumulowanych nakładów promocyjnych, udziału w nakładach promocyjnych 

branży (share of voice). Największa i najbardziej popularna między-sektorowa 

wycena marek w Polsce (E&Y) jest wykonywana właśnie w ten sposób. 

 

 
112 Praca semestralna Anuja Byotra and Jayanta Dasgupta, Business Management at XLRI, Jamshedpur 

 
113  Tamże. 
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3. Metody przychodowe  

Metody przychodowe wykorzystują przeszłe lub przyszłe przychody 

wygenerowane z tytułu posiadania marki. Mogą to być dodatkowe przepływy 

związane z wyższymi marżami, lojalnością, przychodami z tytułu opłat 

licencyjnych itp. Przychody te są szacowane, jak  w poniższym równaniu. 

BV= -K + C1 / (1 + p) + C2 / (1 + p)2 + ... + Cn / (1 + p)n 

gdzie: 

BV– wartość marki 

K– przyszłe nakłady 

C - przyszłe przepływy gotówkowe netto 

P – koszt kapitału. 

Jak pokazuje wzór metody są one pochodną technik opartych o analizę 

przyszłych strumieni przepływów pieniężnych. Koncentrują się one na 

przychodach netto możliwych do uzyskania z tytułu posiadania danej marki. Od 

tradycyjnych metod różni się faktem, iż analizie poddane są strumienie będące 

różnicą pomiędzy ceną wynikającą ze sprzedaży marki a ceną produktów 

generycznych lub marek pośredników handlowych. Początkowo ta technika 

stosowana była w wersji uproszczonej, to znaczy z wykorzystaniem całkowitych 

strumieni przychodów netto lub bazując na przychodach historycznych. Popularne 

wyceny marek prowadzone przez „Financial World” wykonywane są tą właśnie 

techniką, przy czym obejmują statystyki wyników finansowych marek z wielu lat. 

Techniki te najczęściej składają się z dwóch faz. Pierwsza z nich obejmuje 

wyodrębnienie przychodów z  marki z całości przychodów firmy. Można 114 tą 

fazę opisać za pomoc a równania: 

 

 
 

114 Tamże 
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PM-MD=WP(CM-KM)-P(CD-KD)-MR-R&D-Podatek 

gdzie: 

PM – przychód z marki 

MD – przychód z marki prywatnej 

WP – dodatkowy popyt na produkt  

CM – cena produktu 

KM – koszt wytworzenia i dystrybucji produktu 

CD – cena marki prywatnej 

KD – koszt wytworzenia i dystrybucji marki prywatnej 

P – wielkość popytu na markę prywatną 

MR – koszty marketingu 

R&D – koszty badań i  rozwoju 

Druga faza obejmuje obliczenia dodatkowych przychodów za pomocą 

równania: 

(CM-KM)*WP-(CD-KD)*WP-(CD-KD)*P. 

Korzystając z tych samych wielkości możemy wyliczyć wrażliwość 

marki115 określającą wielkość dodatkowych przychodów WM=WP*CM. 

Jednakże to, co jest najbardziej wartościowe to wiedza na temat wartości 

marki w przyszłości. Wydawałoby się, że znane metody i techniki określania 

obecnej wartości przyszłych przychodów są doskonale znane i ocena wartości 

marki w przyszłości nie powinna nastręczać kłopotów. Okazuje się, że tak nie jest, 

a podstawowym problemem jest odnalezienie właściwej stopy dyskonta, która 

 
115 = brand sensitivity 
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precyzyjnie odzwierciedlałaby ryzyko związane z rynkową egzystencją marki.  

Poważnym ograniczeniem na jakie napotykamy jest fakt, iż korzystamy              

z wewnętrznych źródeł informacji historycznej uzupełnionej jakimiś formami 

badań rynku. Nie bierzemy zupełnie pod uwagę licencjonowania, rozwoju marki 

czy też innych pozaekonomicznych przesłanek dodatkowych przychodów czy 

strat.  

 

 4.4. Kompleksowe techniki pomiaru kapitału i wyceny wartości 

marki. 

Chciałbym zaprezentować tutaj najbardziej znane techniki łączące wycenę 

wartosci marki i pomiar kapitału marki. Pierwsza z nich to efekt pracy zespołu      

z korporacji BrandFinace116 w ramach oferowanego przez nich pakietu 

BrandEconomics117. Druga opracowana została w firmie badawczej  A.C. Nielsen, 

kolejna to analiza wartości Bekmeier’a – Feuerhahn’a a czwarta w firmie SDR 

(jedna z wiodących firm w sektorze usług zarządzania markami). Ostatnia jest 

dziełem analityków potentata w zakresie praktyki wyceny marki firmy Intebrand. 

Brand Economics jest metodologią wieloetapową. Obejmuje pięć faz, które 

zawierają takie analizy jak określenie pozycji konkurencyjnej marki, szacowanie 

przyszłych przychodów, analizę przejść (przyporządkowanie proporcji 

przychodów do poszczególnych marek w portfelu firmy oraz analizę ryzyka 

polegającą na ocenie relacji marka – kanał dystrybucji oraz marka finalny 

odbiorca). Niewątpliwie dużą zaletą prezentowanej koncepcji jest silne 

wykorzystanie elementów marketingowych. Proces waluacji obejmuje: 

1. Pogłębioną segmentację rynku z profilowaniem.  

2. Predykcje finansowe. 
 

118 Na podstawie materiałów informacyjnych BrandFinance. 
117 Na podstawie materiałów informacyjnych firmy Interbrand. 
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3. Wyznaczenie kluczowych czynników determinujący wartość marki. 

4. Indentyfikację czynników ryzyka. 

5. Określenie wskaźników dyskonta. 

Skutkiem początkowych działań w zakresie pozyskania informacji 

rynkowej jest określenie ekonomicznej wartości dodanej. Na podstawie 

omawianych wcześniej informacji odnośnie potencjalnych przychodów kosztów 

zaangażowania kapitału określa się średniookresowe scenariusze cash flow, przy 

czym szczególny nacisk jest położony na prawidłową alokację kosztów pośrednich 

oraz na właściwe przyporządkowanie przychodów, to znaczy oddzielenie 

przychodów z produktów generycznych i marek pośredników handlowych oraz 

oczywiście innych marek. Należy też precyzyjnie określić koszt zaangażowanych 

środków trwałych i pozyskania kapitału. Za ogólnie przyjętą praktykę uważa się 

też określanie przyszłych przychodów w wielkościach zysku netto (to znaczy po 

opodatkowaniu).  

 Marka jest czynnikiem stymulującym popyt i zwiększającym marże. 

Jednak jej wpływ  może być różny w zależności od branży, nasilenia konkurencji 

czy innych czynników rynkowych. Analiza określa jaki jest wpływ marki na 

czynniki sprzedażowe. W oparciu o analizę wyboru i analizę czynnikową 

otrzymujemy: 

1. porównanie marka – marki konkurencyjne; 

2. porównania dla różnych okresów czasu; 

3. porównanie segment do segmentu;  

4. porównanie pomiędzy różnymi klasami produktu. 

Określamy zatem wpływ znaku towarowego na czynniki sprzedażowe oraz 

ich zmiany w czasie.  
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Posiadając te informacje możemy przejść do oceny ryzyka. Wartość marki 

odnosi się nie tylko do zysków jakie z tytułu posiadania lub zakupu marki można 

osiągnąć. Istotne jest również prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Dlatego 

kluczowe jest określenie stopy dyskonta biorącej pod uwagę finansowe i rynkowe 

ryzyko związane z egzystencją marki. Przedstawiana analiza bierze pod uwagę: 

1. stopy procentowe papierów wolnych od ryzyka na danym obszarze; 

2. średnie stopy zwrotu z inwestycji kapitałowych w danym kraju; 

3. średnie ryzyko w danym sektorze; 

4. wagę będącą odzwierciedleniem ryzyka związanego ze specyficzną 

marką; 

5. siłę marek konkurencyjnych. 

Końcowa faza procesu to ocena kluczowych i co najważniejsze 

obiektywnie weryfikowalnych wskaźników siły marki. Wynik oceny ma 

bezpośredni wpływ na ocenę ryzyka związanego ze specyficzną marką. 

Kwestionariusz marki  obejmuje: 

1. okres rynkowej  egzystencji; 

2. ocenę dystrybucji; 

3. udział w rynku; 

4. pozycję rynkową; 

5. wielkość i dynamikę sprzedaży; 

6. marże brutto; 

7. elastyczność cenową; 

8. poziom wydatków marketingowych;  
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9. poziom wydatków na promocję (Share of Voice); 

10. świadomość marki. 

Posiadając wyniki oceny przechodzimy do szacowania stopy dyskonta 

marki. Przypomina to tradycyjną ocenę stopnia zdolności kredytowej przez banki. 

Słabiej ocenione marki uzyskują wyższą stopę dyskonta. W praktyce marki 

otrzymują od 50 do 70 punktów. Rating marek został również zapisany w sposób 

charakterystyczny dla rynków finansowych (patrz tabela poniżej). 

Tabela 4.9 Rating marek 

Wynik Zapis 
91-100 AAA 
81-90 AA 
71-80 A 
61-70 BBB 
51-60 BB 
41-50 B 
31-40 CCC 
21-30 BB 
11-20 C 
0-10 D 

Źródło: materiały informacyjne BrandFinance 

Wyposażeni w umiejętność predykcji przyszłych wielkości sprzedaży 

marki oraz obliczone stopy dyskontowe, możemy przejść do  szacowania wartości 

w oparciu o obliczenia obecnej wartości przyszłych strumieni pieniężnych. 

 Podobne rozwiązanie zostało przygotowane w znanej agencji badań rynku 

AC Nielsen. Nazywana „bilansem marki” metodologia kładzie największy nacisk 

na długofalową relację pomiędzy zarządzaniem marką a jej wartością. Wynikiem 

badań jest karta wyników zawierająca ważoną ocenę (łącznie marka może uzyskać 

1000 punktów) następujących czynników: wielkość rynku, udział w rynku, wzrost 

rynku, relatywny udział w rynku, marki w zbiorze decyzji konsumenta, jakość 

dystrybucji, stopień lojalności, świadomość marki. Liczba punktów otrzymana w 



wyniku oceny wyżej wymienionych czynników traktowana jest w tym modelu 

jako siła marki. Następnie obliczana jest relatywna siła marki w odniesieniu do 

marek konkurencyjnych opisana formułą poniżej.  

 

gdzie: 

RBSb – relatywna siła marki 

BS – siła marki badanej 

Σ BS – siła marek konkurencyjnych 

Następnie w modelu szacuje się przychody sektora w oparciu o całkowity 

obrót realizowany  w oparciu o badane marki skorygowany średnim 

współczynnikiem rentowności. Udział marki w przychodach sektora jest obliczany 

na podstawie iloczynu przychodów i relatywnej siły marki. Udział marki w 

przychodach sektora  jest  następnie użyty do szacowania  wartości marki w 

oparciu o formułę NPV, gdzie współczynnik dyskonta równy jest stopie 

procentowej papierów dłużnych wolnych od ryzyka.  Całościowa formuła wartości 

marki w tym modelu wygląda następująco: 

Wartość Marki = udział w sprzedaży sektora x marża brutto x relatywna 

siła marki + przyszłe przychody x stopa dyskonta.  

Brak skomplikowania i przejrzystość metodologii jest jej niewątpliwą 

zaletą. Brak jej niestety nowatorstwa i można stwierdzić, iż zainteresowanie nią 

spowodowane jest niskimi kosztami wyceny oraz prostotą wykonania pomiaru.    

 235
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Nieco bardziej złożony charakter ma analiza wartości Bekmeier’a – 

Feuerhahn’a118. Metodologia opiera się na założeniu, iż wartość marki jest 

pochodną siły marki oraz jej przyszłych przychodów, a one są z kolej w prostej 

relacji do cen rynkowych zarówno marki testowanej jak i marek konkurencyjnych.  

Siła marki znajduje odzwierciedlenie w pozytywnej percepcji 

konsumentów pomagającej marce zająć lepszą pozycję konkurencyjną. Czynniki 

tę percepcję determinujące to z jednej strony świadomość marki (postrzegane 

ryzyko zakupu, stopień uwikłania konsumenta w proces zakupu), percepcja 

produktu (znajomość marki, ocena produktu) oraz prestiż marki, a z drugiej 

zmiennymi wizerunkowymi, takimi jak przystępność, jakość, siła i unikalność. 

Siła marki wyznaczana jest za pomocą sześciu wskaźników: skłonność 

konsumentów do płacenia wyższych za produkt oznaczony daną marką (premia 

cenowa), stopień akceptacji rozszerzania marki, wrażliwość na działania 

marketingowe, lojalność wobec marki, skuteczność działań promocyjnych, 

szczególnie tych związanych z komunikowaniem oraz ocena przyszłej pozycji 

konkurencyjnej marki. 

Przychody związane z marką, drugi z czynników branych pod uwagę w tej 

metodologii. Określany jest on na podstawie standardowej relacji średnich 

kosztów                      i przychodów w branży na podstawie typowych procedur 

szacowania zwrotu z inwestycji, przy czym autorzy zwracają szczególną uwagę  

przy szacowaniu wielkości pieniężnych na następujące zmienne rynkowe: rozmiar 

rynku, stopień wzrostu rynku, nasilenie konkurencji, pozycje rynkowe 

poszczególnych marek. Całkowita wartość marki jest iloczynem indeksów z grupy 

pierwszej i drugiej czyli siły marki i przychodów marki. 

 
118 D. Bekmeier R. Feuerhahn; „Marktorientierte Markenbewertung: eine konsumentenund 
unternehmensbezogene Betrachtung”: Gabler, 1998. str. 192-199 
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Kolejny z prezentowanych modeli119 powstał w firmie SDR Consulting 

zajmującej się doradztwem strategicznym w dziedzinie marketingu. Twórcy 

koncepcji próbując określić wartość marki, starają się odpowiedzieć na 

następujące pytania: 

1. Jaka jest dodatkowa marża, którą można uzyskać w porównaniu do 

marek konkurencyjnych czy produktów nie markowych? 

2. Które z fizycznych atrybutów  produktu lub elementów wizerunku są 

najważniejsze z punktu widzenia możliwej do uzyskania wyższej ceny 

rynkowej? 

3. Kim są konsumenci skłonni zapłacić premię cenową za markę? 

4. Kim są konsumenci kupujący marki konkurencji?  

5. Czym różnią się te grupy między  sobą? 

6. Jak, biorąc pod uwagę najważniejsze atrybuty produktu i  aspekty 

wizerunku, wypada porównanie z markami konkunrencyjnymi? 

7. Jak zmienia się kapitał marki  w czasie? 

8. Jakie działania mają kluczowy wpływ na kapitał marki? 

9. Jakie działania konkurentów mają wpływ na ich marki? 

10. Jak sprawdza się strategie rozszerzania marki? 

11. Jakie dodatkowe wartości zmieniają markę w markę wiodącą? 

12. Jaki jest proces zachowania konsumenta w danej kategorii produktowej? 

Jakie są proporcje między konsumentami lojalnymi, wrażliwymi 

cenowo, wrażliwymi na atrybuty produktu itp..? 

 
119 W parciu o: http://www.sdr-consulting.com/branding3.html. 
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Autorzy kładą szczególny nacisk na fakt, iż przygotowany przez nich 

model nie jest kolejnym oceniającym kapitał marki na podstawie sumy 

składowych tego kapitału opartej na tej czy innej podstawie teoretycznej. Ma to 

oznaczać w praktyce, że pomiar wykracza dalej niż określenie świadomości marki, 

wizerunku marki, lojalności czy innych elementów w połączenia ich w jedną 

miarę i zbudowanie na ich podstawie indeksu, który następnie będzie pełnił rolę 

współczynnika dyskonta przy szacowaniu obecnej wartości przyszłych 

przepływów pieniężnych. W modelu dokonuje się oceny niezależnej wielkości 

jaką jest kapitał marki, a dopiero później dokonuje się dekompozycji na 

podstawowe składowe. Przewaga takiego podejścia polega na nie formułowaniu 

hipotez o ważności poszczególnych składowych kapitału marki przed dokonaniem 

wyceny. Druga istotna przewaga tego modelu to fakt, iż pomiaru można dokonać 

na poziomie pojedynczego konsumenta.  

Analitycy SDR zakładają, iż całkowita wartość marki składa się z trzech 

kategorii: fizycznych atrybutów produktu, możliwych do obiektywnej oceny przez 

kupującego i dostarczających mu określonych korzyści, druga z grup to kapitał 

marki, wpływający na proces zakupu, trzecim czynnikiem jest cena, a właściwie 

relacja koszty/cena. Metodologia uzupełniona jest również pomiarami stopnia 

lojalności konsumentów. 

Ostatnia z metod zaliczana jest do grupy technik mnożnikowych i powstała 

w firmie Interbrand. Wykorzystuje do modyfikacji przyszłego strumienia 

przychodów wagę w postaci mnożnika wyliczonego na podstawie potencjału 

rynkowego marki. Wykorzystanie metody mnożnikowej wymaga obliczenia 

następujących wielkości: 

1. dotychczasowe przychody związane z marką;  

2.  potencjał marki odzwierciedlony w wielkości mnożnika;  

3.  przedziału, w jakim występuje mnożnik. 
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Przy czym należy zwrócić uwagę na kilka założeń metodologicznych. 

Wielkość przychodów wyrażona jest zdyskontowanym zyskiem netto, przy czym 

stopa dyskonta jest wyższa dla okresów późniejszych. Mówiąc o przepływach 

należy też zauważyć, iż stykamy się z problemem wyodrębnienia przychodów 

wytworzonych przez markę z całości przychodów osiąganych przez  podmiot.  

Następnie dokonujemy oceny siły marki, który to wyrażony zostanie         

w wielkości mnożnika. W tym celu wykorzystuje się szereg czynników (tabela 

4.10). Są to: 

0. przywództwo – w zakresie kluczowych zmiennych oceny pozycji 

rynkowej: marż, udziału w rynku, cen; 

1. stabilność – mierzona okresem rynkowej egzystencji i stopniem 

lojalności; 

2. rynek – niektóre sektory są uważane za bardziej istotne w zakresie 

istotności marki (np. FMCG); 

3.  stopień internacjonalizacji – marki multinarodowe czy też globalne są 

uważane za silniejsze niż marki o zasięgu krajowym/lokalnym.; 

4. trend – cykl życia marki; 

5. wsparcie – ten czynnik określa siłę rynkowego wsparcia marki; 

6. ochrona – określa jakość ochrony marki w obrocie gospodarczym. 
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Tabela 4.10 Dopuszczalne wartości mnożnika. 

Przywództwo 0,00 – 0,25 
Stabilność  0,00 – 0,15 

Rynek 0,00 – 0,10 
Stopień internacjonalizacji 0,00 – 0,25 

Trend 0,00 – 0,10 
Wsparcie 0,00 – 0,10 
Ochrona 0,00 – 0,05 

 Źródło: materiały informacyjne Interbrand. 

Przyjmując stałą zależność pomiędzy siłą marki wyrażoną mnożnikiem 

możemy wykorzystując średni zysk i wielkość mnożnika określić wartość marki. 

Zależność opisana jest krzywą rozkładu normalnego. 

W literaturze znaleźć możemy wiele technik pomiaru wartości  marki. 

Większość                  z nich prezentuje  wspólne podejście zmierzające do 

wyróżnienia dwóch kierunków: oceny marketingowej opartej na pomiarze 

wielkości rynkowych oraz oceny finansowej w wymiarze realizacji zysków z 

inwestycji jaką jest marka na tle innych ofert w danej kategorii produktowej.  

Warto zwrócić uwagę, iż wykorzystanie danych marketingowych odnosi się nie 

tylko do wewnętrznych danych firmy, ale również obejmuje techniki 

benchmarkingu porównujące wyniki z rezultatami osiąganymi przez inne, podobne 

marki. Wszystkie metody i techniki starają się porównać przychody, marże lub 

zysk do pozycji konkurencyjnych lub alternatywnie mierzyć satysfakcję 

konsumenta, postrzeganą wartość lub stopień lojalności na tle innych marek bądź 

produktów rodzajowych.  
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