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Wakacje, wakacje i po wakacjach. Jesień witamy zmianami, zarów-
no w zespole jak i layoucie. Będę wdzięczna za opinię Czytelników 
o naszej nowej szacie graficznej.

Rozpoczynamy wywiadem z Keithem Plattem, dyrektorem amery-
kańskiego The Platt Institute, o wpływie digital signage na markę 
handlową oraz rozwoju tzw. „merchandisingu behawioralnego”. 
Tematykę digital signage kontynuuje Tomasz Kowalski z Philips 
Polska, prezentując zastosowanie Video LED na zawodach sporto-
wych. 

Nową częścią pisma, którą polecam uważnej lekturze – są komenta-
rze i komunikaty Rady Reklamy dotyczące kampanii reklamowych 
uznanych za nieetyczne. Działania marketingowe realizowane za-
równo podczas wprowadzaniu na rynek „Mobilkinga” czy słynna 
akcja „Virginity” były szeroko komentowane. Warto zapoznać się 
z argumentacją, tym bardziej, że odpowiedzialność za ostateczną 
akceptację kampanii ponosi zawsze Marketer, a nie agencja rekla-
mowa.

Akcja „Virginity” jest dodatkowo bohaterem felietonu Małgorzaty 
Zawitkowskiej, który wygrał nasz nieustanny konkurs prowadzony 
wspólnie z serwisem iThink www.ithink.pl. Jesteśmy patronem sek-
cji „Biznes” i wybieramy wspólnie najlepsze artykuły z tej kategorii, 
do publikacji w naszym magazynie.
 
Przypominamy kilka kampanii, w których wykorzystano niestan-
dardowe narzędzia promocji:  „Coca Colę Zero” wprowadzaną na 
rynek korzystając z manifestacji, słynny wakacyjny Martini Rage 
Race czy akcję „Puma I`m going”.

W zakresie Visual Merchandisingu, rozpoczęliśmy współpracę  
z Dagmarą Habierą i Joanną Turlejską. Pierwszy z cyklu artykułów, 
dotyczy wpływu i ewolucji sklepów odzieżowych, w kształtowaniu 
wizerunku sprzedawanych produktów. Z kolei o wakacjach, przy-
pominają jeszcze: Filip Grudziński („Eventy na plażę”) i Monika Cza-
plicka, opisująca doświadczenia Holendrów w organizacji dużych 
parad („Somerkarnaval”). 

Zapraszam do lektury !

S p r o s t o w a n i e 
W poprzednim numerze Udomowiony Chochlik Elektro-
niczny, zrobił nam psikusa. Na dodatek obiektem żartów 
uczynił ni mniej ni więcej a samego Theodora Levitta czyli 
jednego z liczących się „guru” świata marketingu.  Dowcip-
niś użył tego samego opisu książki „Marketing według Teda 
Levitta” co „Toksyczni ludzie.(…)”. Sugerując jakoby, że sam 
Levitt jest toksyczny ( nie wspominając książki …). Chochlik 
został wezwany na dywanik i przeprowadzono z nim odpo-
wiednią rozmowę. Przepraszamy „One Press” za pomyłkę  
w imieniu Redakcji. 

Joanna Kotarbińska
joanna@trademarketer.pl
Redaktor Naczelna

PS. Witamy kolejną osobę w naszym zespole: 
 Iwonę Pawul (Doradca ds. Reklamy).

Od redakcji
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ECHA EURO 2008...
... w pakowanej 
sałacie .

DORSZ...
...mocno polityczny.

AUTOMATIC STOP SYSTEM...
... czyli w skrócie ...
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Zomercarnaval
Orange sponsorował piłkę nożną i tenis czasem zaj-
muje się koncertami, Era zajmuje się bardziej muzyką 
– koncertami oraz festiwalami, a Plus to sponsoring 
siatkówki, kina niszowego i służb bezpieczeństwa nad 
wodą i w górach. Aby pokazać, że można zrobić coś cał-
kiem innego warto przyjrzeć się operatorowi z Holandii 
– Ortel.

Martini Rage Race.

Rage Race  rozpoczął się w Warszawie,  16 lipca w Hard 
Rock Cafe, gdzie spotkali się uczestnicy imprezy, a tak-
że właściciele najbardziej osobliwych samochodów, 
by w podziemiach Złotych Tarasów, Rage-Race Patrol 
mógł przygotować samochody do wyścigu. Impreza 
wystartowała 17 lipca – pojedynczo wypuszczane auta  
z warszawskiego parku im. Rydza-Śmigłego zawojo-
wały polskie drogie. Przez 4 dni i 3 noce, 50 dwuoso-
bowych załóg pokonało ponad 2500 km. Wzięły w niej 
udział najbardziej egzotyczne samochody w tym Aston 
Martin Vanquish, Maserati, Porsche, Ferrari, czy Cor-
vette, by zgodnie z ideą Grand Tourismo przemierzyć 
Polskę.

Zarządzanie Półką ( Space Management)

Zrozumienie istoty działania dzisiejszych sklepów a tak-
że zrozumienie doświadczeń klientów jest podstawą do 
efektywnego zarządzania półką (Space Management - 
SM) oraz do przyjęcia właściwej strategii. Popatrzmy na 
dzisiejsze sklepy i na kwestie jaką stanowią one zarów-
no dla detalistów jak i dla klientów. Typowy ogromny 
supermarket, sprzedający pełen asortyment artykułów 
spożywczych i chemicznych, mierzy około kilka tysięcy 
metrów kwadratowych i zawiera od 185 do ponad 200 
różnorodnych kategorii i 40 do 50-ciu ekspozycji.

Eventy na plaży.

Jeżeli w letnim sezonie będą Państwo w nadmorskiej 
miejscowości, w której nie odbywa się żaden event  
i brakuje outdoorowych imprez, bądźcie pewni, że to 
jedno z ostatnich takich miejsc.
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Materiał na okładce został opracowany i zre-
alizowany na zlecenie Działu Customer Mar-
ketingu Nivea Polska Sp. z o.o. przez firmę 
Berkano Sp. z o.o.
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	 Ad	Manager	SCALA.

Światowy lider rozwiązań w zakresie zarządzania sieciami 
nośników reklamowych oraz producent oprogramowa-
nia  obsługującego platformy digital signage - firma Scala 
-  ogłosiła  zmianę nazwy jednej ze swoich aplikacji. Od 21 
lipca br.  oprogramowanie znane do tej pory jako Charting 
Pro, będzie dostępne pod nazwą Ad Manager. Ad Manager 
umożliwia sprawne kierowanie wszystkimi aspektami kam-
panii reklamowej: administrowanie kontentem, kontrolowa-
nie przepływu faktur, harmonogramu wynajmu oraz serwisu 
nośników. Użytkownicy oprogramowania opracowanego  
przez firmę Scala, mogą zintegrować kampanie reklamowe 
bazujące na tradycyjnych i cyfrowych nośnikach oraz zarzą-
dzać nimi za pomocą jednej, centralnej aplikacji. Ad Manager 
to obecnie sześć niezależnych modułów, odpowiadających 
za wszystkie etapy działań:  od finansów i planowania po 
serwis nośników oraz kontrolę harmonogramów kampanii.

Źródło:		www.ddspoland.com

	 Philips	LED	display	zdobywcą	
DIGI	Awards.

Innowacyjne rozwiązanie digi-
tal signage o powierzchni 1.900 
metrów kwadratowych, wygrało 
konkurs DIGI Awards 2008 w ka-
tegorii Entertainment Technology. 
Ekran LED wykorzystano dla O2 
Arena. Konkurs został zorganizo-
wany przez The Digital Signage 
Group . DIGI Awards to nagrody przeznaczone wyłącznie 
dla zewnętrznych brokerów, dealerów oraz integratorów 
systemów DDS.  Nagrodzony system C-Nario został sprzeda-
ny do firmy 02 przez firmę Philips Vidiwall. W jury konkursu 
zasiedli: Alan Brawn, Principal, Brawn Consulting; Bill Collins, 
Decision Point Media Insights; Ed Weil, Sourcebook Direc-
tor-Content, Inc. magazine; Lyle Bunn, Principal, Lyle Bunn 
Consulting; David Keene, Executive Editor of Digital Signage 
Magazine I  DIGI Awards Chairman.

Źródło:	www.philips.com/vidiwall

	 Nowy	panel	GfK.

Retail and Technology, dział GfK Polonia zajmujący się ciągłym, cyklicznym monitorowaniem sprzedaży detalicz-
nej rozpoczął badanie kolejnego segmentu rynku: butów sportowych. Pierwsze dostępne dane obejmujące ma-
rzec i kwiecień 2008 r. dotyczą sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych oraz specjalistycznych sieciach 
sportowych (w tym w sklepach firmowych wiodących marek). Na podstawie tych danych wartość całego rynku 
szacowana jest na około 1200 mln PLN w skali roku. Zdecydowanie największym zainteresowaniem konsumen-
tów (ponad 40 proc. wszystkich sprzedanych par) cieszą się tzw. buty lifestylowe, czyli służące do codziennego użytku, ale 
wyraźnie inspirowane wyglądem butów służących do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Drugą najczęściej sprzedającą się 
kategorię stanowią buty ogólnosportowe (nie są przeznaczone do żadnej konkretnej dyscypliny sportu), które również często 
wykorzystywane są do codziennego użytku.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Źródło:	GFK	Polonia

	 Willson	&	Brown	nagrodzony	
POPAI	European	Awards.

POPAI European Awards to największe wydarzenie branży POS w całej Europie. 
Podczas konkursu o nagrody walczyło 340 ekspozytorów z 15 różnych krajów. Fir-
ma Willson & Brown wróciła do Polski z trzema prestiżowymi statuetkami. Projekt 
displaya ELF FLOOR STAND dla klienta Total Lubrifiants uhonorowano srebrną sta-
tuetką w kategorii Automotive and Accessories. Display NIVEA VISAGE DNAGE dla 
klienta Beiersdorf zdobył srebro w kategorii Hygiene, Health, Care – Floor Displays 
– Retail. Brąz przypadł w udziale firmie Willson & Brown za display NESCAFE GOLD 
zaprojektowany dla Nestle. 

Źródło:	Willson	&	Brown

	 Stado	Żubrów	relaksuje	mieszczuchów.	

W sierpniu w centralnych punktach Warszawy pojawiły się makiety żubrów. Liczące 30 
sztuk stado  w dniach 7 – 10 sierpnia symbolicznie zachęcało mieszkańców Warszawy 
do wyjścia z mieszkań, biurowców, autobusów i restauracji. Celem akcji jest promowa-
nie odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Makiety żubrów stanęły w najbardziej 
uczęszczanych miejscach Warszawy. Żubry, zrobione z wytrzymałego tworzywa, były 
stale monitorowane przez Żubrowy Patrol, czuwający nad bezpieczeństwem akcji. - 
Chcemy, aby Żubr kojarzył się ze spokojem, odpoczynkiem. Zależało nam na tym, aby 
te działania nie były tylko kolejną kampanią reklamową. Stąd niestandardowy pomysł 
na postawienie w centralnych punktach Warszawy kilkudziesięciu makiet żubrów. W 
ten symboliczny sposób apelujemy do mieszkańców o większe poświęcanie czasu w 
ciągu dnia na relaks i chwilę wytchnienia, które należą się przecież każdemu – najlepiej 
właśnie na świeżym powietrzu - mówi Tomasz Kanton Brand PR manager w Kompanii 
Piwowarskiej.

Źródło:	Marketing	przy	Kawie

DIGITAL SIGNAGE

KONKURSY

PROMOCJA SPRZEDAŻY

BADANIA

reklama
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	 Szkolenia	mierzenia	eventowego		ROI.

Firma PRimavera PR &Events rusza jesienią  z jedynymi w Polsce szkoleniami dotyczącymi mierzenia zwrotu  z inwestycji ROI 
w spotkania i eventy.

Będę to jednodniowe kursy, które poprowadzi Elling Hamso , partner The European ROI Instytute. Pierwszy z nich odbędzie 
się 24 września, a następny 20 listopada 2008 r w Centrum Finansowym Puławska w  Warszawie.

-Do tej pory w Polsce  nie było możliwości by uczestniczyć w szkoleniach z zakresu mierzenia efektywności eventów, dlatego 
tym chętniej wzięłam udział w pierwszych tego typu warsztatach w Polsce.  I oczywiście, zgodnie z oczekiwaniami było war-
to, mówi Bożena Kasperska-Paczek (Energoserwis SA), jedna z uczestniczek szkolenia.-Na spotkaniu poznaliśmy metodologię 
mierzenia efektywności eventów, której zastosowanie nie tylko na etapie oceny wyników, ale przede wszystkim na etapie 
planowania pozwala na osiągnięcie zamierzonych rezultatów i ich dokładny pomiar.

Źródło:	www.primaverapr.pl

Dwustronna wyspa 
do promocji urządzeń AGD 
zrealizowana dla firmy MIELE.
Urządzenia podłączone do prądu  
pozwalają na prezentacje w trybie demo.
Każde urządzenie można otwierać  i oglądać wewnątrz.
Promowane produkty łatwo wymienić na inne, 
bez ich uszkodzeń. Elementy graficzne i logotypy 
podświetlane diodami LED zwracają szczególną uwagę 
potencjalnych klientów, podkreślają ciekawy design 
standu i umieszczonych tam urządzeń.

ARTEO Design & Production
05-029 Łomianki
ul. Warszawska 114
tel. +48 751 47 09
fax +48 751 37 74
www.arteo.pl
biuro@arteo.pl

PromoFlag
Bardzo efektowna forma reklamy używana na plażach, 
stokach narciarskich oraz podczas eventów plenerowych. Produkt jest 
dostępny w wielu kształtach i rozmiarach (od 1,5m do 5m wysokości). 
Po złożeniu całość mieści się w niewielkiej torbie.
Wyposażony w obrotową  - krzyżakową lub wbijaną w podłoże 
- stabilną stalową stopę. 
 
ADSHOP
ul. Strzelińska 2
52-151 Wrocław
tel. (+48 71) 789 5001
fax (+48 71) 793 7005
biuro@adshop.pl
www.adshop.pl

Newsroom

	 Kolejkowy	ambient. 	 Lotteriada	na	ulicach.

„Lotteriada” jest wszędzie. Strach otworzyć lodówkę. W ramach dzia-
łań BTL, CAM Media wykorzystało m.in. 104 autobusy w 17 miastach 
w całej Polsce. Akcja Totalizatora Sportowego dotrze do mieszkań-
ców następujących lokalizacji: Wrocławia, Trójmiasta, Łodzi, Pozna-
nia, Szczecina, GOP, Krakowa, Białegostoku, Bydgoszczy, Koszalina, 
Kielc, Lublina, Olsztyna, Opola, Rzeszowa, Zielonej Góry i Warszawy. 
Layouty z charakterystyczną grafiką nawiązującą do stylistyki z lat 50. 
zamieszczono na pojazdach komunikacji miejskiej w formacie King 
Size (zajmującej całą powierzchnię boczną pojazdu) w rekordowej 
liczbie 104 nośników. Motywem przewodnim przekazu informacyj-
nego jest hasło: „Loteriada – graj, rejestruj, wygrywaj!” i zdjęcie grupy 
ludzi wystylizowanych na lata 50. oraz nagrody głównej - kabrioleta 
Volkswagen EOS.

Źródło:	Opr.	własne

KAMPANIE

PTK Centertel urządzała już różne akcje marketin-
gowe. Straszyła urzędnikami skarbowymi na przy-
kład … Tym razem poprzez tworzenie sztucznych 
kolejek, zorganizowała promocję wprowadzenia na 
rynek najnowszego iPhone 3G. Kultowy przedmiot 
marzeń młodzieży i miłośników gadgetów. Zarów-
no Orange jak i Era – nauczeni doświadczeniem 
książek „Harrego Pottera”, rozpoczęli sprzedaż tuż 
po północy.  MMS-ów się niestety z najnowszego 
produktu Apple nie wyśle. Kawy również nie zrobi. 
Będzie nas za to monitorować od czasu do czasu 
bez naszej wiedzy. 

Źródło:	opr.	własne

EVENTS
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Jak duży jest rynek detaliczny w USA w porównaniu do Eu-
ropy?

Według rankingu National Retail Federation, największego 
na świecie stowarzyszenia handlowców detalicznych, 6 z 10 
firm o największym dochodzie na rynku detalicznym to firmy 
z Ameryki Północnej. Są to: Wal-Mart, Home Depot, Kroger, 
Target, Costco i Sears. W skali globalnej, 11 z 20 największych 
firm detalicznych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. 

Skąd się bierze sukces marketingu detalicznego?
Wszystko zaczyna się od skupienia się na samej marce deta-
licznej, wizerunku firmy detalicznej w umyśle klienta, czyli 
stworzeniu fundamentu kapitału marki. Marka detaliczna 
ma za zadanie utożsamiać produkty i usługi detalisty oraz 
odróżniać je od produktów i usług konkurencji. To dlatego 
kupujemy w danym sklepie a nie w innym. To dlatego w Sta-
nach kupujemy raczej w sieci aptek CVS a nie Walgreens lub 
odwiedzamy sklepy Target a nie Wal-Mart. Innymi słowy, sil-
na marka może wpłynąć na wybory konsumenta, zachęcić 
do ponownych wizyt w sklepie i kolejnych zakupów, pomóc 
w budowaniu lojalności oraz pozwolić detaliście podnieść 
ceny. Wg badań McKinsey: “klienci odwiedzają częściej te 
sklepy, których markę postrzegają jako silną, kupując w nich 
znacznie więcej produktów niż podczas przeciętnych zaku-
pów lub po wyższych cenach”.

“klienci	 odwiedzają	 częściej	 te	 sklepy,	 których	 markę	 po-
strzegają	 jako	 silną,	 kupując	 w	 nich	 znacznie	 więcej	 pro-
duktów	niż	podczas	przeciętnych	zakupów	lub	po	wyższych	
cenach”.

Interview

Czego zatem wymaga budowanie marki detalicznej?
Narzędzia marketingowe takie jak audycje telewizyjne, ra-
diowe czy artykuły prasowe są niezbędne przy budowaniu 
kapitału marki czy ściągnięciu klienta do sklepu. Jednak gdy 
klient znajdzie się już na miejscu, to jego wrażenia budują 
lojalność i przyczyniają się do kolejnych wizyt.

Wrażenie klienta podczas wizyty w sklepie jest kluczowym 
elementem mającym wpływ na kapitał marki. Istnieje pięć 
aspektów kapitału marki detalicznej sklepu, z których naj-
ważniejszym jest wrażenie klienta. Podsumowując, te pięć 
aspektów to:

1/ Dostęp  - lokalizacja sklepu oraz dojazd – nie ma 
już decydującego wpływu na wybór sklepu, ale 
wciąż jest istotnym elementem przy ocenie całko-
witego kosztu zakupów przez klienta. Ma większe 
znaczenie dla detalistów chcących przyciągnąć 
klientów robiących drobne zakupy. 

2/ Strategia cenowa i promocyjna – równie ważna 
dla wizerunku u klienta i jego wyborów ; postrzega-
nie cen w sklepie (tj. Częstotliwość występowania 
korzystniejszych cen), forma cen detalicznych (tj. 
stałe niskie ceny kontra promocyjne obniżki cen) 
oraz obniżki cen przyciągające klientów z innych 
sklepów (tj. Częste rabaty przy zakupie większych 
ilości produktów);

3/ Szeroki asortyment towarów/usług – różnorod-
ność towarów i usług to dla klienta wygoda przy 
robieniu zakupów

4/ Różnorodność marek w obrębie jednej grupy 
produktów – szeroki asortyment w obrębie jednej 
grupy produktów ma również istotny wpływ na wra-
żenie klienta i wybór sklepu.

5/ Wrażenie klienta dot. sklepu  - Wrażenie klienta 
jest ważnym elementem marki detalisty, a także tym 
najbardziej podatnym na wpływ marketingu deta-
licznego.

Narzędzia	 marketingowe	 takie	 jak	 audycje	 telewi-
zyjne,	 radiowe	 czy	 artykuły	 prasowe	 są	 niezbęd-
ne	 przy	 budowaniu	 kapitału	 marki	 czy	 ściągnięciu	
klienta	do	sklepu.	Jednak	gdy	klient	znajdzie	się	już	
na	miejscu,	to	jego	wrażenia	budują	lojalność	i	przy-
czyniają	się	do	kolejnych	wizyt.

Dlaczego  wrażenie klienta jest tak ważne ?
Mianem wrażenia klienta określamy wpływ, jaki 
na klienta wywiera zespół cech całego środowiska 
sklepu, do których należą zwykle wystrój wnętrza, 
oświetlenie, muzyka, klientela, obsługa, komunika-
cja informacji, itd. W sytuacji, gdy wielu detalistów 
walczy o klienta, to właśnie wrażenie klienta de-
cyduje, czy będzie on kupował w danym sklepie  
i czy będzie do niego przywiązany. Dlatego właśnie 
marketing detaliczny jest tak ważny. Tradycyjnie, 
marketing detaliczny obejmował POSM, szyldy, 
grafiki, stałe elementy wyposażenia, design sklepu, 
itd. Obecnie obejmuje on również znaki cyfrowe, 
marketing mobilny, itd. Oczywiście personel, polity-
ka zwrotów, itp. są niezwykle istotne dla wrażenia 
klienta, ale z naszego punktu widzenia nie zaliczają 
się do marketingu detalicznego. Nawet jeśli towar, 
który sprzedajemy jest podobny do tego u konku-
rencji, umiejętność stworzenia silnego wrażenia 

Wywiad	ze	
Stevenem	Keith	Plattem	–
dyrektorem	amerykańskiego	
The	Platt	Retail	Institute.

budować markę handlową, 
wykorzystując digital signage.
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klienta dot. sklepu może odegrać kluczową rolę w budowa-
niu kapitału marki detalicznej.

W jaki sposób sieci komunikacji cyfrowej (digital signa-
ge) mogą wpływać na wrażenie klienta dotyczące sklepu 
i zwiększać kapitał marki detalicznej?

Możliwość dostarczenia właściwej wiadomości, we właś-
ciwym miejscu i czasie do właściwego klienta czyni DCN 
niezrównanym środkiem przy budowaniu lojalności klienta 
marce detalisty. Poprawnie skonfigurowana siec wpływa na 
wrażenie klienta poprzez wpływ na cztery etapy procesu 
kupowania: rozpoznanie potrzeby, poszukiwanie informacji 
o towarze, ocena towaru, zakup towaru. Proces kupowania 
zaczyna się w chwili, gdy konsument rozpozna niezaspoko-

joną potrzebę. Ta potrzeba może być wzbudzona zarówno 
na zewnątrz jak i w sklepie. W sklepie rozpoznanie potrzeby 
następuje przy ekspozycji na bodziec, taki jak wiadomość, 
towar, itp. Rozpoznanie potrzeby może następnie prowadzić 
do zwiększenia prawdopodobieństwa zakupu. Dostarczenie 
odpowiednich wiadomości klientowi może stymulować 
czynnościowa i psychologiczna potrzebę, gdy klient jest już 
w sklepie.

Jak to jest z poszukiwaniem informacji o towarze?

Aby zaspokoić potrzebę, konsument szuka informacji  
o produkcie / usłudze, a także o tym, jak i gdzie ten produkt 
/ usługę może dostać. Poza sklepem jednym ze źródeł takich 
informacji jest reklama.
Wybór towaru, oferta usług i strategia cenowa, m.in., mają 
przyciągnąć klienta do sklepu w poszukiwaniu tych infor-
macji.  W sklepie merchandising wizualny i statyczne znaki 
dostarczają klientom dodatkowych informacji. Dynamiczny 
system wiadomości dostarcza klientowi aktualnych informa-
cji o produkcie/usłudze i sklepie oraz pozwala na dostarcze-
nie informacji określonego rodzaju w odpowiedniej ilości 
tak, aby zaspokoić wymagania klienta co do informacji.

Konsument ocenia dostępne informacje o towarze / usłu-
dze oraz sprzedających, dokonując w końcu wyboru, który 
najlepiej zaspokaja jego potrzebę. Ocenia produkt / usługę 
i sprzedającego intuicyjnie, biorąc pod uwagę różne cechy 
(np. cechy produktu, cenę, komfort zakupów, asortyment, 
całe środowisko sklepu, itp.) oraz to, jak bardzo poszczegól-
ne z nich są dla niego ważne. Dzięki temu, ze w digital sig-
nage można szybko zmieniać wiadomości, aby dotrzeć do 
konsumentów z różnych segmentów, sieć może mieć wpływ 
na dostarczenie odpowiedniej informacji, a także na wagę, 
jaką poszczególni klienci przywiązują do w/w cech. Przy-
kładowo, dzięki elastyczności digital signage, wiadomości 
mogą wpływać na postrzeganie przez klientów cen i asorty-
mentu. Mogą wpływać na wagę, jaką przywiązują klienci do 
poszczególnych cech sklepu poprzez różnorodne szczegó-
łowe informacje o produktach oraz ich demonstracje.

Jaki wpływ może mieć digital signage przy zakupie ?
Wnioski konsumenta dotyczące cech produktu/usługi/
sprzedającego a także waga przywiązywana do nich może 
skutkować zakupem, który zaspokaja potrzebę konsumen-
ta. Wiadomości targetowane mogą być przydatne w infor-
mowaniu klientów o wynikach sklepu, mogą zmienić wagę, 
jaką klient przywiązuje do poszczególnych cech produktu/ 
usługi/ sprzedawcy, dają możliwość szybkiego przedstawie-
nia nowych produktów/usług, które mogą wpłynąć na prefe-
rencje klienta co do sklepu.   Można także dzięki nim podjąć 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PrezentacjeInterview
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temat pozakupowych wyrzutów sumienia, pojawiających 
się często, zwłaszcza po zakupieniu kosztownych towarów. 
Aby w pełni wykorzystać digital signage należy zadbać o in-
teligentne, dopracowane usystematyzowanie treści.

Wspomniał Pan o potrzebie rozbudowania wiadomości  
z sieci digital signage do tzw. “merchandisingu behawio-
ralnego”? O co tu chodzi?

“Behawioralny Merchandising” to metodologia mająca na 
celu zrozumienie, stwierdzenie zachowań konsumenta  
i wywieranie na nie wpływu przy pomocy wiadomości do-
starczanych przez sieci cyfrowej komunikacji. Innymi sło-
wy, chcąc w pełni wykorzystać możliwości oferowane nam 
przez digital signage, musimy zmienić podejście (w reklamie 
i innych wiadomościach) z tradycyjnego, polegającego na 
budowaniu świadomości marki u klienta, na kształtowanie 
treści w oparciu o relację z klientem. 

(…)	Chcąc	w	pełni	wykorzystać	możliwości	oferowane	nam	
przez	digital	signage,	musimy	zmienić	podejście	(w	reklamie	
i	 innych	 wiadomościach)	 z	 tradycyjnego,	 polegającego	 na	
budowaniu	świadomości	marki	u	klienta,	na	kształtowanie	
treści	w	oparciu	o	relację	z	klientem.

Budowanie tej relacji stymuluje dostarczanie właściwej in-
formacji we właściwym miejscu i czasie właściwemu kliento-
wi. Dzięki digital signage możemy zbudować kapitał marki 
detalicznej wiedząc, kto jest w sklepie o danej porze, pre-
zentując odpowiednią reklamę, rozumiejąc, jaki ta reklama 
ma wpływ na klientów oraz przewidując jakie wiadomości  
i promocje będą najodpowiedniejsze dla tych klientów. Di-
gital signage pozwala nam dynamicznie zmieniać wiadomo-
ści tak, aby dzięki zgromadzonym danym   demograficznym 
i behawioralnym o naszych klientach precyzyjne dobrać od-
powiednią treść. Dzięki temu powstają strategie tworzenia  
i dystrybucji targetowanych wiadomości.

Zatem wiadomości powinny być tak dopasowane, by od-
powiadać i/lub stymulować potrzebę konsumenta?

Tak. Wiedząc, którzy klienci i o jakiej porze są w sklepie,  
a także biorąc pod uwagę inne cechy rynku,   reklamodaw-
cy mogą przeznaczyć fundusze na reklamę w takim czasie  

i w takim miejscu, w którym najprawdopodobniej znajdą się 
klienci skłonni do zakupu. Prosty przykład: jeśli na zewnątrz 
pada, można reklamować parasole; jeśli lokalna drużyna pił-
karska wygrywa, można promować nagrania meczów i po-
dobne towary.

Dziękuję bardzo za wywiad.

Steven Keith Platt
Steven Platt jest dyrektorem Instytutu Detalicznego Platta 
(The Platt Retail Institute - PRI), firmy zajmującej się badania-
mi detalicznymi, consultingiem i analizami. Misją Instytutu 
jest inicjowanie oraz zabezpieczanie finansowania badań nad 
określonymi kwestiami dotyczącymi handlu detalicznego pro-
wadzonych przez jego członków. PRI łączy kadry kierownicze 
firm zajmujących się handlem detalicznym z czołowymi bada-
czami. Platt jest absolwentem Wydziału Finansów i Marketin-
gu Wyższej Szkoły Zarządzania w Bostonie. Ukończył również 
studia z prawa podatkowego na Uniwersytecie Bostońskim. 
Był współautorem pięciu największych prac badawczych nad 
sieciami komunikacji cyfrowej (Digital Communications Ne-
tworks – DCN tut. „digital signage”) oraz pisał artykuły do Di-
gital Signage Quarterly, Display & Design Ideas Magazine, the 
Retail Navigator, VM+SD Magazine, the National Association 
of Store Fixture Manufacturers Magazine, POP Magazine, the 
Journal of Mergers and Acquisitions, the Computing Techno-
logy Industry Association’s, the Computing Channels Magazi-
ne, The Mergers & Acquisitions Handbook, and the Corporate 
Legal Times.

Opr.	Monika	Czaplicka	
na	podstawie	

„Smart	Report		
–	Out	of	Home	Digital	Media”	

/Cleverdis

Interview
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Wprowadzeniu na rynek nowego zapa-
chu Puma I’m going towarzyszyła niestan-
dardowa akcja promocyjna. Marka Puma 
rozpoczęła dialog z młodymi ludzi na platformie badawczej do-
kadzmierzam.pl, a propagował ją pierwszy w Polsce biegający po 
ścianach kamienic holograficzny człowiek. Również w ramach pro-
jektu 11-piętrowy budynek został zamieniony w tor przeszkód – tym 
razem dla grupy prawdziwych kaskaderów. 
 
Nowy zapach Pumy został stworzony z myślą o wszystkich młodych 
ludziach, którzy są ciekawi świata. Marka ma być inspiracją dla mło-
dzieży, pobudzać do twórczej wymiany poglądów. Z tego względu 
młodzież została zaproszona do podjęcia debaty na platformie dys-
kusyjnej dokadzmierzam.pl. - Zdecydowaliśmy się przeprowadzić 
projekt badawczy dokadzmierzam.pl, aby poznać świat młodych 
ludzi – mówi Justyna Rymkiewicz, Public Relations, Manager zapa-
chów marki Puma – Aby dotrzeć do młodzieży wybraliśmy taką for-
mę przekazu, która jest dla niej najciekawsza. Powstała, więc plat-
forma komunikacyjna, która oferuje młodym ludziom możliwość 
nawiązywania kontaktów i różne formy rozrywki.

Producent wykorzystał nowatorskie elementy promocji swojego 
projektu badawczego. Po raz pierwszy w Polsce pojawiła się mobil-
na projekcja holograficzna. Można było obserwować trójwymiarowy 
obraz powstały ze strumienia światła – młodego człowieka biegną-
cego po ścianach budynków. Holograficzna animacja emitowana po 
zmroku z mobilnej platformy projekcyjnej, była widoczna na ścia-
nach wielu miast m.in. Warszawy, Krakowa, czy Poznania. Efekt holo-
graficznej projekcji, prezentującej animację 3D  o najwyższej jakości, 
udało się osiągnąć dzięki specjalnemu systemowi, wykorzystujące-
mu zintegrowane ze sobą dwa projektory wysokiej klasy.
 
Kolejnym niezwykłym wydarzeniem propagującym projekt dokadz-
mierzam.pl, były popisy akrobatów w niekonwencjonalnym pokony-
waniu przeszkód na ścianie budynku. W tym wydarzeniu wzięła udział 
między innymi jedna z dwóch licencjonowanych kobiet-kaskaderek 
w Polsce – Anna Komorowska. Urbanistyczno-akrobatyczne popisy 
parkourowców odbyły się na specjalnie przygotowanej ścianie 11-
piętrowego budynku SGH, na której zawieszono winylową siatkę  
z nadrukiem panoramy nowoczesnego miasta. Na pasie, przedsta-
wiającym budynki, zamontowane były elementy przestrzenne, peł-
niące rolę przeszkód – np. przykład wbudowane w siatkę, wystające 
dachy. Obserwując zmagających się z przeszkodami, zawieszonych 
na linach parkourowców, miało się wrażenie, że skaczą oni po da-
chach rzeczywistych budynków. Sportowcy zaprezentowali również 
niezwykły bieg w dół w pozycji prostopadłej do ściany.

W ciągu 6 tygodni badań na platformie dokadzmierzam.pl, prze-
prowadzono 36 ankiet poruszających 6 zagadnień dotyczących ży-
cia współczesnej młodzieży. Prowadzono również dyskusje i blogi. 
Nietypową formę badawczą, jaką jest internetowa strona dyskusyj-
na, wybrano ze względu na grupę docelową. Dzięki niej, uczestnicy 
badania nie byli ograniczeni czasem, pewna anonimowość sprzyjała 
szczerości wypowiedzi, a badanie miało ogromny potencjał ilościo-
wy. Młodzi ludzie udzielili ponad 47 tysięcy odpowiedzi. 

Partnerami projektu  byli Millward Brown SMG/KRC, MTV i Radiosta-
cja. Za działania public relations odpowiadała agencja Constans PR.

- innowacyjne narzędzia promocji
Puma I’m going

Kampanie
Trade Marketer 4/2008

Coca-Cola
Wydarzenie przyciągało spojrzenia prze-
chodniów na ulicach największych pol-
skich miast. Ich mieszkańcy byli świadkami 
energetycznego zderzenia męskiego świa-
ta wartości z kobiecym punktem widzenia. 
Fale manifestacji przetoczyły się od Krako-
wa przez Katowice, Wrocław, Poznań, Łódź, 
Warszawę, Bydgoszcz, Lublin, po Szczecin  
i Trójmiasto.
Młodzi mężczyźni reprezentowali bez-
kompromisowy świat męskich wartości 
nowego innowacyjnego produktu w port- 
folio Coca-Cola czyli Coca-Cola Zero, ma-
nifestując męską markę, doskonały smak 
i zero cukru. Animatorzy namawiali do 
odrzucenia negatywnych stron życia i za-
stąpienia ich bezkompromisowymi pozy-
tywami, bo tacy właśnie są współcześni 
mężczyźni odrzucający półśrodki i sche-
maty, a poszukujący swojej własnej drogi. 
I właśnie na swojej drodze, na swym włas-
nym terenie pod uczelniami, akademi-
kami, w okolicach biurowców, czy miejsc 
spotkań, młodzi, aktywni mężczyźni mo-
gli spróbować nowego napoju, poznając 
markę i jej wartości. Ciekawym zabiegiem 
było wręczanie ulotek w kształcie zera  
z wypisanymi postulatami manifestu. In-

Best Practices

teligentne i zadziorne hasła w stylu: „Zero 
pracy w pracy”, czy „Zero <nie dziś kochanie 
boli mnie głowa>” trafiały do częstowanych 
mężczyzn, przybliżając im świat nowej 
marki. „Zero” oznacza bowiem brak cukru 
w napoju oraz wolność od kompromisów, 
schematów, rutyny.
W tych samych miejscach druga grupa 
- młodych dziewczyn - reprezentowała 
kobiecy świat wartości, częstując prze-
chodzące panie Coca-Cola Light oraz 
wręczając ulotki w kształcie jedynki, sym-
bolizującej zaledwie jedną kalorię zawar- 
tą w napoju. Dziewczyny manifestowały 
pewność siebie współczesnych kobiet, 
które wiedzą, czego chcą od życia i są 
świadome siebie i swoich potrzeb. Od-
zwierciedalły to również przewrotne po-
stulaty wygłaszane przez animatorki, takie 
jak: „Może nie znam najnowszych trendów 
w modzie, ale znam swój styl”, czy „Gdybym 
musiała się spóźniać, z pewnością byłabym 
punktualna”. W ten sposób Coca-Cola 
Light chce zbliżyć się do swoich konsu-
mentek i być integralną częścią ich kobie-
cego świata.
Między grupami prowadzącymi sampling 
Coca-Cola Zero i Coca-Cola Light docho-

AKCJA W LICZBACH:
 1 400 000 poczęstowanych kobiet  
i mężczyzn z grupy docelowej (w po-
dziale na 700 tys. puszek Coca-Cola 
Light i 700 tys. puszek Coca-Cola 
Zero),

 16 tys. zrealizowanych godzin akcji,
 ponad 200 pracujących podczas akcji 
Animatorów i Animatorek,

 ponad 50 Supervisorów koordynują-
cych akcje w terenie.

Pomysł, organizacja  
i przeprowadzenie akcji :  

\SALES LINK.

W 10 największych miastach Polski podczas 2 upalnych przedwakacyjnych 
miesięcy tego roku, odbyły się niecodzienne manifestacje. Sprawcą zamie-
szania okazała się Coca-Cola promująca dwie ze swoich marek -  Coca-Cola 
Light oraz nową, wprowadzoną na polski rynek zaledwie 3 miesiące temu 
markę Coca-Cola Zero.

dziło do konfrontacji postulatów i zderze-
nia męskiego świata bez konsekwencji 
i kompromisów z kobiecym, lightowym 
światem przyjemności bez wyrzeczeń. 
Zainteresowanie akcją przeszło wszelkie 
oczekiwania. Sprzymierzeńcem akcji oka-
zała się też pogoda. Upalne dni powodo-
wały, że zimne puszki wzmagały prag-
nienie doskonale orzeźwiając zarówno 
Panów jak i Panie !
W sumie prawie półtora miliona osób 
zostało poczęstowanych minipuszkami 
Coca-Cola Zero i Coca-Cola Light, a przy-
najmniej drugie tyle było świadkami ma-
nifestacji.
Niestandardowy pomysł i świetna orga-
nizacja całej akcji sprawiły, że udało się 
zrealizować jej najważniejsze cele - zapo-
znać konsumentów z nowym produktem, 

zbudować męski, odważny, silny, bez-
kompromisowy wizerunek Coca-Cola 
Zero i ugruntować pozycję Coca-
Cola Light, jako napoju wybierane-
go przez świadome siebie, współ-
czesne kobiety.

na ulicach wielkich miast!
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„Apsys” rozbudowuje gdyńskie Wzgórze.
Centrum Wzgórze to rozbudowa i modernizacja istnieją-
cego obiektu handlowego powstałego w Gdyni w 2001r. 
„Apsys” zdecydował się na rozbudowę centrum z 23tys. m2 
- do 150tys. m kwadratowych. Łącznie, centrum dyspono-
wać będzie powierzchnią 65tys. m. kwadratowych. 

Architekci centrum - francuska pracownia Valode et Pistre, 
inspirowali się elementami natury - morzem i lasem. Nowe 
centrum prezentować będzie przeszklone powierzchnie, po-
zostające w harmonii z otaczającą przyrodą. Do budowy fasad 
wykorzystane będą materiały drewnopodobne, przypomina-
jące maszty statków. Elementy skandynawskie, nawiązujące 
do etosu życia zgodnie z naturą - to wątki, które pojawią się 
również w wystroju wnętrza. W ofercie komercyjnej nowego 
Wzgórza znajdzie się blisko 250 butików, sklepów średniopo-
wierzchniowych, kawiarni i restauracji, a także wielosalowy 
kompleks kinowy. Do obiektu należeć będzie również wielo-
poziomowy parking zewnętrzny na 1700 miejsc, z możliwością 
rozbudowy o dodatkowe dwa poziomy. Całkowita powierzch-
nia centrum po rozbudowie wyniesie 150 000 m², z czego aż 
65 000 m² będzie stanowić część handlowa.  

Wywiad z Ewą Fląder
Dyrektor Marketingu Centrów Handlowych Grupy Apsys 

Trade Marketer:  Czym wyróżniają się dziś centra handlo-
we na rynku? W jaki sposób starają się przyciągać klien-
tów?

Ewa Fląder: Rynek centrów handlowych jest obecnie jednym 
z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Dynamika 
zmian sprawia, że każdy nowo otwarty obiekt jest jeszcze 
większy, piękniejszy i nowocześniejszy od poprzednich. Celem dzia-
łań marketingowych jest już nie tylko komunikowanie istnienia cen-
trum i jego oferty. Wyzwaniem niezwykle ważnym i trudnym jest 
obecnie zatrzymanie i przywiązania do siebie klienta. 

Jak klienci postrzegają akcje promocyjne w centrach handlo-
wych ?

Różnie,  w zależności od ich charakteru, od miasta, w którym cen-
trum się znajduje, od profilu klienta, do którego są skierowane. 
Czynnikiem determinującym powodzenie prowadzonych działań 
jest ich dostosowanie do lokalnych uwarunkowań. Nie ma recepty 
na działania skuteczne dla wszystkich centrów. Cieszy fakt, że coraz 
większa ich ilość sprawia, iż szukają one sposobów na odróżnienie 
się od siebie i zainteresowanie klientów swoją ofertą. Efektem są co-
raz bardziej oryginalne i ciekawsze kampanie marketingowe, co do-
daje kolorytu dotychczas prowadzonym, podobnym, nie specjalnie 
różniącym się od siebie działaniom.

Jakie narzędzia marketingowe wydają się najbardziej efektyw-
ne - z punku widzenia działalności centrum ?

Przy planowaniu działań marketingowych trzeba pamiętać, że jest 
to produkt skierowany do niezwykle szerokiego grona konsumen- 
tów – właściwie przedstawicieli wszystkich grup społecznych - zróż- 
nicowanych zarówno pod względem cech demograficznych, jak  
i wysokości dochodów, wykształcenia, statusu społecznego. Takie 
zróżnicowanie grupy odbiorców w istotny sposób utrudnia właś-
ciwy dobór sposobu komunikowania oraz narzędzi marketingo-
wych. 

Niemałym wyzwaniem jest lokalny charakter centrum handlowego. 
Chociaż trafia do poruszających się po ściśle określonym obszarze, 
to jednak mieszkających lub poruszających się po ściśle określonym 
obszarze. Zasięg centrum kształtuje się w zależności od jego wielko-
ści, kompleksowości oferty oraz zagęszczenia konkurencji. 

Powinien on determinować dobór mediów wykorzystywa-
nych w komunikacji. Stąd też wynika rezygnacja z takich 
środków  przekazu, jak np.: telewizja (nawet lokalna ma czę-
sto zbyt szeroki zasięg) czy prasa i radio o zasięgu ogólno-
polskim. Nelażałoby skupić się natomiast na odpowiednim 
doborze lokalizacji i rodzaju tablic outdoorowych, dokładnie 
opracowanej strefie odbioru reklamy wysyłkowej, właści-
wym umiejscowieniu działań ambientowych i silnej komu-

nikacji wewnątrz centrum.

Bardzo ważnym jest fakt, że centra handlowe składają się z kilku-
dziesięciu do kilkuset autonomicznych sklepów, w dużej części po-
siadających własną komunikację podmiotów (najemców). Strategia 
marketingowa powinna zatem uwzględniać charakter obiektu, wy-
nikający z owego tenant mix i promować go jako całość, uwypuklać 
jego silne strony, dawać możliwość zaangażowania się wszystkich 
ich. 
Komunikacja marketingowa centrum nie może stać w opozycji do 
indywidualnych działań poszczególnych najemców, wręcz przeciw-
nie- powinna stymulować najemców i stwarzać okazje do większej 
aktywności. 
Komunikacja centrum handlowego znajdującego się np. w Warsza-
wie, będącego jednym z kilkudziesięciu podmiotów oferujących 

na rynku wszelkiego rodzaju atrakcje, którego klient jest już 
często znudzony tradycyjnymi eventami czy promocjami po-
winna być zupełnie inna od marketingu centrum położonego 
w mniejszej miejscowości, gdzie często jest ono jedną z głów-
nych „instytucji” proponujących mieszkańcom udział w róż-
nego rodzaju wydarzeniach rozrywkowych czy kulturalnych, 
spotkaniach i innych atrakcjach. 

Czy znane są Państwu szczególnie udane kampanie mar-
ketingowe, zrealizowane na obszarze centrum handlowe-
go? Jakie to były akcje?

Kampania „Szczęśliwe	Paragony” zrealizowana dla Centrum 
Handlowego Janki (zlokalizowanego na peryferiach Warsza-
wy) w 2007 roku. Mechanizm akcji został dostosowany do 
specyfiki klienta zamkniętego na tradycyjne działania promo-
cyjne i eventowe - miał być oryginalny, ciekawy i zabawny, ale 
przy tym bardzo prosty i zrozumiały.  

Większość centrów handlowych stosuje wciąż tradycyjny dla 
tego typu jednostek plan marketingowy opierający się na ka-
lendarzu wydarzeń istotnych z handlowego punktu widzenia. 
Sa to m.in.: wyprzedaże zimowe, Walentynki, kolekcja wiosna 
/ lato, Święta Wielkanocne, Dzień Matki/ Dziecka/ Ojca, wy-
przedaże letnie, powrót do szkoły, kolekcja jesień / zima, Świę-
ta Bożego Narodzenia. Planując działania marketingowe dla 
Centrum Handlowgo Janki oparto się nie na kalendarzu, lecz 
na dogłębnej analizie frekwencji w centrum i obrotów najem-
ców w poszczególnych miesiącach w latach poprzednich. 

Wprowadzono niespotykany dotąd w Polsce mechanizm lo-
teryjny oparty na nadruku symboli nagród na paragonach 
fiskalnych wydawanych przez sklepy galerii. – każdy klient, 
dokonując jakichkolwiek zakupów w sklepach CH Janki, otrzy-
mywał paragon. Jeśli na kwitku znalazł się symbol, zwycięzca 
otrzymywał nagrodę. 
Miernikiem skuteczności prowadzonych działań był przede 
wszystkim znaczący, wysoko ponad zakładany wzrost obro-
tów najemców oraz wzrost frekwencji w centrum we wszyst-
kich czterech miesiącach akcyjnych 
Dzięki przyjętej strategii i odejściu od typowego kalendarza 
akcji marketingowych, stosowanego do tej pory również 
przez CH Janki, prowadzone działania były dobrze widoczne 
i łatwo zauważalne na ulicach Warszawy i na terenie jej po-
łudniowych dzielnic.  Żywe kolory i nośne hasła reklamowe, 
opierające się na grze słów wzbudzały zainteresowanie i wy-
woływały pozytywne emocje i skojarzenia z akcją i samym CH 
Janki.
Innowacyjność i skuteczność kampanii doceniło również mię-
dzynarodowe Jury, przyznając Kampanii Szczęśliwe Paragony 
złotą nagrodę Solal Marketing Awards organizowanym przez 
Międzynarodową Radę Centrum Handlowych (ICSC). 
Warto tu podkreślić, ze nagrody Międzynarodowej Rady Cen-
trów Handlowych (ICSC)  Solal Marketing Awards, przyznawa-
ne od 1977 r. i należą do jednych z najbardziej prestiżowych 
w branży. 

Dziękujemy za rozmowę.
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Największą atrakcją i jednocześnie niespodzia- 
nką Rage-Race 2008 była obecność załogi Mar-
tini Polska, której trzy ognistoczerwone ruma-
ki Ferrari 360 Modena, z charakterystycznymi 
niebiesko-granatowymi pasami Martini Racing, 
cieszyły oczy zarówno biorących udział, jak i ob- 
serwatorów. Jednym z kierowców teamu Marti-
ni Polska był Vito Casetti, dziennikarz i prezenter 
TVN. 

Udział Martini w Rage Race nie był przypadkowy  
z kilku powodów. Po pierwsze, w tym roku Mar-
tini obchodzi 40 letnią rocznicę związków z wy-
ścigami. To właśnie Martini, dzisiejsza ikona sty-
lu, w 1968 roku zapoczątkowało trend łączenia 
sportów wyścigowych z lifestylem, a możliwe 
to było, dzięki usunięciu przez władze federacji 
motorowych obostrzeń, dotyczących sponsoro-
wania i reklamowania się na samochodach wy-
ścigowych. Przez kolejne lata Martini pojawiało 
się przy okazji największych i najbardziej spek-
takularnych wydarzeń świata motoryzacyjne-
go: Formuła 1, WRC, czy Le Mans. Błękit, granat  
i czerwień w postaci pasów Martini Racing oraz 
logo Martini stały się najbardziej rozpoznawalnym 
emblematem najszybszych samochodów świata 
– Porsche, Alfa Romeo, Lotus, Lancia,  Ford, czy 
Ferrari. 
Drugim powodem, dla którego byliśmy świadka-
mi startu teamu Martini Racing i ku uciesze wi-
dzów prezentacji jednych z najbardziej cenionych 
samochodów Ferrari 360 Modena, pochodzących 
z fabryki w Marranello, jest fakt ogłoszenia w 2006 
roku wielkiego powrotu Martini na tor Formuły 1. 
Poczynając od sezonu 2007, Martini bierze udział 
w wyścigach Grand Prix Międzynarodowej Fede-
racji Samochodowej Formuły 1 FIA jako partner 
World Champions Scuderia Ferrari. Dla przypo-
mnienia, Scuderia Ferrari to najbardziej rozpozna-
walny i utytułowany zespół Formuły 1. Jest czter-
nastokrotnym zdobywcą tytułu mistrzowskiego 

wśród konstruktorów, a tytuł Mistrza 
Świata Kierowców przyznany był, aż 
piętnastokrotnie najlepszym kierowcom 
świata jeżdżącym właśnie w barwach 
Ferrari. Zdobyli go: najlepszy kierow-
ca ostatnich lat – zdobywca najwyższej  
w historii ilości tytułów mistrzowskich, bo 
aż siedem, Michael Schumacher, Alberto 
Ascari, Niki Lauda, Juan Manuel Fanigo, 
Mike Hawthorn, Phil Hill, Kimi Räikkönen, 
John Surtees i Jody Scheckter. 
Podczas FIA F1 World Championships, 
logo Martini zdobi kształt nie tylko Ma-
ranello Ferrari, ale  jest również obecne 
życiu towarzyszącemu wyścigom, bo 
przecież Formuła 1 to nie tylko wyści-
gi. To szeroko pojęty lifestyle w postaci 
szeregu wieczornych imprez i eventów 
kierowanych do fanów F1, którymi są za-
równo celebrities jak i osoby ceniące styl, 
dobrą zabawę i czerpiące zadowolenie  
z życia.

Nic więc dziwnego, że Martini, jako pier-
wsza lifestylowa marka biorąca udział  
w sportach samochodowych kontynuuje 

Martini na Rage Race
Rage Race  rozpoczął się w Warszawie,  16 lipca w Hard 
Rock Cafe, gdzie spotkali się uczestnicy imprezy, a tak-
że właściciele najbardziej osobliwych samochodów, by 
w podziemiach Złotych Tarasów, Rage-Race Patrol mógł 
przygotować samochody do wyścigu. Impreza wystar-
towała 17 lipca – pojedynczo wypuszczane auta z war-
szawskiego parku im. Rydza-Śmigłego zawojowały 
polskie drogie. Przez 4 dni i 3 noce, 50 dwuosobowych 
załóg pokonało ponad 2500 km. Wzięły w niej udział 
najbardziej egzotyczne samochody w tym Aston Mar-
tin Vanquish, Maserati, Porsche, Ferrari, czy Corvette, 
by zgodnie z ideą Grand Tourismo przemierzyć Polskę. 

swoje związki z racingiem właśnie pod-
czas niekonwencjonalnego touru Rage 
Race. Wybór marki samochodów, który-
mi załoga Martini Polska przemierzyła 
ponad 2500 km narzuca się sam, a dodat-
kowo wzmacnia go pochodzenie i włoski 
styl zarówno Martini jak i Ferrari. 
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Według badań Wall Street Journal przeprowadzonych w 1993 
roku, przeciętny klient spędza w sklepie tylko 22 minuty, 
podczas kiedy w roku 1983 spędzał tam 28 minut. W ciągu 22 
minut wypada zaledwie 5,3 do 5,9 sekund na zarejestrowanie 
każdej kategorii i ekspozycji! Na domiar pośpiechu i zamie-
szania panującego w sklepach, wciąż więcej i więcej nowych 
artykułów każdego roku wchodzą na rynek: nowe produkty, 
nowe rozmiary, przedłużenia linii, restages, muli-packs, bo-
nus-packs, special-offer packs. Te nowe artykuły wymagają 
przestrzeni. Supermarkety stwarzają klientom możliwość 
zrobienia wszystkich zakupów w jednym sklepie. (One-Stop 
Shopping). 

67% do 71% decyzji, Klient podejmuje  W  SKLEPIE!

„Czy powinienem kupić?”
„Dla mnie? Dla kogoś innego?”
„Jaka marka? Jaki rozmiar?”
„Ile?”
„Powinienem to kupić dziś czy następnym razem?”
„Tutaj, czy gdzie indziej?”

20% klientów opuszcza sklep z chęcią dokonania jeszcze jed-
nego zakupu ! Dlaczego?

• Nie mógł znaleźć towaru, którego szukał
• Towar był wyprzedany
• W sklepie nie było odpowiedniej marki  
 albo odpowiedniego rozmiaru
• Klient nie wiedział jak postąpić z produktem,  
 który nie mieścił się w wózku
• Klient zapomniał i było już za późno

Decyzje klienta.

6 podstawowych rodzajów decyzji zakupu, dokonywanych 
przez klientów:

1.		 Planowanie	-	konkretny	produkt 
Klient, wcześniej zaplanował i podjął decyzje kupna poszczegól-
nych artykułów, np.: przygotował listę zakupów.

• 50% klientów, jeśli nie znajdzie swojej ulubionej marki, naj-
pierw pójdzie do innego sklepu zanim zdecyduje się na inny 
produkt.

• 25% klientów, jeśli nie znajdzie odpowiedniego rozmiaru, 
pójdzie do innego sklepu zanim zdecyduje się na inny pro-
dukt.

    
Jest to jedyna decyzja zakupu, jaką klient podejmuje przed 
wejściem do sklepu!
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Zrozumienie istoty działania dzisiej-
szych sklepów a także 

zrozumienie doświadczeń klientów jest podstawą do 
efektywnego zarządzania półką (Space Management - 
SM) oraz do przyjęcia właściwej strategii. Popatrzmy na 
dzisiejsze sklepy i na kwestie jaką stanowią one zarów-
no dla detalistów jak i dla klientów. Typowy ogromny 
supermarket, sprzedający pełen asortyment artykułów 
spożywczych i chemicznych, mierzy około kilka tysięcy 
metrów kwadratowych i zawiera od 185 do ponad 200 
różnorodnych kategorii i 40 do 50-ciu ekspozycji.

2.	 Substytut		
	 (art.	zastępczy) 
Wziąć tańszy? Spróbować 
tym razem nowego produk-
tu? Spróbować produktu 
z naklejką sklepową? Nie 
mogę znaleźć dokładnie 
tego, co chciałem - wziąć 
odpowiednik (alternatywę)? 
Kupować, czy nie?

3.	 Planowanie		
	 -	konkretna		
	 kategoria		
Klient chce kupić produkt 
z konkretnej kategorii, np.: 
szampon, ale nie zdecydo-
wał ani jaka to ma być mar-
ka, ani jaki rodzaj, jaka ilość 
czy pojemność, do chwili, 
kiedy stanie przed “Punk-
tem Zakupu”.

4.	 Spóźniona	pamięć	
Klient zauważa w sklepie produkt lub kategorię o której wcześ-
niej zapomniał. Na przykład nie pamięta, że powinien kupić 
środek przeciw komarom, dokąd nie zobaczy na półce napisu 
BRAK, wtedy pamięta...

5.	 Na	dokładkę	(magnetyzm) 
Zakup dokonany, ponieważ wcześniej klient nabył juz “pro-
dukt przyciągający”. Na przykład do ugotowania jakiejś potra-
wy potrzebne jest mięso, ser żółty, pasta pomidorowa, świeże 
warzywa i inne składniki..

6.	 Odruch	(impuls) 
Klient widzi, czuje zapach lub próbuje produktu w sklepie kupuje 
go na zasadzie ODRUCHU. Zakup niektórych artykułów, takich, jak 
na przykład słone przekąski aż w 80% zależy od  sprzedaży impul-
sywnej. 

Na 5 z 6-ciu rodzajów Decyzji Zakupu można wpływać poprzez 
sprzedaż w sklepie! 

Tworząc planogramy, czyli schematy rozmieszczenia produktów na 
półkach sklepowych, możesz ułatwić swoim klientom zakupy.

• Jak możesz wykorzystać 5-6 sekund które klient przeznacza na 
przyjrzenie się Twoim produktom ?

• Jak możesz wzbogacić asortyment przy mniejszej ilości prze-
strzeni?

• Jak możesz wpłynąć na decyzje zakupu klienta?

Powinieneś rozumieć,  co detalista może osiągnąć poprzez zarzą-
dzanie półką - zarówno w czasie jak i po zakończeniu opracowania 
planogramów.

Dlaczego detaliście potrzebne są nowe planogramy ?

Oto 9 podstawowych powodów dla których detaliście potrzeb-
ne są nowe planogramy dla poszczególnych kategorii produk-
tów:

1.	 Wydajność	sekcji	spada  - należy znaleźć wyjście, żeby odwró-
cić sytuację.

2. Do sekcji dodano nowe produkty  - należy je rozsądnie umieś-
cić.

3. Główne trendy w danej kategorii  połączyły się  - detalista musi 
to zaakcentować.

4. Konkurencja wśród innych detalistów wymaga dokonania 
zmian.

5. Zmiany związane są  z porą roku oraz z różnicami w zapotrze-
bowaniu, np.: gorąca czekolada lub herbata mrożona.

6. Inne kategorie produktów wymagają zmian w użytkowaniu 
przestrzeni - twoja kategoria  musi być zmniejszona lub zwięk-
szona.

7. Plan sklepu i jego urządzeń uległ modyfikacji, np.: przekształ-
cenia związane z siecią sklepów

8. Nigdy dotąd nie dokonano badań zarządzania półką dla da-
nej kategorii.

9. Istnieje TYLKO jeden planogram dla danej kategorii i detali-
sta musi zaadresować potrzeby  grupy sklepów (Store Clusters)  
w ramach całej sieci.

Należy spodziewać sie takich sytuacji, ponieważ występują one  
w sieci sklepów nieustannie. Musisz być przygotowany na natych-
miastową prezentację twojemu detaliście rozwiązań handlowych,  
odpowiednich dla danej kategorii. Jeżeli ty nie zaproponujesz roz-
wiązań, zrobi to twoja konkurencja. Także twój detalista może zasto-
sować własne rozwiązania, które nie będą najlepsze dla twoich pro-
duktów. Twoje uczestnictwo w procesie budowania planogramow 
jest niezbędne, po to, żebyś poprowadził swoje produkty na miejsce 
ich przeznaczenia w sklepie.

Jak detalista rozumie planogram ?

Zrozumienie procesu tworzenia planogramow przez detalistę, jest 
KLUCZEM do ich sprzedaży. Wszyscy detaliści, zarówno ci, którzy 
wykorzystują zasady zarządzania półką i ci, którzy go nie używają, 
stosują cykl planogramow dla twojej kategorii produktów. 

Działa to następująco:

1. Dostrzeżono potrzebę nowego planogramu i zaprezentowa-
no go.

2. Dokonuje sie oceny pracy danej sekcji.
3. Wprowadza sie nowe pomysły i bierze pod uwagę usprawnie-

nia w sekcji, np.: rozłożenie produktów, ich selekcja, wyposaże-
nie, bezpośrednie sąsiedztwo itd.

4. Pomysły handlowe i wybór produktów poddawane są testo-
waniu - czy to pod katem wyglądu, czy tez skuteczności.

5. Tworzony jest nowy planogram dla przeprowadzenia analizy, 
nowych pomysłów, testów itd.

6. Podejmuje się ostateczną decyzję.
7. Wprowadza się nowy planogram w sieci lub w grupie skle-

pów.
8. Działanie nowego planogramu jest monitowane przez detali-

stę i sprzedawcę.
9. Cały cykl zaczyna się od początku.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Opr.	JK	na	podstawie	
Appendix	B:	Teoria	handlu	
(Merchandising	Theories)
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Na początku profesor Witold Orłowski z Niezależnego Ośrodka Badań 
Ekonomicznych NOBE wprowadził wszystkich uczestników konferen-
cji w tajniki wpływu ekonomii światowej na handel w Europie środko-
wo-wschodniej. Na szczęście nie jest źle, a nawet może będzie lepiej.
Następnie swoje prezentacje miała Susan Rose z 5one i LaSer. Tłuma-
czyła jak pozyskiwać, potem przetwarzać, a na końcu maksymalizo-
wać wartość danych dotyczących klientów. Uczestnicy zostali zapo-
znani z programami lojalnościowymi oraz ich zaletami.

Pierwsza dyskusja panelowa dotyczyła analizy aktualnej kondycji 
handlu detalicznego w Europie środkowej i wschodniej. Starano się 
również zaproponować jakieś sposoby optymalizacji międzynarodo-
wej współpracy handlowej. Uczestnikami panelu byli: Jozef Janov, 
Bernd Hallier (Dyrektor Zarządzjący EHI Retail Institute) oraz Anna 
Kwiatkowska (CRM Account Director and Senior Consultant AT 5one, 
part of LaSer).  

W XXI wieku nieodłącznym elementem każdej firmy jest system in-
formatyczny. Jego optymalizacja jest elementem zmniejszającym 
koszty oraz usprawniającym działanie wszystkich podzespołów. Swo-
ją prezentację na ten temat przedstawił Michał Strzyczkowski – Dy-
rektor Zarządzający Pionem Retail w Wincor Nixdorf. Opowiadał on 
o nowych systemach PSS (Personal Shopping System), które szerzej 
opisujemy w tekście: „Na zachodzie bez zmian”.

Kolejna dyskusja panelowa dotyczyła emigracji pracowników z naszej 
części Europy oraz wzrostu kosztów pracy. Oczywiście ważną częścią 
była rozmowa dotycząca konsekwencji tych zjawisk oraz proponowa-
nie środków zaradczych. Swoje pomysły przedstawiali: dr Jacek Mę-
cina (Doradca Zarządu ds. Rynku Pracy PKPP Lewiatan) oraz Mariusz 
Kunda (Dyrektor ds. Personalnych w ZPC Mieszko).

Kontynuując ten wątek dr Męcina przedstawił  wiele ciekawych wnio-
sków i obserwacji dotyczących rynku pracy. Najważniejszymi propo-
zycjami są: aktywizacja ludzi powyżej 50 roku życia oraz z obszarów 
wiejskich, a także zarządzanie różnorodnością – zatrudnianie kobiet 
w ciąży lub wychowujących dzieci, niepełnosprawnych czy starszych 
pracowników. Zwiększając płace tak naprawdę osiągamy długoter-
minowo odwrotny skutek do zamierzonego.

Detal to także promocje, ceny i wyprzedaże. Jednak zarządzanie nimi, 
aby osiągać jak najwyższe zyski, a zarazem pozyskiwać kolejnych 
klientów to duże wyzwanie. Starał się zmierzyć z nim Stephen Henly 
(Retail Business Development Manager SAP EMEA).

Kolejnym niezbędnym elementem dla sklepu jest logistyka – powin-
na być ona opłacalna, szybka i dostarczać świeże produkty. Jak to 
osiągnąć przy pomocy systemów informatycznych opowiadał Adam 
Steć – Sales Manager Grupy CSB-System.

Nie od dziś wiadomo, że lojalny klient wraca często, zostawia dużo 
pieniędzy i na dodatek poleca sklepy i produkty znajomym. Dlate-
go o tym jak skutecznie budować lojalność klientów i jakie są tren-

dy międzynarodowe w tej dziedzinie tłumaczył Alexander Rittweger 
(Prezes Loyality Partner GmbH). 

Handel ewoluuje, a preferencje klientów się zmieniają. Balansowanie 
między tymi obszarami przedstawił Paweł Zięba – Kierownik działu 
PC-Market, Insoft. Przykłady, które opisał to sieć sklepów PSS Społem 
Północ Wrocław oraz sieć sklepów marki Oxide (z odzieżą męską). 
Usłyszeliśmy, że dzięki wykorzystaniu systemów komputerowych 
zredukowano ilość etatów osób odpowiedzialnych za zamówienia  
z około 150 do kilku (przy 150 sklepach). 

Konferencje
PATRONAT

What’s going on in retailing?!12 i 13 czerwca w Hotelu Cortyard by Mariott  
w Warszawie odbyła się konferencja „What’s	go-
ing	 on	 in	 retailing?!”. Pojawiło się na niej wiele 
znanych osób z branży retail i FMCG takich jak: 
Pedro Manuel Pereira da Siva (Prezes Biedron-
ka Stores Jeronimo Martins Dystrybucja), Jozef 

Ostatnia prezentacja dotyczyła case study Żabki. Jej prelegentem 
był dr Jacek Roszyk (Prezes Zarządu Żabka Polska S.A.). Opisywał, jak 
efektywnie zarządzać siecią małych obiektów handlowych oraz jakie 
są tego zalety i wady.

Na koniec odbyła się dyskusja panelowa dotycząc sieciowych forma-
tów handlowych w której udział wzięli: Tomasz Kozłowski (Wicepre-
zes Zarządu Kolporter Sieci Handlowe), dr Jacek Roszyk oraz Paweł 
Chodakowski-Malkiewicz (Prezes INTERCHEM).

Drugi dzień kongresu rozpoczął się od interesującej prezentacji Dy-
rektora Generalnego Coca-cola HBC Polska – Dana Nistora o roli przy-
wództwa w firmie oraz o zarządzaniu talentami. Dużo czasu poświęcił 
rozróżnieniu przywództwa i managementu. 

Wykład o kartach płatniczych Visa mieli Małgorzata O’shaughnessy 
i Jakub Kiwior. Tłumaczyli dlatego warto z nich korzystać (jako skle-
py oraz jako klienci) oraz opowiadali o nowych systemach (Visa cash 
back oraz karty zbliżeniowe).

Kolejnym prelegentem był Janusz Diemko – Prezes Zarządu First 
Data Polska, który kontynuował wątek płatności kartowych. Trendy 
są optymistyczne – zwiększa się ilość takich transakcji, klienci coraz 
częściej je doceniają, pozwalają na coraz lepsze wykorzystanie ich 
oraz pozwalają budować lojalność klientów i wizerunek nowoczesnej 
firmy.
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Nie istnieje sklep bez klienta. Dlatego kolejny referent Michał Bud-
Gusaim (Szef doradztwa biznesowego Cap Gemini Polska) zajął się 
właśnie kupującymi. Ich potrzeby i działania wpływają znacząco na 
organizację sieci handlowych.

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Tomasz Domański z Uniwer-
sytetu Łódzkiego zajmował się prognozami oraz stanem aktualnym 
charakterystyki rozwoju sieci detalicznych w Polsce. Kluczowymi 
trendami są: postępująca internacjonalizacja wszystkich formatów 
sieci detalicznych, poszukiwanie innowacyjnych formatów sklepów, 
postępująca koncentracja nowoczesnych sieci, rozwój strategii op-
arty na aliansach strategicznych, rozwój strategii oparty na przejmo-
waniu konkurencji, rozwój strategii wielkoformatowych przez duże 

grupy zagraniczne. Przyszłe zmiany zapowiadają się spokojniejsze  
i wolniejsze, nastąpi stabilizacja, a zmiany będą miały charakter ja-
kościowy.

Perspektywami handlu detalicznego zajmowali się również panel iści: 
Pedro Manuel Pereira da Silva, Ryszard Tomaszewski, Kef van Helber-
gen, Daniel Prałat (Dyrektor Generalny SCA PR Polska0 oraz Johnny 
Baird (Dyrektor Generalny McLane Polska).

Sieci istnieją w kraju, a państwo to prawo i polityka. O barierach  
z tego wynikających opowiadał dr Maria Andrzej Faliński – Dyrektor 
Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. 
Kolejnym prelegentem był Krzysztof Badowski (Dyrektor Centrum 
Kompetencyjnego Dóbr Konsumpcyjnych i Handlu, Roland Berger 
Strategy Consultants). Przybliżył uczestnikom konferencji wielkofor-
matowość w handlu detalicznym. Ze względu na konsolidację mo-
żemy się spodziewać, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia 
z dużymi sieciami obejmującymi różne formaty. Przykładem jest np. 
Careffour, który posiada hipermarkety, hipermarkety kompaktowe, 
supermarkety (Carrefour Express) oraz sklepy convenience (5 minut). 
Poza Polską również dyskonty Ed.

Ostatnia prezentacja dotyczyła oczekiwań klientów w stosunku do 
hurtowników, którą przedstawił Geoffrey Crossley (Dyrektor Strate-
giczny Eurocash).

Janov (Investment Directror w Penta Investments), Ryszard Tomaszewski (Prezes Tesco Polska),  Kef van Helbergen (Prezes Real). Prowa-
dzącym kongres był Robert Szewczyk – Redaktor Naczelny dwutygodnika Detal Dzisiaj. Oczywiście tak ważne wydarzenie nie mogło się 
odbyć bez naszego udziału – wszyscy uczestnicy dostali najnowszy numer „Trade Marketera”.

Zamknięciem całej konferencji była dyskusja panelowa o FMCG w Pol-
sce z punktu widzenia dostawcy. Wypowiadali się: Ramin Khabirpour 
(Dyrektor Generalny, Danone), Christopher Barrow (CEO w Grupie Ży-
wiec), Andrzej Jackiewicz (Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Tchibo), 
Jan Żytko (Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Wyborowa S.A.)

Podsumowując konferencję warto wspomnieć, że szybkie zmia-
ny jakie zachodzą już dziś, jutro będą standardem. Dlatego warto 
orientować się w trendach i patrzeć perspektywicznie na rynek. 
Będzie zachodziła konsolidacja, która spowolni ewolucję handlu 
detalicznego, ale to najwcześniej za parę lat. Nie bójmy się zmian 
na rynkach w innych krajach, bo nasz – europejski środkowo-
wschodni – jest wystarczająco ukształtowany, żeby nie ulegać 
wpływom. Warto pamiętać, że dzisiejsze decyzje będą miały od-
zwierciedlenie w przyszłych efektach.

Monika	Czaplicka
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Od jakiegoś czasu na ulicach można zauważyć 
billboardy promujące nową linię ubrań 
marki „House”. Akcja od samego początku 

wzbudza kontrowersje, ponieważ odwołuje się do dość 
delikatnego tematu, jakim w naszej kulturze jest dziewi-
ctwo.

Billboardy odwołują się do skojarzeń religijnych (stylizacja na 
święty obrazek, różaniec w rękach dziewczyny, hasło „Strzeż 
mnie ojcze”), tym bardziej więc narażone są na ataki polskich 
prawicowców za „obrazoburczość”. 

Kampania zdążyła już wywołać niezłą burzę w mediach, warto 
więc się jej przyjrzeć dokładniej. 

Sztuka	zanęty.
Co obecnie trzeba zrobić, aby zainteresować potencjalnych 
klientów? Przede wszystkim zaskoczyć ich, zaszokować, „za-
nęcić” np. sprawić, by zaczęli dociekać, co promować mają na 
przykład tajemnicze filmiki umieszczone w internecie. Scena-
riusz znany z innych bazujących na zaskoczeniu i wzbudzaniu 
kontrowersji kampanii, takich jak Heyah, zastosowany był i tym 
razem. Dziwne filmiki (obecnie na house.pl) nie nasuwały bez-
pośrednich skojarzeń z firmą oferującą, jakby nie patrzeć, nie 
do końca „cnotliwe” rzeczy. Dalsze akcje, takie jak wywieszki na 
drzwiach w akademikach „Pokój dziewic, jak pukać to palcem”, 
czy plakaty umieszczane w klubach również nie wyjaśniały,  
o co tak naprawdę chodzi. 

Zasadnicze pytanie „do kogo ma trafić kampania?”, w kon-
tekście powyżej opisanych akcji staje się oczywiste. Przede 
wszystkim do „młodych osób, które są otwarte na nowe do-
świadczenia i nie boją się mocnych skojarzeń”. Studenci, licea-
liści – to oni mają być odbiorcami akcji, a w dłuższej perspekty-
wie wiernymi klientami firmy. Kolejne działania w ramach akcji 
„Virginity” wpisały się w znany już z poprzednich akcji House’a 
nurt. 

Projekt	„Virginity”.
Zdystansowane podejście do rzeczywistości, akcje niejako ko-
mentujące bieżącą sytuację są czytelne głównie dla młodych 
. Spójrzmy na dwa głośne działania firmy House – starszą już 
stronę internetową www.moheroweberety.net oraz najnow-
szą akcję związaną ze złożeniem w Sejmie projektu ustawy 
„Virginity”. Czytamy w nim między innymi o „stypendium dzie-
wictwa w wysokości 1000 złotych miesięcznie za każdy mie-
siąc pozostawania w cnocie dla osób, które ukończyły 17 rok 
życia, aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości”, 
czy o „emeryturze czystości” – jest to świadczenie w nagrodę 
za dziewictwo w wysokości jednej średniej krajowej miesięcz-
nie”. 

Kampania była widoczna, zaskakuje, śmieszy (niektórych!),  
a jednocześnie balansuje na bardzo cienkiej granicy oddziela-
jącej prowokację od skandalu. Wzbudza tak silne emocje, bo 
łączy w sobie 2 mocne tematy: seks (a raczej seksualną wstrze-
mięźliwość) i religię. Mieszanka wybuchowa, choć oczywiście 
niezbyt odkrywcza.

Kuba	promuje	dziewictwo.
Zaangażowanie do akcji Kuby Wojewódzkiego, 
jednej z bardziej kontrowersyjnych postaci pol-
skich mediów, na pewno pomogło w dotarciu do 
jeszcze szerszej grupy odbiorców (w tym przypad-
ku także tych odrobinę starszych). Jeżeli ktoś do 
tego czasu miał jeszcze wątpliwości, czy „Virginity” 
to kampania „na serio” promująca dziewictwo, po 
ostatnim niedzielnym programie Wojewódzkie-
go nie powinien ich już mieć. Prezenter wystąpił  
w koszulce z logo akcji i chwalił ustawę promującą 
dziewictwo. O Wojewódzkim można powiedzieć 
dużo, ale na pewno nie to, że jego wizerunek koja-
rzy się ze „cnotliwym” trybem życia. Jeżeli do tego 
pamiętamy, że prezenter był jednym bohaterów 
kampanii AXE, w której dzięki użyciu dezodorantu 
zwabiał do studia grono młodych kobiet, widzimy 
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Kampanie

MRUGAJĄC	OCZKIEM.
Wielu jeszcze pamięta zapewne słynne piwa „bealko-
holowe” i mruganie „oczkiem” z ekranu. Na reklamach 
piwa „bez…” agencje, browary, importerzy i media 
zbiły malutką fortunkę.  Jednocześnie gdzieś w me-
dialnym zgiełku, zapomniano istocie sprawy. Celem 
tych kampanii jest właśnie WYWOŁYWANIE zamie-
szania, a nie klasycznie pojmowana komunikacja. 
Coraz częściej, kampanie reklamowe skierowane do 
młodych targetów, koncentrują się na medialnych 
formach performance, wywołania zamętu w mediach 
czy na forach internetowych. Dążąc do tego by mó-
wić o nich w barach, pubach, dyskotekach, przerwach 
lekcyjnych czy pisać na ircach. „Heyah” było pierwsze 
– na swój sposób. Ostatnia akcje – „Scarlet/LG” czy 
„podszywanie” się przez Orange pod urzędników 
skarbowych - są  ewidentnie kolejnymi dowodami ła-
pania mediów na tanie sensacje. A ile kosztuje złama-
nie zasad dobrego smaku ? Przekraczenie granic, tak 
doskonale zakreślonych przez Domana Domańskiego 
w „Ketchupie Schoredera”? To zapewne już wiedzą 
wyłącznie marketingowi analitycy, pracujący w miłym 
chłodzie klimatyzowanych zagródek. (jk)

Małgorzata	
Zawitkowska

KAMPANIA	VIRGINITY
Kampanię rozpoczęto na stronie www.virginity.pl, a jej zleceniodawcą była firma Artman - właściciel marki House. W ramach 
akcji wybierano Superdziewicę i Superprawiczka, złożono w Sejmie projekt ustawy, której celem jest promowanie dziewictwa, 
jak też przeprowadzono szeroką akcję billboardową. Targetem jest grupa 19-25 lat. Kreację opracowała firma „Koledzy, Strate-
gia & Kreacja” pod przywództwem Rafała Betlejewskiego - szefa kreatywnego agencji. 

Kampania wywołała poruszenie – według Rady Reklamy, napłynęło na nią wiele skarg. Zdaniem oponentów, kampania depre-
cjonuje wartości chrześcijańskie poprzez wyśmiewanie działań katolików na rzecz czystości przedmałżeńskiej. Według przed-
stawicieli firmy „Artman”, celem tej akcji nie jest obrażanie uczuć religijnych kogokolwiek.

Według informacji Rady Reklamy - kampania narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy.

Jak będzie, zobaczymy, niezależnie od tego jednak, jak kam-
pania wpłynie na wizerunek marki House, myślę, że ciekawe 
jest przyglądanie się z boku, co dzieje się, gdy w Polsce rekla-
ma rozpoczyna zabawę z symbolami uznawanymi za tabu (re-
ligijnymi, patriotycznymi, seksualnymi). Widać że dokonuje się 
mała rewolucja. I mimo, że daleka jestem od gloryfikacji obra-
zy uczuć religijnych (czy jakichkolwiek uczuć!) innego człowie-
ka, uważam, że odrobina dystansu do siebie czy otaczającego 
nas świata jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

re
kl

am
a

wyraźnie w jakim kierunku zmierza kampania. Za-
angażowanie się prezentera w akcję „Virginity” bez 
wątpienia wśród fanów Kuby Wojewódzkiego jesz-
cze bardziej utrwali wizerunek House’a jako marki 
noszonej przez osoby „pozytywnie zakręcone”, 
konsekwentnie tworzące swój wizerunek i lubiące 
podkreślać swój indywidualizm. Natomiast wśród 
krytyków Wojewódzkiego pewnie jeszcze pogłębi 
niechęć do kampanii i samej marki. 

Efekty	kampanii.
Czy akcja jest udana? Moim zdaniem zdecydowa-
nie tak – jest o niej głośno, a wszystkie działania są 
bardzo mocno nastawione na młody target, które-
mu przejadły się standardowe kampanie reklamo-
we. Po prostu nie wierzę, że do młodego odbiorcy 
można obecnie dotrzeć inaczej, niż poprzez kon-
trowersyjne działania. 

W gazecie.pl czytamy, że kampania może nieba-
wem zakończyć swój żywot ze względu na skargi 
oburzonych obywateli do Komisji Rady Reklamy. 
Byłoby szkoda, bo ciekawa jestem kolejnych od-
słon z tej serii, nie są moim zdaniem aż tak obrazo-
burcze jak swego czasu reklama United Colors of 
Benetton (ta z całującymi się księdzem i zakonni-
cą), raczej oscylują w kierunku żartobliwej (a także 
zaskarżonej!!!) reklamy Red Bulla z 3 królami, czy 
okładki Machiny z Madonną (także wielka burza  
w mediach). 

Artykuł nagrodzony w konkursie iThink  
i magazynu Trade Marketer
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Czy zastanawiałeś się nad tym, co spowodowało tak zna-
czącą zmianę w wizerunku sklepów odzieżowych w ciągu 
ostatnich 15-20 lat? Czy była to zwyczajna potrzeba zmia-
ny? Chęć zwrócenia uwagi klienta na konkretny sklep? Czy 
może wpływ podpatrzonych na zachodzie nowych stra-
tegii budowania wizerunku marki w punkcie sprzedaży?  
Jak duże znaczenie miały świadome zmiany oznakowania 
punktów sprzedaży stosowane przez producentów?

Odpowiedź na te pytania nie jest oczywista.  Sięgnijmy pamięcią 
do przełomu lat 80tych i 90tych. Przypomnijmy sobie jak wygląda-
ła wtedy rzeczywistość na ulicach. Jakie były potrzeby klienta i jakie 
możliwości ich zaspokajania. To właśnie wtedy rozpoczęły się zmiany 
w Polsce. Handel zaczął przechodzić z rąk państwowych w ręce pry-
watnych przedsiębiorców. Zaczynały powstawać pierwsze komplek-
sy handlowe, które często składały się z kilkunastu małych sklepików 
o identycznej architekturze, połączonych wspólnym pasażem oraz 
nazwą.

Przy głównych ulicach handlowych zaczęły pojawiać się widoczne 
zmiany w aranżacji wystaw sklepów, należących do nowych, prywat-
nych właścicieli. To oni zrozumieli, że nastąpił koniec biernego ocze-
kiwania na przyjście klienta, który kupi to, co jest akurat na półce. 
Zaczęła się walka o klienta, która nie była jedynie kopiowaniem mody 
z Zachodu ani kaprysem prywatnych właścicieli sklepów. Walka ta zo-
stała wymuszona przez zmiany rynkowe. Co zmotywowało właścicieli 
sklepów przy głównych ulicach handlowych do walki o klienta?  Otóż 
to, co zaczęło się dziać poza głównymi arteriami handlowymi.

Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać lokalne targowiska i osied-
lowe sklepiki. W dobrych lokalizacjach miast zaczęły powstawać 
miejsca, gdzie można było wygodnie zaparkować samochód  
i sprawnie zrobić zakupy w sklepikach połączonych ze sobą pasażem. 
To był właśnie czas przechodzenia z kompletnej szarości panującej 
na polskich ulicach do coraz barwniejszych ubrań sprowadzanych  
z Państw ościennych. Czy pamiętacie te kreacje dżinsowe z Turcji? 
Kolorowe bluzki z Węgier? Wszystko to było dostępne na ogromnych 
targowiskach, na których spora część Polaków dokonywała zakupów.  
W ciągu kilku lat na rynku nagle pojawił się szeroki, dostępny od zaraz 
asortyment modnej, kolorowej odzieży, w dodatku zagranicznej, za 
którą nie trzeba było stać nocami w kolejkach. 

 PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ 
Przy tak dużej różnorodności odzieży na targowiskach, które upodo-
bali sobie Polacy, właściciele prywatnych sklepów musieli mocno się 
nagłowić, w jaki sposób przyciągnąć klientów właśnie do ich oferty. 

To wtedy zaczęły powstawać butiki, a wraz z nimi moda na robienie  
w nich zakupów. Koleżanka koleżance mogła pochwalić się nową 
zdobyczą z butiku i miało to zupełnie inne brzmienie niż nowy ciu-
szek z bazaru. Bo w butiku zaczęło być inaczej. Wnętrza z ponurych 
zaczęły być jasne, przestrzenne, oświetlone w przemyślany sposób 
halogenkami wbudowanymi w sufit. Zniszczone i ciężkie lady skle-
powe oraz regały z towarem zostały zastąpione nowoczesnym syste-
mem meblowym, który ułatwia ekspozycje ubrań. Zamiast zwykłych 
regałów zaczęły pojawiać się estetyczne wnęki w ścianach wykonane 
z karton-gipsu lub też gotowe systemy meblowe bazujące na szynach 
mocowanych do ściany. Po raz pierwszy w Polsce pojawiają się meble 

Czyli historia zmiany wizerunku sklepów na przestrzeni ostatnich lat.do T-shirtu  w

Od koszulki nastraganie
salonie

Visual Merchandising

wolnostojące wykonane ze stali chromowanej. Butiki zaczynają szo-
kować swoją przestronnością, dobrym światłem oraz luksusowym 
jak na tamte lata wykończeniem.

 REWOLUCJE WIZERUNKOWE 
Zmienia się też wizerunek sklepu na zewnątrz. Źle lub niedostatecz-
nie ubrane manekiny zostały zamienione na zupełnie nowe, które 
znacznie lepiej wystylizowano w modne ubrania, nad witryną skle-
pu pojawił się nowoczesny szyld. Wszystko to oznaczało całkiem 
nową jakość w sprzedaży i w obsłudze klienta. Do tej pory ludzie 
byli przyzwyczajeni do oglądania wszystkiego zza lady sklepowej. 
To sprzedawca podawał do ręki to, co chciało się zobaczyć. Teraz 
zniknęły ograniczające wybór lady sklepowe, otworzyły się nowe 
możliwości. Każdy produkt mógł być dotknięty, obejrzany, przymie-
rzony, porównany z innym. Właściciel sklepu musiał być świadomy 
tej ogromnej zmiany. Jeśli chciał by klient dobrze się w jego sklepie 
czuł, musiał go ośmielić, zachęcić do wejścia właśnie do jego sklepu, 
umożliwić swobodny dostęp do oferty, spowodować by to właśnie 
u niego dokonał zakupu. 

Handel o takim charakterze trwał przez kilka dobrych lat. Klient  
w zależności od zasobności swojego portfela mógł skorzystać z ofer-
ty targowisk, kompleksów handlowych połączonych wygodnym pa-
sażem oraz butików przy głównych ulicach miast. 

 CENTRA HANDLOWE 
Jak to zwykle bywa pojawiły się już wtedy wyjątki od reguły, które 
patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy, wytyczyły kierunek rozwo-

ju sklepów odzieżowych w Polsce. Takimi wyjątkami były C.H. Panora-
ma i C.H. City Center w Warszawie. Były to pierwsze, luksusowe centra 
handlowe, w których zamożni klienci mogli zrobić zakupy w atmosfe-
rze luksusu i przepychu.  

Sytuacja w handlu zmienia się diametralnie pod koniec lat 90 wraz  
z powstaniem pierwszych hipermarketów spożywczych połączonych 
z małymi galeriami handlowymi. Oferując wygodne i bezpłatne miej-
sca do parkowania, duże wózki na zakupy i ogromną ilość promocji, 
szybko zdobywają serca i portfele klientów, którzy w jednym miej-
scu mogą zrobić zakupy spożywcze jak i skorzystać z oferty sklepów 
odzieżowych, obuwniczych, kosmetycznych, a przy okazji naprawić 
zniszczone obuwie, oddać rzeczy do pralni czy dorobić klucz. Ta for-
ma robienia zakupów została upodobana przez wielu z nas, a dla nie-
których stała się też nową formą spędzania wolnego czasu. 

  VISUAL MERCHANDISERZY 
Hipermarkety z pasażem handlowym mają duże budżety, inwestu-
ją w różne promocje, reklamę, przyciągają na różne sposoby coraz 
to więcej klientów. Na wzór zachodni zatrudniają Visual Merchandi-
serów – specjalistów zajmujących się ekspozycją towaru w punkcie 
sprzedaży.  Visual Merchandiserzy tak eksponują towary w sklepie, że 
klient nie musi się zastanawiać, co z czym będzie pasowało, ma od 
ręki gotowe zestawienia ładnej bluzki z resztą, czy propozycję atrak-
cyjnych dodatków. Precyzyjnie zaplanowana strategia VM może ste-
rować zachowaniami klientów, wodzić ich od jednej półki do drugiej, 
po drodze powodując, że coraz więcej potrzebnych rzeczy znajdzie 
się w koszyku przy kasie. Visual Merchandiserzy wpływają na wiel-
kość zakupów klientów sklepu, to oni kreują ich gusta i powodują, 
że klienci wracają do swoich ulubionych miejsc, gdzie wszystko po-
układane jest w przemyślany sposób, łatwo dostępne, zestawione  
w przykładowe kompozycje ubrań, dobrze opisane. 

W ostatnich kilku latach można zaobserwować wzrost liczby odda-
wanych nowych Centrów Handlowych, co potwierdza fakt, że klienci 

lubią w nich kupować, czują się tam swobodnie. Jednak każde nowe 
Centrum Handlowe musi sprostać coraz to większym wymaganiom 
klienta. Już nie wystarcza hipermarket i kilka butików. Teraz klient 
szuka w Centrum Handlowym dodatkowych wrażeń, chce korzystać 
z tego, co niesie rozwój nowych technologii – np. bezpłatny inter-
net bezprzewodowy Wi-Fi, cyfrowe kina, trójwymiarowe projek-
cje filmowe. Klient potrzebuje też niebagatelnej rozrywki, dlatego  
w niektórych centrach handlowych powstają kręgielnie, wykwin-
tne restauracje czy nawet dyskoteki. Dla rodzin robiących zakupy  
z dziećmi powstają miejsca opieki nad maluchami, gdzie wykwalifi-
kowani pracownicy na czas zakupów czy wizyty u kosmetyczki zaj-
mą nasze pociechy ciekawą zabawą. To nie wystarczy? To do wyboru 
są jeszcze centra medyczne, banki, pralnie, urzędy pocztowe, sklepy 
z produktami z całego świata, kwiaciarnie, agencje nieruchomości, 
myjnie samochodowe, a dla tych, którzy nagle zechcą się wyciszyć 
czy mieć kontakt z mniej przyziemnymi sprawami powstają nawet 
kaplice modlitewne czy wręcz kościoły! Wszystkie te atrakcje, po-
kazy mody, darmowe gadżety, promocje, występy gwiazd mają za 
zadanie przyciągnąć klienta i skusić go do zakupów, a co więcej, 
sprawić by pomyślał, że jest to „Jego” centrum handlowe, takie do 
którego będzie wracał.

To, czego klient doświadcza w Centrach Handlowych robione jest 
dla oprawy istniejących tam sklepów. Zadanie jest proste: zaspo-
koić coraz bardziej wymagających klientów. Nie liczy się tylko cena  
i jakoś towaru. Teraz ogromną rolę odgrywa marka produktu, jego 
wizerunek w mediach i punkcie sprzedaży, to, jaką produkt ma pro-
mocję, jak przyciągająca uwagę jest jego reklama. Zaczęły liczyć się 
emocję, których klient doświadcza robiąc zakupy. Te czasami nie-
uświadomione przeżycia, jeśli będą miały pozytywne skojarzenia, 
mają w przyszłości przyprowadzić klienta w to samo miejsce, by 
ponowił zakup.

Obecnie walka o sprzedaż naszej przysłowiowej koszulki zaczyna 
się zanim klient wejdzie do sklepu. Już z poziomu pasażu handlo-
wego, piękne witryny sklepowe kuszą swoim atrakcyjnym towarem 
na doskonale ubranych manekinach. Czasami szokują. Zachęcają do 
wejścia. Lansują określony trend i styl. Wizerunek oferty wewnątrz 
sklepów budowany jest tak, by móc wpływać na zachowanie klien-
ta. Dba się o ciekawą ekspozycję towaru, różnorodne oświetlenie, 
atrakcyjne systemy meblowe, rozmaite materiały dekoracyjne i pro-
mocyjne. 

W dzisiejszych czasach, nie tylko ekskluzywne marki muszą inwe-
stować w wizerunek punktu sprzedaży. Producenci marek popular-
nych zauważyli, że przysłowiową koszulkę można dostać w wielu 
miejscach na terenie jednej galerii handlowej, dlatego oni też dbają 
o atmosferę sklepu, o kreowane w nim emocje tak by pozytywnie 
kojarzyły się z całym sklepem i sprzedawaną w nich marką.

Od początku lat 90tych jesteśmy świadkami ciągłych zmian wizerun-
ku sklepów.  Nasuwa się zatem pytanie, dokąd prowadzi ten trend? 
Czy kiedykolwiek producenci odzieży powiedzą stop inwestowaniu 
tak ogromnych budżetów dla oprawy przysłowiowej koszulki? Co 
wtedy wymyślą? Czas pokaże...

Dagmara	Habiera,	
Joanna	Turlejska

VM	Studio
www.vmstudio.pl
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Jeżeli w letnim sezonie będą Państwo w nadmorskiej 
miejscowości, w której nie odbywa się żaden event  
i brakuje outdoorowych imprez, bądźcie pewni, że to 
jedno z ostatnich takich miejsc.

Lato to czas kojarzony z odpoczynkiem, ale organizatorzy 
eventów i trademarketerzy nie mogą wówczas liczyć na 
zbyt wiele wolnego. W każdym kurorcie i na każdym dep-
taku niemal każdej polskiej nadmorskiej miejscowości tęt-
ni życie. To wspaniały moment, aby dotrzeć z przekazem 
reklamowym do dowolnie wybranej grupy docelowej – od 
starszych do młodszych wczasowiczów, od użytkowników 
pól namiotowych, po mieszkańców ekskluzywnych apar-
tamentów  na Helu. Nic dziwnego, że wszystkim zażywają-
cym odpoczynku towarzyszą organizowane specjalnie dla 
nich objazdowe turnieje piłki plażowej, konkursy karaoke 
czy plażowe kursy tańca. 

Nie trzeba jednak wydawać mnóstwa pieniędzy, aby mar-
ka, którą promujemy została zauważona. Trzeba po prostu 
wykorzystać fakt, że w jednym miejscu znajduje się tyle 
osób, do których za pomocą standardowych narzędzi pro-
mocji musielibyśmy docierać przez wiele posezonowych 
miesięcy. Co więcej, istnieje szereg produktów, które dzięki 
swej genialnej prostocie i szeroko pojętej mobilności wę-
drują razem z pogodą, wczasowiczami, koncertami i innymi 
wydarzeniami z jednej miejscowości do drugiej. W związku  
z tym nie wymagają od nas, abyśmy usiali nimi całe wy-
brzeże. Miejsca ich rozmieszczenia możemy wybierać bar-
dzo starannie. Dzisiaj parę słów  o jednym z nich.

Nadmorskie miasto bez setek flag to równie rzadki widok 
jak deszcz na Costa del Sol. Kolorowe tkaniny powiewają 
niemal wszędzie i nie wszystkie zachwycają, ale bywają  
i takie, które atrakcyjnością swoją lub miejsca ekspozycji, 
spełniają swoje zadanie aż nadto. Możemy je spotkać na 
słupach wzdłuż deptaków, niektóre  - wolnostojące - wy-
posażone są w stalowe lub napełniane wodą podstawy, 
zapobiegające wywróceniu przez wiatr. Inne wetknięte 
są w piasek – o dziwo – akurat w miejscach największych 
skupisk ludzkich. Często są jedynym elementem danej pro-
mocji produktu lub marki, zdarza się jednak, że towarzyszą 
także innym. Wysokie flagi z reklamą lodów z pewnością 
zadziałają, jeśli będą powiewać wbite w gorący piasek na 
środku upalnej plaży. Na pewno parę wysokich masztów 
z nazwą pysznego drinka będzie się ładnie komponowało 
z pobliską dyskoteką. Miejsca prezentacji przekazu można 
dobierać z dużą swobodą i bardzo celnie.

Nie ma sensu jednak powtarzać elementarza marketera. 
Warto za to przypomnieć, że aktualnie na rynku funkcjo-
nuje  przynajmniej kilka najpopularniejszych kształtów 
flag oferowanych na różnej wysokości masztach i pod-
stawach rozwiązanych na wiele sposobów. Bardzo ważne 
jest, żeby podstawy gwarantowały stabilność konstrukcji.  
O ile widok stojącej flagi może zachwycać, o tyle leżącej już 
mniej. Zwłaszcza, jeżeli będzie leżeć na plażowych ręczni-
kach niezadowolonych konsumentów. W związku z tym 
podstawa powinna albo zapewniać możliwość solidnego 
zamocowania w podłożu (wbicie w piasek  czy przytwier-
dzenie np. szpilkami do namiotów) bądź dawać możliwość 
dodatkowego obciążenia, jeżeli flagę postawimy na pła-

Sport od zarania dziejów zajmuje bardzo ważną po-
zycję w życiu wszystkich narodów. Historia sportu jest 
tak stara jak historia cywilizacji, ponieważ w naturze 
mamy konkurowanie z innymi. Gdy mamy okazję ki-
bicować sportowcom na stadionie razem z tysiącami 
innych fanów, wtedy prawdziwy duch sportowego 
patriotyzmu wyzwala w nas pokłady niewyobrażalnej 
energii. Właśnie w celu wspólnego przeżywania emo-
cji powstają różnego typu areny sportowe, które były, 
są i zawsze będą miejscem kultu dla wielu ludzi na ca-
łym świecie.
 
Technologia na boisku.
Rozwój technologii wywiera istotny wpływ na projekto-
wanie stadionów i aren sportowych. Trend wielofunkcyj-
ności zapoczątkowany kilka lat temu staje się z roku na rok 
coraz silniejszy i wiele stadionów staje się de facto centra-
mi kulturalno-rozrywkowymi, w których spędzać wolny 
czas mogą całe rodziny. Infrastruktura około stadionowa 
jest zależnie od projektu wkomponowywana w architek-
turę samego obiektu lub też zostaje ona wyprowadzona 
na jego peryferia.

Niezwykle ważne w ostatnich latach stało się wykorzysta-
nie technologii LED (czyt. light emitting diods), która nie 
tylko pozwoliła architektom upiększać stadiony, ale stała 
się także, dla inwestorów i właścicieli, ciekawym rozwią-
zaniem i pomysłem na dodatkowy przychód. Na myśli nie 
mam tu tylko i wyłącznie ekranów i band elektronicznych, 
ale również wykorzystanie tub i siatek diodowych, na któ-
rych emitować można obraz video o wielkości dochodzą-
cej do kilku czy kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych. 
Dzięki temu emocje i duch sportowy mogą zostać poda-
rowane kibicom nie będącym na stadionie.

W chwili obecnej standardem światowym dla dużych 
obiektów sportowych są ekrany i bandy diodowe. Popra-
wiają one estetykę stadionów i są dobrą inwestycją (bio-
rąc pod uwagę również wykorzystanie obiektu poza sezo-
nem sportowym, np. na różnego typu eventy). Wychodzą 
one także naprzeciw wysokim wymaganiom kibiców, któ-
rzy oprócz przebiegu samego meczu chcieliby zobaczyć 
statystyki, powtórki akcji czy zbliżenia swoich sportowych 
idoli. Każdy kij ma jednak dwa końce, z jednej strony są 
kibice, a z drugiej właściciele i zarządzający stadionami. 
Jednak również ci drudzy powinni być zainteresowani 
wprowadzeniem tego typu rozwiązań na stadiony. Pod-
czas rozgrywek, bowiem mogą oni sprzedawać reklamo 
dawcom czas emisyjny na gigantycznych ekranach bądź 
kilkuset metrowych bandach elektronicznych.

Projekty  Philips Vidiwall.
W trakcie przygotowań do Euro 2004 Philips zainstalo-
wał dwa ekrany Delta 25-5000 na stadionie Alvalade XXI.  
w Lizbonie. Każdy z ekranów liczy sobie 48 m² i jest ob-
sługiwany przez system Philips ScoreMaster™, który jest 
dedykowanym oprogramowaniem do obsługi rozgrywek 
piłki nożnej i rugby. Ten projekt był dużym wyzwaniem 
wymagającym spełnienia bardzo restrykcyjnych wymo-
gów dotyczących wagi ekranów i konstruk-
cji.

Bardzo ciekawym przykładem wykorzysta-
nia band elektronicznych jest projekt, zre-
alizowany w Nowym Jorku. W HSBC Arena 
znajduje się boisko hokejowe, na którym 

Best Practices

Eventy na plaży. Eventy na plaży.skiej powierzchni (stopa obciążana 
wodą  lub np. specjalne metalowe 
obciążniki). Maszty flag wykonane 
są albo z aluminium albo z włókna 
szklanego. Oba rozwiązania speł-

niają swoje funkcje znakomicie, jednak pod kilkoma warunkami. Aluminium 
musi mieć wystarczająco grube ścianki, żeby nie poddawało się na stałe podmu-
chom wiatru. Szczególnie wrażliwe są odcinki łączenia masztów, które mogą się 
zginać, jeżeli nie są wykonane z odpowiedniego stopu aluminium bądź metalu 
o odpowiedniej grubości. Z kolei włókno szklane, z którego maszty oferowane 
są zazwyczaj w wersjach teleskopowych posiada jedną podstawową wadę. Kie-
dy flaga narażona jest na przemoknięcie, co nad polskim morzem nie jest jed-
nak niczym wyjątkowym, teleskopowe łączenia mogą się złożyć. Działają tutaj 
proste prawa fizyki – mokra tkanina wielokrotnie zwiększa swój ciężar, a woda 
dostająca się w teleskopowe łączenia masztu rozluźnia je. 

Tkaniny flagowe można zadrukowywać różnymi sposobami, przy czym istotny 
jest taki dobór technologii druku, który znacząco uodporni kolor na działanie 
promieni słonecznych. Oczywiście, promieni UV całkowicie nie pokona nic, ale 
widok wyblakłych wydruków może działać zniechęcająco. Wybór tychże tkanin 
jest również bardzo szeroki – różnią się fakturą, stopniem połysku czy przeniku 
farby. Wachlarz możliwości z pewnością jest szeroki.

Co również bardzo istotne, tkaniny te można z powodzeniem zadrukowywać 
cyfrowo, co uniezależnia nas od wielkości nakładów. Warto jednak zorientować 
się, czy producent dysponuje odpowiednią technologią do wykonywania ta-
kich wydruków i zabezpieczania ich przed zmiennymi warunkami atmosferycz-
nymi.

Z pewnością proste i niedrogie flagi reklamowe to bardzo ciekawy, choć oczy-
wiście nie jedyny pomysł wspierający letnie akcje promocyjne. Tego typu roz-
wiązań jest o wiele więcej, ale o nich może przy innej okazji.

Filip	Grudziński
AdShop
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rozgrywane są mecze zespołu Buffalo Sabres, 
jednego z najlepszych w lidze NHL. Poza roz-
grywkami NHL obiekt ten jest miejscem, 
w którym odbywają się koncerty, 
pokazy jazdy figurowej na lodzie 
a także inne eventy rodzinne  
i sportowe. Zainstalowano tu 388 
modułów diodowych tworzących 
360st. cylinder wokół boiska. Ten 
projekt jest o tyle ciekawszy od 
wielu tego typu zastosowań, 
ponieważ bandy zostały zainsta-
lowane na pierwszym balkonie 
nad boiskiem.

Mistrzostwa Świata FIFA 2006. 
Mistrzostwa w 2006 r. w Niem-
czech były bardzo wyjątkowym 
wydarzeniem na skalę światową. 
Pierwszy raz zostały, bowiem 
wystawione ogromne ekrany LED w centrach miast, na których me-
cze śledzić mogli wszyscy kibice, niezależnie od tego czy mieli bilety 
czy nie. Na mocy porozumienia z FIFA Philips Vidiwall dostarczył do 
wszystkich miast Mistrzostw łącznie 25 ekranów o rozmiarach od 25 
m² do 140 m². Bardzo ciekawym pomysłem, który został wcielony w 
życie, było umieszczenie dwóch ekranów plecami do siebie na środ-
ku rzeki Men we Frankfurcie. Właśnie w tym miejscu znalazły się gi-
gantyczne ekrany o wymiarach 8 x 17,6 m, dające 140,8 m² video.

Na Arenie AufSchalke w Gelsenkirchen zainstalowano jedyną  
w swoim rodzaju kostkę video, w którą wbudowane zostały 4 ekra-
ny LED Delta 22-5000, każdy o wielkości niespełna 35 m². Kolejnym 
stadionem był Rhein Energie w Kolonii. Miało tu miejsce 5 meczów 
Mistrzostw. Wspólnie z architektami postanowiono umieścić ekrany 
w dwóch przeciwległych rogach boiska.

Każdy stadion i hala sportowa ma swój indywidualny charakter  
i pod tym kątem te obiekty powinny być rozpatrywane. W Szwecji, 
w miejscowości Vasteras, na boisku hokejowym Rocklunda znajdu-
ją się ekrany Philips Candeo. Są to 120 calowe ekrany diodowe, któ-
rych instalacja jest bardzo prosta i przypomina instalację telewizora  
w domu. Ekrany są zamknięte w ramie i wystarczy je postawić na po-
deście bądź powiesić na ścianie, podłączyć prąd, sygnał i po prostu 
cieszyć się z dokonanego zakupu. Na stadionie Rocklunda zostały za-
instalowane 4 ekrany Candeo w kształcie kostki, która została zawie-
szona nad płytą lodowiska. Ekrany zostały zintegrowane i połączone 
z systemem tablic świetlnych do wyświetlania wyników.

Powoli rynek podbijają linki i tuby diodowe, które po połączeniu ze 
specjalnym procesorem są w stanie wyświetlać pełnokolorowy obraz 
graficzny oraz video. Jest to rozwiązanie możliwe do zastosowania na 
fasadach stadionów, aren sportowych i innych budynków. Przykła-
dem wykorzystania takiego rozwiązania jest Arena O2 w Londynie. 
Cały kompleks został otoczony  ogromnymi słupami, na których Phi-
lips zainstalował cylindryczne video. Każdy z ekranów ma niespełna 
5m wysokości a z racji wysokiego umiejscowienia ekranów pixel fi-
zyczny jest wielkości 300mm. Arena O2 jest szczególnym miejscem 
ponieważ zostały tam zainstalowane wszystkie produkty, jakimi dys-
ponuje Philips Vidiwall.

Tomasz	Kowalski
Philips	Polska

www.philips.com/vidiwall

Digital Signage
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HOLANDIA
ZomercarnavalBest Practices

Orange sponsorował piłkę nożną i tenis czasem zajmuje się 
koncertami, Era zajmuje się bardziej muzyką – koncertami oraz 
festiwalami, a Plus to sponsoring siatkówki, kina niszowego 
i służb bezpieczeństwa nad wodą i w górach. Aby pokazać, 
że można zrobić coś całkiem innego warto przyjrzeć się 
operatorowi z Holandii – Ortel.

26 lipca ulicami Rotterdamu przeszła ogromna parada. 
Pisząc ogromna mam na myśli około 50 pojazdów-platform, 
tysiące ludzi, kilkadziesiąt rodzajów muzyki, tancerzy, 
zespoły śpiewające na żywo, rozdawanie gadżetów, wody, 
zablokowane kilkanaście najważniejszych ulic w mieście oraz 
setki tysięcy widzów.

Warto przyjrzeć się działaniom marketingowym. Po pierwsze 
na długo przed paradą już całe miasto wiedziało co ich czeka. 
Setki ulotek trafiały do mieszkańców Rotterdamu, po to, 
aby uczestniczyli w tym wydarzeniu. Zadbano oczywiście  
o zainteresowanie mediów, więc od kilu dni w wielu stacjach 
telewizyjnych pojawiały się wzmianki, opisy przygotowań oraz 
różne inne wariacje na temat.

Od rana ulicami przewijały się dziesiątki ludzi w koszulkach 
operatora rozdając drobne upominki: gwizdki, naszyjniki  
z kwiatków (niestety sztucznych), pistoleciki na wodę oraz inne. 
Wszystkie oczywiście obrandowane. Dla tych, którzy od razu 
poszli na paradę również przygotowano gadżety rozdawane 
na początku kolumny.

Mniej więcej w środku umieszczono wóz z wodą. Jedna  
z lokalnych firm zaopatrująca korporacje w automaty z wodą 
postanowiła się zareklamować bardzo praktycznie. Cztery 
panie przy wozie z sikawkami napełniały plastikowe kubki. 
Każdy kto chciał mógł dostać, żeby się schłodzić. Za wozem 
jechał mniejszy wózeczek, na który można było wrzucić puste 
opakowanie. Wszystko oczywiście w czasie marszu parady.

Aby urozmaicić poproszono o udział miss Antyli (które 
oczywiście były holenderskimi koloniami). Na żywo muzykę 

tworzyło kilkudziesięciu artystów, djów i mu-
zyków. Aby nie było nudno, postawiono 
również w centrum scenę, na której od 
rana grały następne zespoły. Cała parada 
trwała ponad 5 godzin. Każdy pojazd miał 
swojego sponsora, który wspierał jak mógł 
osoby z nim powiązane (muzyków, artystów, 
tancerzy za nim). Firmy produkujące napo-
je i lody prześcigały się w dbaniu o swoje 
wozy.

Jakby tego było mało, cały karnawał trwał od 20 do 26 lipca. 
Zaczęło się od konkursu na królową. Oprócz piękna liczy się 
wiedza z zakresu letniego karnawału, ponieważ zwyciężczyni 
staje się twarzą całego Zomercarnaval. Kilka dni później jest 
battle of drums, czyli bitwa bębniarzy. Kilka nocnych godzin 
cztery zespoły walczyły o zaszczytny tytuł najlepszego zespołu 
letniego karnawału 2008. Ukoronowaniem wszystkich 
wydarzeń była parada.

W Polsce słowo parada najbardziej się kojarzy z paradami 
gejów i lesbijek (ewentualnie paradą Szumana). To powoduje, 
że istnienie innych parad stoi pod znakiem zapytania. Chociaż 
Holendrzy, tak jak my, są dość nieprzyzwyczajeni do imprez 
ulicznych (w przeciwieństwie do np. Hiszpanów czy Włochów), 
to potrafią zorganizować takie wydarzenie. U nas takich pla-
nów nawet nie ma.

Monika	Czaplicka

Etyka reklamy

reklamy naruszające normy Kodeksu Etyki Reklamy

Od	redakcji:	dzięki współpracy z Radą Reklamy, rozpoczynamy publikację jej 
orzeczeń wraz z uzasadnieniem, w przypadkach uznania naruszenia Kodeksu 
Etyki Reklamy. Naszą intencją nie jest opowiadanie się po którejkolwiek ze stron, 
tylko przedstawienie modeli działań reklamowych, na które marketerzy powin-
ni zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy to zarówno indywidualnie planowanych 
działań jak i współpracy z agencjami reklamowymi.

MOBILKING
Przedmiotem skarg była reklama telewizyj-
na sieci telefonii komórkowej Mobilking. 

W reklamie użyte zostały m.in. następujące 
sformułowania: 

„Coraz częściej kobiety chcą dorównać nam 
mężczyznom”;

„Spójrzmy prawdzie w oczy”;

„Niektóre rzeczy zawsze były i będą tylko dla 
nas – mężczyzn”;

„Pewne rzeczy są tylko dla prawdziwych face-
tów”.

Powyższym słowom, wypowiadanym przez 
lektora, towarzyszą scenki, w których kobie-
ty są przedstawiane jako nieudolnie wyko-
nujące prace, stereotypowo klasyfikowane 
jako typowo męskie zajęcia”.

Zespół Orzekający uznał, że dopuszczalne 
jest pokazywanie w reklamie, zwłaszcza 
w żartobliwej formie, zarówno mężczyzn 
jak kobiet, którym wykonywanie pewnych 
zadań nie wychodzi (przykład Jasia Fasoli). 
Jednakże, w skarżonej reklamie kobiety nie-
udolnie wykonujące prace „stereotypowo 
zarezerwowane dla mężczyzn” ilustruje wy-
głaszany przez lektora tekst (m.in.: kobiety 
chcą dorównać nam mężczyznom, (…) 
niektóre rzeczy zawsze były i będą tylko 
dla nas – mężczyzn), ewidentnie mający na 
celu dyskryminację płci, co jest niedopusz-
czalne.

Zespół Orzekający zaznaczył, że wiele ko-
biet z sukcesem wykonuje przedstawio-
ne w reklamie prace strażaka, mechanika, 
drwala. Reklama może obrażać zarówno 
kobiety wykonujące te zawody, jak również 
kobiety uprawiające pokazane w reklamie 
trudne sporty – np. boks, piłkę nożną.

Źródło:

http://www.radareklamy.org/uchwala,63.html

ALLIANZ DIRECT
Przedmiotem skargi była reklama interne-
towa ubezpieczeń OC i AC. W reklamie uży-
te zostało sformułowanie: 

„najtańsze OC i AC w Allianz Direct”. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze  
podnosił, że „reklama wprowadza w błąd”. 
Skarżący stwierdził, że „wyliczył sobie skła- 
dkę za swoje auto w innym towarzy-
stwie ubezpieczeniowym (mBanku) i było 
to ubezpieczenie o połowę tańsze niż  
w Allianz Direct, z dodatkowym bonusem  
w postaci Assistance”.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skar-
żącego, uznając, że przedmiotowa reklama 
narusza Kodeks Etyki Reklamy. W szczegól-
ności uznał, ze reklama wprowadza konsu-
mentów w błąd używając sformułowania 
„najtańsze ubezpieczenia”. Użycie takiego 
sformułowania, mogłoby mieć zastosowa-
nie gdyby było skonkretyzowane np. ja-
kiego modelu samochodu dotyczy oferta, 
w jakim mieście, dla jakiego rocznika i po-
twierdzone danymi, że oferta ta rzeczywi-
ście jest najtańsza. Dotrzymanie obietnicy 
zawartej w reklamie ”najtańsze ubezpie-
czenie OC i AC” nie jest możliwe w każdej 
sytuacji, ponieważ ubezpieczenie AC i OC 
pojazdu jest uzależnione od wielu czynni-
ków.

Zespół Orzekający zaznaczył, że szczegól-
nie w przypadku ofert na rynku finanso-
wym, powinno się ostrożnie używać słowa 
„najtańsze”.

Źródło:

http://www.radareklamy.org/uchwala,62.html

ARTMAN
Przedmiotem 90 skarg była reklama typu 
billboard. Na ulicach miast zawisły billbo-
ardy z rozmodlonymi: dziewczyną lub chło-
pakiem z różańcem w ręku. Każdej z postaci 
towarzyszyło hasło: 

„Strzeż mnie, Ojcze!” 

Na innych banerach te same postaci przed-
stawione są w wyzywających pozach o wy-
raźnej konotacji seksualnej, zaś tekst hasła 
brzmi: 

„69 sposobów na zachowanie dziewictwa”.

Te same reklamy zostały umieszczone na 
stronie internetowej firmy House – www.
virginity.pl. Na reklamę internetową złożo-
no 23 skargi.  Skarżący protestowali prze-
ciwko manipulacji dotyczącej moralności  
z wykorzystaniem symboli religijnych. 

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skar-
żącego, uznając, że przedmiotowa reklama 
narusza Kodeks Etyki Reklamy. W szczegól-
ności uznał, że reklamy prezentowane na 
billboardach w miejscach dostępnych po-
wszechnie, także dla dzieci, naruszają do-
bre obyczaje oraz że nie były prowadzone 
w poczuciu odpowiedzialności społecznej.  
Należy podkreślić, iż przekonania religijne 
– podobnie jak przekonania osób niewie-
rzących - znajdują się wśród tych dóbr oso-
bistych, które znajdują się pod szczególną 
ochroną prawa, w tym ochroną wynikającą 
z Konstytucji RP. Komisja uważa, iż wykorzy-
stywanie treści związanych z przekonania-
mi religijnymi w celach komercyjnych wy-
maga szczególnej wrażliwości. 

Źródło:

http://www.radareklamy.org/uchwala,68.html

Orange sponsorował piłkę nożną i tenis czasem zajmuje się 
koncertami, Era zajmuje się bardziej muzyką – koncertami oraz 
festiwalami, a Plus to sponsoring siatkówki, kina niszowego 
i służb bezpieczeństwa nad wodą i w górach. Aby pokazać, 
że można zrobić coś całkiem innego warto przyjrzeć się 
operatorowi z Holandii – Ortel.

26 lipca ulicami Rotterdamu przeszła ogromna parada. 
Pisząc ogromna mam na myśli około 50 pojazdów-platform, 
tysiące ludzi, kilkadziesiąt rodzajów muzyki, tancerzy, 
zespoły śpiewające na żywo, rozdawanie gadżetów, wody, 
zablokowane kilkanaście najważniejszych ulic w mieście oraz 
setki tysięcy widzów.

Warto przyjrzeć się działaniom marketingowym. Po pierwsze 
na długo przed paradą już całe miasto wiedziało co ich czeka. 
Setki ulotek trafiały do mieszkańców Rotterdamu, po to, 
aby uczestniczyli w tym wydarzeniu. Zadbano oczywiście o 
zainteresowanie mediów, więc od kilu dni w wielu stacjach 
telewizyjnych pojawiały się wzmianki, opisy przygotowań 
oraz różne inne wariacje na temat.

Od rana ulicami przewijały się dziesiątki ludzi w koszulkach 
operatora rozdając drobne upominki: gwizdki, naszyjniki z 
kwiatków (niestety sztucznych), pistoleciki na wodę oraz inne. 
Wszystkie oczywiście obrandowane. Dla tych, którzy od razu 
poszli na paradę również przygotowano gadżety rozdawane 
na początku kolumny.

Mniej więcej w środku umieszczono wóz z wodą. Jedna z 
lokalnych firm zaopatrująca korporacje w automaty z wodą 
postanowiła się zareklamować bardzo praktycznie. Cztery 
panie przy wozie z sikawkami napełniały plastikowe kubki. 
Każdy kto chciał mógł dostać, żeby się schłodzić. Za wozem 
jechał mniejszy wózeczek, na który można było wrzucić puste 
opakowanie. Wszystko oczywiście w czasie marszu parady.

Aby urozmaicić poproszono o udział miss Antyli (które 
oczywiście były holenderskimi koloniami). Na żywo muzykę 

tworzyło kilkudziesięciu artystów, djów i 
muzyków. Aby nie było nudno, postawiono 
również w centrum scenę, na której od 
rana grały następne zespoły. Cała parada 
trwała ponad 5 godzin. Każdy pojazd miał 
swojego sponsora, który wspierał jak mógł 
osoby z nim powiązane (muzyków, artystów, 
tancerzy za nim). Firmy produkujące napoje i 
lody prześcigały się w dbaniu o swoje wozy.
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Schloss Halbturn Imperial Red 2000. 
Znakomite, wysokiej klasy wino z Burgenlandu - Neusiedlersee- Hugelland, wycenione przez Falstaff Wineguide 2004/2005 
na 92 punkty! W Polsce mamy niewiele win austriackich, wysokiej klasy jeszcze mniej. Polecam.
Wino zestawiono w 50% z Cabernet Sauvignon, 25% Blaufrankisch, 12,5%Merlot, 12,5% Cabernet Franc. Ma ciemną, ru-
binowo-granatową suknię, delikatną nutę szlachetnego drewna, aromat ciemnych jagód i ślad skórki pomarańczy. Na 
podniebieniu jest eleganckie, harmonijne, w ustach pełne przyjemnych tanin, świeże. Znakomite do picia dziś, ale może 
jeszcze kilka lat dobrze się starzeć. Podawać w temperaturze 16-17°C. 
Wino powstało ze starannie wybranych winogron. Zimna maceracja w temperaturze około 5°C przez dwa tygodnie, długi, 
sześciotygodniowy kontakt ze skórkami stworzył niezwykle zrównoważoną strukture tanin. Fermentacja w stosunkowo 
niskiej temperaturze 30 °C pozwoliła uzyskać świeżość wina. Przed butelkowaniem wino klarowano, ale nie poddano 
filtracji! Alkohol 13.4%, cukier osadowy 1.4 g/l, kwasowość 5.1 g/l

To „bordoskie” wino z austriackim dodatkiem Limbergera (Blaufrankisch) stworzył Karl-Heiz Wolf.

W jaki sposób ludzie maksymalizują swoje 
szczęście w świecie ograniczonych zasobów? 
Kiedy kierowanie się własnym interesem 
może prowadzić do większej niż jednooso-
bowa satysfakcji? Co magicznego kryło się  
w kartkach na buty, kolejkach i papierze to-
aletowym? O ile nasz 40-godzinny tydzień 
pracy zwiększa PKB i co innego moglibyśmy 
robić w tym czasie?

Czujesz w sobie duży potencjał, interesuje 
Cię świat. Chcesz szybko pojąć mechanizmy 
nim rządzące, ale telewizyjne programy eko-
nomiczne i fachowe opracowania brzmią dla 
Ciebie jak niezrozumiały bełkot. Autor tego 
błyskotliwego przewodnika po gospodarce 
rynkowej wyjaśni Ci wszystkie zawiłe kwestie 
w sposób przyjazny i zrozumiały.

Lubisz słów cięcie-gięcie i wymyślanie nowych po-
jęć? Nie masz problemów z rymami i pisaniem we-
sołych piosenek? Jeśli tak, odłóż tę książkę, ponie-
waż takie zabiegi nie mają zbyt wiele wspólnego  
z naprawdę efektywną reklamą.

Prawdziwa reklama to nie sztuka dla sztuki. To nie 
festiwale, nagrody i pokazy. Prawdziwa reklama to 
profesjonalne narzędzie sprzedaży, dzięki któremu 
zyskujesz rzesze klientów i zaczynasz zarabiać coraz 
więcej. Taki przekaz musi zawierać potężną dawkę 
perswazji. Musi odnosić się do zmysłów odbior-
ców, wkradać w ich podświadomość, wprowadzać  
w stan hipnotycznego transu i doprowadzać do je-
dynego właściwego działania: ZAKUPU.

Szukasz nowej drogi dla swojej kariery? Wierzysz 
w rosnący potencjał internetu? Myślisz o otwarciu 
własnej firmy i zwolnieniu swojego szefa? Masz 
sprecyzowany pomysł na biznes albo jeszcze szu-
kasz czegoś idealnego dla Ciebie? Świat sieci stoi 
przed Tobą otworem! Na początek wystarczy entu-
zjazm, wytrwałość w dążeniu do celu oraz wiedza, 
jaką oferuje Ci książka Internetowi bogacze. Ten 
praktyczny przewodnik będzie stanowił dla Ciebie 
opokę, inspirację oraz niewyczerpane źródło porad 
i wskazówek prowadzących Cię niczym GPS po au-
tostradzie sukcesu.

Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z 
przeciwnikiem znane w odległej epoce i zupełnie 
innej cywilizacji z powodzeniem znajdują zasto-
sowanie również dzisiaj. “Sztuka wojny” Sun Tzu  
i “Metody wojskowe” Sun Pina przedstawiają zbiór 
zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, sta-
wia czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie 
i swoich podwładnych.

O skuteczności ponadczasowych chińskich nauk 
wiedzą azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi 
od dwu i pół tysiąca lat. W XX wieku, po przegranej 
wojnie w Wietnamie, przekonały się o niej również 
Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesięciu lat wy-
kłada się wiedzę Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach 
wojskowych.

Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie 
tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun 
Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, 
windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce 
z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie włas-
nych interesów.

Właściwie przygotowana i skuteczna prezenta-
cja powinna być czytelna, estetyczna i atrakcyjna. 
Powinna uzupełniać wypowiedź prelegenta i po-
magać mu w wystąpieniu, nie dekoncentrując słu-
chaczy. Aby stworzyć dobrą prezentację, wcale nie 
trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy na temat 
zaawansowanych opcji programów komputero-
wych. Wystarczy znać kilka podstawowych zasad. 
Jakie to zasady, dowiesz się właśnie z tej książki.

Niezależnie od tego, czy znasz się na obsłudze 
sprzętu multimedialnego, czy też nie, bez względu 
na to, czy jesteś uczniem, studentem, wykładowcą, 
czy też pracownikiem, przed którym zostało posta-
wione zadanie przedstawienia planu rozwoju firmy 
lub zaprezentowania nowego produktu – ta książ-
ka jest dla Ciebie. W tym poradniku otrzymujesz 
bowiem zbiór prostych i skutecznych wskazówek, 
przydatnych na każdym etapie procesu tworzenia 
prezentacji. Dowiesz się, jak przygotować temat, 
nawiązać kontakt z odbiorcą, wykorzystywać mowę 
ciała i wreszcie stworzyć doskonałą prezentację wi-
zualną, spójną z całością Twojego przemówienia.

Cokolwiek sądzisz o reklamie podprogowej, nie 
można odmówić tej iluzji wykorzystywanej w środ-
kach masowego przekazu niesłabnącej popularno-
ści. Oskarżana o stosowanie manipulacji, wyśmie-
wana jako mało skuteczna, uznawana za nielegalną 
- co takiego ma w sobie, że już od ponad czterystu 
lat budzi obawy i fascynację? Czy stale obecna na 
językach dyskutantów, w pracach naukowych albo 
debatach etycznych odnajduje swoje miejsce tak-
że w zakątkach Twojego umysłu? Jak silnie potrafi 
wpływać na Twoje decyzje, wybory i poglądy? I - co 
najważniejsze - dlaczego?

Wina

Sopocka firma winiarska Festus jest w 100% 
firmą polską. Ceny wszystkich win w naszym in-
ternetowym sklepie są cenami importera.  Ten 
szlachetny trunek importujemy bezpośrednio 
od sławnych i renomowanych winnic z Francji, 
Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Argentyny, Chile  
i Austrii. Nasza oferta jest najbogatsza w Polsce. Posiadamy w naszej 
ofercie eleganckie opakowania na 1, 2 lub 3 butelki, które doskona-
le nadają się na prezenty. Są to opakowania kartonowe, drewniane 
i wiklinowe, na których umieścić możemy logo firmy lub dowolny 
tekst. Dysponujemy bogatym zestawem akcesoriów winiarskich.  Na 
zlecenie firm lub osób prywatnych prowadzimy profesjonalne de-
gustacje i szkolenia. Z przyjemnością będziemy zaopatrywać w wina 
Państwa domową piwniczkę. Jeśli takiego miejsca jeszcze u Państwa 
nie ma - służymy wieloletnim doświadczeniem. Zaglądając do na-
szego internetowego sklepu winiarskiego będzie można nie tylko 
zaopatrzyć się w dobre wina, ale także sporo się o nich dowiedzieć. 
Dlatego stworzyliśmy specjalnie dla Państwa Winiarski Przewodnik 
Festusa.

Dufouleur 
Cuvee Napoleon.
AOC Bourgogne Rouge. Pinot Noir. Głęboka, 
czerwona suknia. Aromat czerwonych porzeczek  
i jagód. Dobrze zbudowane, okrągłe, szlachet-
ne, harmonijne. Najlepsze do grillowanych lub 
pieczonych mięs. Można podać także do lekkiej 
dziczyzny i serów.

Calem 10 Years Old Porto 
Calem 10 years Port. Tawny ze wskazaniem wieku. Często robi się je z potencjalnych vintage albo single-quinta vintage,  
a więc tych, które nie zostały przez producenta zadeklarowane jako takie. Tawny 10-letnie, Tawny 20-letnie, Tawny 30-let-
nie, Tawny 40-letnie i starsze. Te wina trzymane są w wielkich zbiornikach i starzone przez wiele lat aż utracą swój czerwo-
ny kolor z powodu oksydacji. Ich kolor staje się jasno brązowy, ciemnobursztynowy. Tawny po dziesięciu latach utrzymuje 
jeszcze owocowy aromat, po dwudziestu latach ma już zapach suszonych owoców. Po trzydziestu i więcej latach zaczyna-
ją być obecne jeszcze intensywniej suszone owoce oraz korzenny aromat. 

Firmę założył w 1859 roku Antonio Alves Cálem i należy do czterdziestu historycznych już marek porto. Jest jednym z lide-
rów na portugalskim rynku, znanym szczególnie ze starych tawny, ruby i białych porto. Pierwsze Vintage wyprodukowało  
w 1870 roku a pierwszy medal zdobyło na wystawach w Bordeaux, Marsylii i Brukseli w 1897 roku. Wsród ostanich osiąg-
nięć Cálem jest zdobycie nagrody na najlepsze Vinatage 2000 na londyńskiej International Wine & Spirit Competition.

Obecnie Cálem sprzedaje ponad 3,5 miliona butelek rocznie (2003), a w magazynach posiada ponad 8 milionów butelek. 
Biorąc pod uwagę charakter porto, różnych jego stylów, ze składów magazynowych sprzedawać każdego roku można 
mniej więcej 1/3 ich zawartości. Nadal Portugalia jest najważniejszym rynkiem tej firmy. Ponad sto lat temu 40% produkcji 
Cálem stanowił rynek brazylijski. Obecnie porto sprzedawane jest w około 30 krajów, w tym w Polsce. Jakość Cálem zależy 
od jakości winogron zbieranych w winnicach Douro. Firma kupuje winogrona z winnic (Quintas) w najlepszych częściach 
Douro - Cima Corgo i Douro Superior. Ma tam równiej swoją własną - Quinta do Arnozelo. Centrum winifikacji znajduje się 
w São Martinho da Anta i korzysta z najnowocześniejszych technologii winiarskich. Oczywiście jak wszystkie wielkie domy 
porto, starzeje swoje wina w piwnicach Vila Nova de Gaia, położonego na brzegu Douro, naprzeciwko historycznego 
centrum Porto, obok sławnego, żelaznego mostu Dom Luís . W ciemnych i chłodnych piwnicach wina znajdują doskonałe 
warunki do długiego starzenia. Piwnice Cálem w Vila Nova de Gaia odwiedza rocznie ponad 130 tysięcy turystów.

Wina poleca sklep internetowy FESTUS    sklep.festus.pl

Kod: 62303

Cena: 209 ,-

Champagne Drapier
Historia Domu szampańskiego Drappier sięga 
czasów napoleońskich (1808). Jest to niewąt-
pliwie najlepszy szampan z Aube. Dziś Drap-
pier posiada 75 hektarów winnic obsadzonych 
głównie Pinot Noir, z którego słynie. Winnice na 
tych terenach uprawiali Rzymianie już w I wie-
ku n. e. Wina starzeją się w XII wiecznej piwnicy, 
którą budowali i doglądali Cystersi z Clervaux a 
w budowie uczestniczyć miał sam Święty Ber-
nard.

Kod: 19050

Cena: 139,-

Kod: 15910

Cena: 56 ,-

Kod: 45105

Cena: 129 ,-

Wiktor	i	Ewa	
Zastróżni

Ekonomia  
dla bystrzaków.

Autor:  
Sean Masaki Flynn

nr kat. 3830

Sztuka Wojny.  
Wydanie II.

Autorzy:  
Sun Tzu, Sun Pin

nr kat. 4150

Reklama  
podprogowa.  
Jak niepostrzeżenie  

wniknąć w umysł  
odbiorcy.

Autor:  
August Bullock

nr kat. 4448

Doskonała  
prezentacja. 

Sztuka skutecznego przekazu

Autor:  
Marcin Paweł Sadowski

nr kat.  4335

Internetowi  
Milionerzy 

czyli jak zdobyć fortunę online

Autor:  
Scott C. Fox

nr kat. 4088

Sztuka pisania  
perswazyjnych  

tekstów

Autorzy: 
 Piotr R. Michalak,  

Jakub Woźniak

nr kat. 4021
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O firmowo-małżeńskiej 
lojalności.

Od niepamiętnych czasów On się 
o Nią starał. Targał tony prehistorycz-
nych futer i rzucał u progu jaskini. 
Dziś rzuca kluczykami od „Smarta” 
i prawi czułe słówka. Czy czegoś to 
nie przypomina ? Podstawowego 
schematu działania Twojego front 
office ?

Zespół sprzedaży, korzystający garściami z podstawowych 
technik „adoracji”. Wplatający w swój dyskretny urok osobisty, 
konkretne korzyści z proponowanej oferty. Wiecznie uśmiech-
nięty, dyspozycyjny, gotowy na dialog o każdej porze dnia  
i nocy. Wszystko dla Klienta - serce na dłoni. Pamięta o urodzi-
nach i imieninach. Dzięki sprawnemu CRM wie doskonale ile 
mamy dzieci, zwierząt i jakie wino pijamy do świątecznej ko-
lacji. Jak porządny barman - wysłucha naszych żali i stanie się 
chusteczką na stres. Jakiż szef sprzedaży nie pragnie handlow-
ców, którzy w 100% są otwarci na Klienta i chcą przychylić im 
nieba ... (Oczywiście, pomijając szefów, których cele zoriento-
wane są na całkowite „wydojenie” klienta zgodnie ze znanymi 
regułami psychomanipulacji).

„Idealni” handlowcy, w pocie i znoju przynoszą gotowe kon-
trakty do firmy. Pełni zapału i optymizmu - „konsumują” podpi-
sem na zamówieniach krótsze lub dłuższe związki z klientem. 
Po zawarciu „małżeństwa” - jakim jest podpisanie umowy, za-
czyna się szara proza życia ... czyli Biuro Obsługi Klienta. Jak 
historie „pomałżeńskie”, których pełno w epoce kolorowej tab-
loidyzacji, tak i tutaj wielu zdaje się być post-factum delikatnie 
oszołomionych (eufemistycznie rzecz biorąc).

Pierwszy szok, to inny sposób traktowania. Potencjalny klient 
„może” - istniejący, prawie „musi” i „jest zobowiązany”. Wszakże 
podpisał umowę, porozumienie czy zamówienie. Piłka prze-
stała być po JEGO stronie kortu ... Miły handlowiec, został za-
stąpiony przez „gdakającą” panienkę z infolinii, wypełniającą 
procedurę siedem siedem łamane przez zero sześć. Na doda-
tek - ma na to jedynie półtorej cennej, firmowej minuty. W in-
nym przypadku - nie dostanie premii. Czy „gdakająca infolinia” 
dzwoni aby w zmakdonaldyzowany sposób złożyć świąteczne 
życzenia ? Chociażby odtworzone w postaci mp3 ... . O ! Nigdy 
w życiu ! Telefon zadzwoni z automatycznie wydukaną nową 
ofertą lub dyszącym w słuchawkę bodyguardem z windykacji.

Nagle w obliczu problemów, okazuje się ze nie przeczytaliśmy 
umowy (według UOKiK ponad 70% Polaków ich nie czyta). 
Gdzieś między wierszami odnajdujemy kolejne odnośniki do 
wcześniej nie zauważonych wyjątków. A prawniczy żargon, zo-
stanie odszyfrowany wyłącznie przez prawnika, którego sobie 
wynajmiemy sami . Jakże szybko możemy doświadczyć ob-
łudy pozornie szczęśliwego „narzeczeństwa”, zapewnianego 

Doświadczanie 
marki.

Dziś słów kilka o doświadczaniu 
marki. Co to jest? Tzw. experiential 
marketing. Choć pojęcie znane jest 
u nas od roku 2000 a w polskim Go-
ogle znajduje około 20.300 trafień 
dla tego hasła, to praktyka pozosta-
wia wiele do życzenia.

Na jednym z naszych konkursów marketingu bezpośredniego 
pojawiła się nawet kategoria experiential marketing, nazwa 
sugeruje wyraźnie o jaki “experience” chodzi, “Experiential 
Marketing - event marketing”... Mamy zatem znak równości 
pomiędzy experiential marketingiem a event marketingiem. 
Kłania się brzytwa Ockhama... po co mnożyć byty ponad nie-
zbędną potrzebę? Co mieli na myśli twórcy experiential mar-
ketingu i po co wprowadzili to pojęcie do praktyki marketingo-
wej? Znajomy, który był w Stanach na konferencji poświęconej 
EM wrócił zachwycony ilością wiedzy z jaką się tam spotkał. 
Czy to jest to samo?

Naprawdę nie chcę się czepiać, ale byłem przy wprowadzaniu 
na polski rynek experiential marketingu i sam jestem ciekaw 
gdzie jesteśmy teraz. Nagrodę w tej kategorii dostały dwa 
projekty: “Tyskie flagi” i “Festiwal kobiecości”. Pierwszego nie 
będę komentował, bo to nie ma nic wspólnego z doświadcza-
niem marki. Nie umiem sobie wyobrazić doświadczania piwa 
i wszystkiego z tym związanego z wywieszaniem flagi marko-
wej na balkonie. Jest to prosty event, choć zapewne Ania Jur-
czyńska zrobiłaby więcej z takiej okazji.
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przez wyedukowany personel sprzedaży. I jakże szybko spaść 
z pieca na łeb - pod egidą pozbawionego orientacji na klienta 
BOK.

Długofalowa inwestycja w klienta i kalkulowana również jego 
life time value - przestaje mieć jakikolwiek sens. Podstawowe 
symptomy ziaren lojalności, zasianych przez stale edukowa-
nych sprzedawców - zostają całkowicie zniweczone za pośred-
nictwem wiecznie fluktuujących, niedoświadczonych czy sła-
bo opłacanych ludzi z BOK. Konkludując - budowę lojalności 
należałoby rozpatrywać w wymiarze kompleksowego procesu 
„narzeczeństwa i małżeństwa” z Klientem. A nie jedynie kon-
wencji programów promocyjnych, służących pozyskiwaniu 
następnych targetów.

Post scriptum.
Jeśli Twoi pracownicy nie są „ambasadorami Twojej firmy” - to 
jak wyobrażasz sobie budowę lojalności Klienta? Skoro nie 
masz zapewnionej „lojalności wewnętrznej” ?

Drugi projekt nagrodzony w tej kategorii “Fe-
stiwal kobiecości” jest już bardziej zbliżony do 
EM, ale wciąż pozostaje eventem, choć bardziej 
rozbudowanym. “Na centralnym trakcie Warsza-
wy, od Ronda de Gaulle’a do ulicy Ordynackiej, 
po raz pierwszy zostanie zorganizowany wy-
jątkowy i niepowtarzalny “Festiwal Kobiecości”, 
impreza promująca ideę “wellness”, czyli życia  
w dobrym zdrowiu.”

Temat wydaje się być stworzony dla experien-
tial marketingu, tymczasem “Podczas “Festiwalu 
Kobiecości”, na scenie ustawionej na wysokości 
ulicy Ordynackiej, przez całe popołudnie będą 
odbywały się pokazy mody, wywiady ze znany-
mi kobietami o zdrowiu, młodości, urodzie i po-
godzie ducha, rozmowy z ekspertami w dziedzi-
nie diety, chirurgii plastycznej, wizażu i stylizacji 
oraz prezentacje fitness.”

Dla mnie to w dalszym ciągu pozostaje even-
tem. Trochę słabszym jeśli chodzi o branding od 
Tyskiego, ale w dalszym ciągu nie angażujemy 
konsumenta w żadne doświadczenie marki.

Warto się zastanowić czym jest ten experiential 
marketing, skoro wszystko co się dzieje w pol-
skim marketingu to eventy, bardziej lub mniej 
rozbudowane. Zapewne łatwiej byłoby to okre-
ślić Krzysztofowi Kozakowi, bo zajmuje się tym 
codziennie. Może zatem łatwiej będzie oprzeć 
się na przykładach.

Najprostszy przykład pochodzi z końca lat 90-
tych w Szwecji, gdzie Saab podstawił samo-
chody pod lotnisko w Sztokholmie i zapraszał 
gości z biznes klasy, aby prowadzili samochód, 
jechali tam, gdzie potrzebują. Przez cały czas 
jazdy przedstawiciel marki siedział obok i wy-
pełniał prostą ankietę do przyszłych kontaktów, 
a konsument doświadczał jak to jest prowadzić 
“Saabolota”. Proste, tanie doświadczenie. Łatwo 
zapamiętywalne.

Inna historia typu experiential: byłem we Wła-
dysławowie i w czasie przerwy w konferencji da-
łem się namówić na skorzystanie z kriokomory. 
Nie wiem jak im się to udało, zwłaszcza po tym 
jak usłyszałem, że temperatura tam panująca 
wynosi... -160°C. Masakra! Na szczęście krótko to 
trwało... Nie do opisania, nie da się komuś wy-
tłumaczyć co się czuje w komorze, a zwłaszcza 
po wyjściu. Nie namawiam, ale jako przykład 
marketingu doświadczeń jest bardzo dobre.
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Abstracts
Coca–cola on big city streets  
(Coca-Cola na ulicach wielkich miast)
In Poland’s ten largest cities during two hot 
months before the holidays, unusual events 
happened. The reason for this commotion 
was Coca – cola, which was promoting two 
of its trade-mark products – Cola Light and 
newly introduced into the Polish market  
(a mere 3 months earlier) Coca–Cola Zero. 

Martini at Rage Race  
(Martini na Rage Race)
Rage Race started on 16th July in Warsaw’s 
Hard Rock Café, where participants and 
owners of the most unusual cars joined, in 
order to prepare the cars to race the under-
ground of Zlote Tarasy.  The event opened 

17th July – singly launching cars from Warsaw Park im. Rydza – Śmi-
głego. For the duration of 4 days and 3 nights, 50 two-person-crews 
covered more than 2500 km. The most exotic cars were displayed in 
that event: for example, Aston Martin Vanquish, Maserati, Porsche, 
Ferrari, and Corvette because of Grand Tourisimo’s notion to take the 
measure of Poland. 

Virginity in trouble. 
(Dziewictwo w opałach)
It has been possible to notice for some 
time billboards on Polish streets which are 
promoting a new line of clothes by „Hou-
se”. Events from the very beginning excited 

fierce arguments, because it is based on an extremely sensitive sub-
ject -  virginity in our culture. 
The billboards were religious-based (depictions of saints, rosaries 
clenched in a girl’s hands, and with the wording, “Protect me, fat-
her”)

Events on the beach  
(Eventy na plaży)
Summer is the time which combines co-
upling with resting, but promoters of 
events and trade-marketers have been 
unable to rest easy. On every promenade 
on every Polish seaside, life is exuberant! 
It is a marvelous moment to send your ad-

vertisement into these invaluable targets – from mature to younger 
tourists, from users of campgrounds to those residing in the exclusive 
apartments on Hel.

From shirts in bazaars to t-shirts in 
shops.  
(Ewolucja koszulki)
Have you ever pondered what factors re-
sulted in the great change in the image 
of clothing shops in the last 15-20 years? 
Is it only the basic necessity of change? Is 
it a new strategy to attract customers? Or 
could it perhaps be the influence of we-
stern strategies making image of trade at 
point of sale? How much were deliberate 
changes of selling points applied by pro-
ducers?

Building Retail Brand Equity with Digi-
tal Signage.  
(Wywiad z Keithem Plattem – The Platt 
Retail Institute).
It’s interesting to bring someone to the 
fore from the “other side of the pond”… as 
the US point of view is certainly different 
from that of Europeans. Indeed, InfoTrends,  
a market-research and strategic-consulting 
firm, reports that the North American digi-
tal-signage industry is headed for sustaina-
ble growth. They predict compound annu-
al growth rates of around 18.5 percent for 

revenue, 8.9 percent for the number of sites with digital signage, and 
11.9 percent for the total number of screens over the next five years. 
By 2011 total revenues are expected to reach $2.59 billion, up from 
InfoTrends’ current valuation of the industry at around $1.1 billion. 
We asked Steven Keith Platt of the highly reputed Platt Retail Institute 
what he believes are the main differences in approach. (Smart Report 
by Cleverdis).
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Na rozładowanych bateriach 
dział sprzedaży długo nie pociągnie...

Przez cały rok dajecie z siebie wszystko...
Nadszedl czas, aby podładować baterie

Na Kongresie naładujemy Cię:

UMIEjĘTNOŚCIAMI

KONTAKTAMI

wIEdzą

Największe spotkanie 
informacyjno-edukacyjne dla działów 

sprzedaży firm FMCG w Polsce

16-17 padziernika 2008 

więcej informacji na stronie
www.hayes.com.pl/kongres2008
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