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Marketing to….
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Ale także bardziej tradycyjnie :
marketing mix
Zbiór dających się sterować
taktycznych instrumentów
marketingowych – produkt, cena,
dystrybucja i promocja – których
kompozycję firma ustala w taki
sposób, aby wywołać pożądaną
reakcję na rynku docelowym.
Philip Kotler,
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ELEMENTY MARKETING MIX
Robert Lauterborn

PRODUCT

- produkt, usługa, zakres oferty
(np. jakość produktu, szerokość i
głębokość oferty)

PRICE

- cena
(w tym warunki płatności)

PLACE

- dystrybucja, metody sprzedaży
(np. dobór pośredników, lokalizacja
punktów obsługi klienta, sprzedaż
internetowa)

PROMOTION - komunikacja marketingowa
(np. reklama, PR, sales promotion,
sponsoring, komunikacja nieformalna)

Produkt jako element marketingu
Produkt poszerzony
(korzyści dodatkowe)

Dostarczenie

Naprawy

Instrukcja
obsługi

Produkt rzeczywisty
Jakość

Marka

Istota
(rdzeń produktu)

Kredyt

Materiał
(surowiec)

Opakowanie

Gwarancja

Reklamacje
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Produkt jako element marketingu

Opakowanie
zewnętrzna część produktu, dowolnej
postaci pojemnik, w którym
sprzedawany jest produkt
Pierwszy kontakt klienta z produktem –
poprzez opakowanie
Istotny i kosztowny element strategii
marketingowej

Produkt w 5 zmysłach
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Cena jako element marketingu mix
• Czyli ile co kosztuje
• I dlaczego ktoś miałby za to tyle
właśnie płacić

• Kto za kogo płaci ?
• Elastyczność cenowa
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Kanał dystrybucji

• Gdzie to mogę kupić ?
• Kto mi to sprzeda ?
• Jak można to sprzedawać ?
Zatem kanał dystrybucji zależy od:

Promocja
Zespół działań i środków, poprzez
które przedsiębiorstwo przekazuje na
rynek informacje dotyczące produktu
lub firmy , kształtuje potrzeby
nabywców, pobudza oraz
ukierunkowuje popyt
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Promocja
• Działanie mające na celu pobudzenie
skłonności do zakupu za pomocą
procesu komunikowania się z
nabywcami
• Sztuka pozyskiwania nabywców
• Komunikowanie się z konsumentem

Promocja
Reklama
płatna forma komunikacji marketingowej na
temat organizacji, produktu, usługi lub pomysłu
Zwykle ktoś się pod nią podpisuje
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Jak to działa w praktyce
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Reklama skierowana do dzieci
• Głośniejsza niż inne programy nadawane przed i po
reklamie.
• Żywa, kolorowa, z dużą dawką ruchu.
• Często z piosenką lub hasłem łatwo wpadającym w ucho,
żeby dzieci szybko zapamiętały i sobie go nuciły lub żeby
przychodził im do głowy jak tylko padnie słowo – hasło.
np. Zawsze ….. Produkty z….. polecają się.
• Odwołujące się do autorytetów, które pozwalają na zakup
lub jakieś zachowanie – obecność w reklamie dziadków i
rodziców, ew. nauczycieli.

efekty
•

Reklama przekazuje często wypaczone i nieprawdziwe świat i rzeczywistość.
Zanikają różnice pomiędzy faktami a marzeniami i wyobraźnią. W umysłach
dzieci – reklama to często obraz prawdziwego życia i prawdy o nim.

•

Reklama promuje wzory zachowań i postaw – dzieci starają się naśladować to,
co dzieje się w reklamie i występujących tam aktorów. Dotyczy to zarówno
sposobu mówienia i języka, jak i zachowań, ubioru itd.

• Promowanie postaw konsumpcyjnych – dzieci chcą mieć więcej, wciąż nowych
rzeczy, celem ich życia staje się posiadanie. Porównują się z innymi głównie,
lub wyłącznie pod względem tego, co mają. O ich wartości w grupie zaczynają
stanowić posiadane rzeczy.
• Bywa, że reklama wzbudza (zwłaszcza wśród dzieci) agresję, erotyzację
wyobraźni, chęć posiadania, łakomstwo, poszukiwanie łatwych i szybkich
rozwiązań problemów itp.
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efekty
• Ustala normy wychowania oparte na nagrodach i poczuciu nieustannego
szczęścia wynikającego z posiadania rzeczy. Reklamy dopuszczają liczne
zachowania, które w realnym świecie są niedopuszczalne (np. niebezpieczne, lub
zwyczajnie niegrzeczne).
• Stwarza przekonanie, że jak się czegoś chce, to trzeba to mieć i w efekcie się to
ma.
• Zdarza się, że tworzą lub utrwalają stereotypy – mama gotuje i opiekuje się
dziećmi, tata naprawia parkan i kieruje samochodem. Mama leczy, tata i dzieci
chorują.
• Niemal (często) bezkrytyczny odbiór reklamy przez młodych odbiorców stwarza
znaczne pole do manipulowania ich postawami.

Ale reklama może także:
• Budować pozytywne postawy związane np. z
wartościami tradycyjnymi – czytanie, higiena,
poszanowanie starszych, pomaganie w obowiązkach
domowych.
• Uczyć pożądanych zachowań jak konieczność mycia
zębów, wizyty u okulisty itp.

• Pokazuje nowe modele zachowań i tworzy nowe kody
kulturowe (hasła, powiedzonka i zwroty, które wszyscy
rozumiemy)
• No i konsumpcja napędza gospodarkę…
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