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Na początek, odrobina historii…











Jak można zwiększyć zysk firmy?





A co z konkurencją?









A co z jakością?





Czy wszyscy potrzebują najlepszych 

produktów?









Skąd firmy wiedzą, 

czego chcą ich klienci?



Badania marketingowe

systematyczny i obiektywny 
proces gromadzenia, 
przetwarzania oraz prezentacji 
informacji na potrzeby 
podejmowania decyzji 
marketingowych.

Encyklopedia Zarządzania, cytaty.mfiles.pl/index.php/keyword/13300/3/badanie_marketingowe



Jak to działa?





Jesteś producentem czekolady z Brunei. 
Szukając dróg rozwoju zastanawiasz sę nad 

wejściem na polski rynek.

Co chciałbyś wiedzieć?

Dowiedz się od drugiej osoby jak najwięcej 
o jej preferencjach konsumpcji czekolady



Czy zapytaliście o:

• Ulubiony smak czekolady?

• Ulubione dodatki w 

czekoladzie?

• Ulubioną markę?

• Jak często je czekoladę?

• Jaką najczęściej?

• Ile na raz?

• Gdzie najczęściej je czekoladę?

• Z jakiej okazji?

• W jakich porach dnia?

• Kto ją kupuje?

• Gdzie?

• Kiedy?

• Kto płaci?

• Gdzie w domu przechowuje się 
czekoladę?

• Czy w domu jest zapas?

• Czy mogą z niego korzystać? :)
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Jaką lubicie czekoladę?

☐ Ciemną

☐ Mleczną

☐ Z orzechami

☐ Z owocami

☐ Białą

☐ Inne, jakie? ______________________



Jaką lubicie czekoladę?

Ciemną

Gorzką

Z dodatkami

Mleczną

Słodką

Bez dodatków



Jakie macie inne pomysły zdobycia 
cennych dla Was informacji?



Badania 

marketingowe

Obserwacja

Eksperyment

Ankiety / wywiady



Klienci bardzo różnią się 
od siebie w swoich potrzebach / 

zwyczajach / preferencjach



Dlaczego to nie jest takie łatwe?



Eksperyment!





http://www.stephendenny.com/2010/03/the-3-hidden-gems-in-the-pepsi-challenge-more-notes-from-my-conversation-with-sergio-zyman/



http://designshack.co.uk/articles/graphics/pepsi-vs-coke-the-power-of-a-brand



http://www.piculous.com/2009/02/



http://marketingnasterydach.pl/2011/04/22-prawa-marketingu-1/



http://initforthegold.blogspot.com/2010/07/denialism-informational-conformity-and.html



http://pecannelog.com/2008/04/20/our-children-will-never-know-refreshment/



http://www.flickr.com/photos/dremle/5051883661/



http://initforthegold.blogspot.com/2010/07/denialism-informational-conformity-and.html





Metody badawcze mogą być mylące



Czasem sami nie wiemy



Fast food Zdrowe jedzenie



950-1000 
Kcal

Zdrowe jedzenie



950-1000
Kcal

300-450
Kcal





O co chodzi z tym schabem?







Nasza uwaga działa fatalnie









Jak szybko jechały samochody, kiedy się walnęły?
 (to smash)

Jak szybko jechały samochody, gdy się stuknęły? 
(to hit)

60 km / godz.

40 km / godz.

33% pamiętało stłuczone szkło

14% pamiętało tłuczone szkło



Nasza pamięć działa fatalnie



Badania marketingowe są trudne

• Metody badawcze mogą być mylące

• Czasem respondenci nie mają pojęcia

• Uwaga ludzi działa fatalnie

• Pamięć ludzi działa fatalnie



Ale fascynujące!



Co można zrobić?



Badania 

marketingowe

Obserwacja

Eksperyment

Ankiety / wywiady









Potraktować badania 
marketingowe POWAŻNIE

:)
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