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Wyzwania organizacyjne dla funkcji marketingowej  
i sprzedaży w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Streszczenie

Celem rozważań jest identyfikacja rozwiązań lokalizacyjnych funkcji marke-
tingowej i sprzedaży w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego oraz 
ich weryfikacja empiryczna na przykładzie krajowej grupy kapitałowej z branży 
obuwniczej działającej na rynkach Unii Europejskiej. Materiał badawczy stanowiły 
wtórne i pierwotne źródła informacji. Zastosowano metodę analizy treści i wywia-
du bezpośredniego. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwier-
dzono, że grupa kapitałowa w większym stopniu centralizuje marketing niż sprze-
daż, a otwierając nowe spółki, m.in. w krajach Unii Europejskiej, dąży do podziału 
funkcji marketingowej i sprzedaży między centralę firmy i nowo tworzone spółki 
zależne. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: wieloczłonowy podmiot gospodarczy, funkcja marketingowa, 
funkcja sprzedaży, jednostka nadrzędna, jednostka podporządkowana, rozmiesz-
czenie funkcji.

Kody JEL: M31, L25, M13, L60

Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym, wręcz nieprzewidywalnym oto-
czeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym. Podejmowanie w takich warunkach de-
cyzji odnośnie do kierunków inwestowania staje się coraz trudniejszym wyzwaniem, przed 
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którym stoją menadżerowie. Wynika to zarówno ze zmienności otoczenia, jak i z trudności 
w oszacowaniu skutków podejmowanych decyzji. Dodatkowo wiele przedsiębiorstw, zwłasz-
cza tych mniejszych, nie dysponuje odpowiednimi zasobami, w tym w szczególności finan-
sowymi, aby zwiększać pole swojej aktywności gospodarczej i uaktywniać się na rynkach 
zagranicznych. Niewątpliwie rozszerzanie rynku zbytu, przez lokalizowanie spółek o profilu 
handlowym poza krajem macierzystym centrali sprzyja zwiększaniu udziału w rynku nie tyl-
ko w skali międzynarodowej, ale także globalnej. Nie ulega wątpliwości, że o wiele łatwiej 
jest wdrażać strategię ekspansji geograficznej dużym podmiotom gospodarczym o strukturze 
wielopodmiotowej. Przykładem tak określonych organizmów są grupy kapitałowe, holdin-
gi i koncerny. Zazwyczaj prowadzą one działalność na rozległym obszarze geograficznym. 
Stale poszukują źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej. Dywersyfikują swoją działalność, 
aby zwiększać portfel oferowanych produktów i usług. Dysponują nadwyżkami finansowymi, 
które przeznaczają na inwestycje na rynkach zagranicznych. Posiadają niezbędne kompetencje 
i zasoby ludzkie ułatwiające tworzenie i wdrażanie strategii marketingowych i sprzedaży na 
nowych rynkach. W opracowaniu stanowią one główny obiekt badań.

Współczesne wieloczłonowe podmioty gospodarcze

W praktyce gospodarczej, obok mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, funkcjonują 
podmioty duże o strukturze wielopodmiotowej, działające w skali międzynarodowej i glo-
balnej. Ich charakterystyczną cechą, odróżniającą je od „klasycznego przedsiębiorstwa”, jest 
silnie rozbudowana struktura organizacyjna, w ramach której funkcjonują jednostki gospo-
darcze o różnym statusie prawno-organizacyjnym i autonomii decyzyjnej. Ich trwały rozwój 
wynika z szeroko prowadzonych inwestycji w działalność badawczo-rozwojową i w przed-
sięwzięcia innowacyjne. W rezultacie to im przypisuje się największą rolę w kreowaniu 
nowych trendów w branży i we wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Są także ini-
cjatorami wdrażania współczesnych koncepcji i metod zarządzania, a zasady zarządzania 
marketingowego wyznaczają dla nich kierunki działań. Przykładową strukturę wieloczłono-
wego podmiotu gospodarczego zilustrowano na schemacie 1.

Tak duże i złożone podmioty gospodarcze opanowują różne segmenty rynku oferując 
szeroki asortyment wyrobów i atrakcyjne ceny. Są obecne niemal we wszystkich sekto-
rach gospodarek Unii Europejskiej. Stale dążą do powiększania swojego potencjału ekono-
micznego, przez przejmowanie różnych firm i zdobywanie nowych rynków geograficznych. 
Najczęściej, o czym już wspomniano, występują jako grupy kapitałowe, koncerny i holdin-
gi. Ich cechą wspólną jest występowanie ośrodka zarządzającego, który kieruje jednost-
kami zależnymi i wykorzystuje odpowiednie instrumenty zarządzania, w tym władzę, do 
ingerencji w sprawy podległych podmiotów oraz narzuca im swoje warunki funkcjonowa-
nia. Tę rolę pełni spółka – matka1, która zostawia sobie prawo samodzielnego decydowa-

1  W opracowaniu dla poprawności stylistycznej zamiennie będą używane terminy spółka matka, jednostka nadrzędna, 
jednostka zwierzchnia, centrala firmy. Podobnie będzie w przypadku pojęcia spółka córka, gdzie jej odpowiednikami są: 
jednostka zależna, podmiot zależny, jednostka podporządkowana, zakład.
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nia w różnych kwestiach odnoszących się do funkcjonowania jednostek zależnych. O ile 
aspekty operacyjne obejmujące bieżące funkcjonowanie spółek powinny być ich domeną, 
to obserwacja praktyki gospodarczej dostarcza innych wniosków, wskazujących na coraz 
większe zainteresowanie tym obszarem jednostek zwierzchnich. Dodatkowo, co warto pod-
kreślić, w przypadku niektórych sektorów, na przykład górniczego, dochodzi do odbierania 
funkcji zakładom górniczym i przemieszczania ich do spółek nadrzędnych. Tym samym 
zakłady pozbawiane są wielu ważnych funkcji, a ich samodzielność gospodarcza zostaje 
znacznie ograniczona. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy można zwrócić uwagę np. 
na dynamiczny rozwój informatyki, w tym technologii informacyjnej, która ułatwia gro-
madzenie, przechowywanie i przesyłanie dużych pakietów danych z jednostek zależnych 
do central firm. Coraz powszechniej w codziennej pracy wykorzystywane są bazy danych, 
bazy wiedzy, systemy wspomagania decyzji komputerowych i wiele innych programów 
wspierających pracę zespołów ludzkich. W rezultacie ich stosowanie ma ułatwić jednost-
ce nadrzędnej wgląd w zachodzące procesy w podległych jednostkach. I to, co wydaje się 
szczególnie ważne w kontekście omawianych zagadnień − wiele ważnych decyzji dla funk-
cjonowania zakładów może być szybko podejmowanych w centrali, na bazie dostarczanych 
informacji z jednostek zależnych w ramach szeroko pojętej informatyzacji. Zmiany zacho-
dzące w obszarze informatyki należy potraktować jako jedną z głównych przesłanek zmiany 
podejścia w zarządzaniu wieloczłonowymi podmiotami gospodarczymi w kierunku centra-
lizacji zarządzania. Jest to o tyle ważne, że ma także wpływ na współczesną organizację 
funkcji marketingowej i sprzedaży w tak dużych i złożonych organizmach gospodarczych. 
Nabiera to jeszcze większego znaczenia w przypadku wyboru ekspansji geograficznej jako 

Schemat 1
Przykładowa struktura wieloczłonowego podmiotu gospodarczego 
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Źródło: opracowanie własne.
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jednej z dróg rozwoju, traktowanej w kategoriach długookresowej strategii, bowiem wraz 
z otwieraniem nowych spółek specjalizujących się w sprzedaży na jeszcze nie opanowanych 
rynkach krajów Unii Europejskiej, pojawiają się problemy natury organizacyjnej dotyczące 
docelowej organizacji funkcji marketingowej i sprzedaży. Jest to o tyle istotne, iż marketing 
postrzegany jest jako funkcja wspierająca sprzedaż. W kontekście tego stwierdzenia odpo-
wiednie jej zorganizowanie i zsynchronizowanie ze sprzedażą w rezultacie może przynieść 
oczekiwane korzyści dla całej organizacji wielopodmiotowej. Sprawą oczywistą wydaje 
się dostosowanie oferty do oczekiwań potencjalnych nabywców poszczególnych krajów. 
Stąd też, ekspansji geograficznej powinna towarzyszyć wszechstronna analiza poszczegól-
nych państw stanowiących docelowy obszar działania. Niektóre firmy wydają się trakto-
wać rynki zagraniczne jako okazję do upłynnienia nadwyżki wytworzonej produkcji lub 
jako ratunek przed załamaniem się sprzedaży na rynku kraju macierzystego (Czupiał 2002,  
s. 64). Niewątpliwie funkcja marketingowa i sprzedaży, nie tylko w tym przypadku, ale tak-
że w wielu innych sytuacjach, odgrywa szczególną rolę w pozyskaniu nowych, zagranicz-
nych grup nabywców. Warto zatem przeanalizować możliwe warianty ich rozmieszczenia 
w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego, zwłaszcza gdy podlega on stale 
procesowi ekspansji geograficznej. 

Warianty lokalizacyjne funkcji marketingowej i sprzedaży 
w strukturze wieloczłonowych podmiotów gospodarczych – ujęcie 
teoretyczne

Marketing i sprzedaż w zestawieniu z innymi funkcjami realizowanymi w wieloczłono-
wym podmiocie gospodarczym, a dotyczącymi: produkcji, logistyki, finansów, personelu, 
postrzegane są jako funkcje rynkowe, którym nadaje się szczególną rangę na tle pozosta-
łych. Znajduje to odzwierciedlenie w lokalizacji działów marketingu i sprzedaży wysoko 
w strukturze organizacyjnej oraz w wyposażeniu menadżerów w znaczną samodzielność 
decyzyjną. Ponadto, działy te dysponują znacznym budżetem, który w wielu przypadkach 
przekracza budżety innych komórek. Nie można jednak zapominać, że między działem mar-
ketingu i sprzedaży dochodzi do różnych konfliktów, a ich całkowite wyeliminowanie wiąże 
się z integracją marketingu i sprzedaży. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla zarządzających. 
Integracja, o której wspomniano, może dotyczyć czterech obszarów (Kotler, Rackham, 
Krishnaswamy 2006, s. 88):

1. Integracji działań, a więc wspólnego planowania produktów i ustalania progów sprze-
daży, opracowywania ofert wartości dla różnych segmentów rynku, oceniania potrzeb klien-
tów, zatwierdzania materiałów reklamowych, analizowania najbardziej atrakcyjnych szans 
sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku. 

2. Integracji procesów i systemów: wdrożenia systemów do rejestrowania wspólnych 
działań sprzedaży i marketingu oraz zarządzania nimi, wykorzystywania i regularnego ak-
tualizowania wspólnie baz danych, ustalania wspólnych kryteriów oceny łącznych dokonań 
sprzedaży i marketingu. 
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3. Ustanowienia nowej kultury organizacji: wspólnej odpowiedzialności różnych pionów 
organizacyjnych za wyniki firmy, nacisków na mierniki, uzależnienia nagród od wyników, wy-
egzekwowania na pionach organizacyjnych, podporządkowania się systemom i procedurom.

4. Integracji struktur organizacyjnych: podzielenie marketingu na zespoły zajmujące się 
przeciwnymi biegunami łańcucha sprzedaży: strategicznym skupionym na rozpoznawaniu 
tendencji rynkowych i taktycznym, dotyczącym obsługi klienta. 

Rozwiązania strukturalne będące w tej części opracowania przedmiotem rozważań nale-
ży dodatkowo traktować jako praktyczne wskazówki dla praktyków zarządzania, którzy na 

Schemat 2
Rozmieszczenie funkcji marketingowej i sprzedaży w strukturze wieloczłonowego 
podmiotu gospodarczego
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 Źródło: opracowano na podstawie: Koziński (1996, s. 53).
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co dzień zmagają się z problemami właściwej lokalizacji tych funkcji. Zdaniem J. Czupiała, 
gdy firma podejmuje działalność w skali międzynarodowej, musi nastąpić dostosowanie 
jej struktury organizacyjnej do złożoności marketingu międzynarodowego (Czupiał 2002, 
s. 66). Dodatkowo, zdaniem autora opracowania, naczelne kierownictwo musi sobie odpo-
wiedzieć na pytanie: jaką rolę ma pełnić jednostka na rynku zagranicznym. Ma to w rezul-
tacie wpływ nie tylko na zakres realizowanych zadań z zakresu marketingu i sprzedaży, ale 
także na wielkość komórek organizacyjnych i ich rangę. Według M. Kutschker i S. Schmid 
(2002, s. 284), jednostka zagraniczna może pełnić jedną z trzech ról: dostosowywać i wyko-
rzystywać kompetencje kreowane w centrali, rozpoznawać i wykorzystywać szanse rynku 
lokalnego, przenieść strategię centrali. W złożonych organizmach gospodarczych istnieje 
wiele miejsc pretendujących do realizacji zadań marketingowych i sprzedażowych. W opra-
cowaniu przyjęto za J. Kozińskim (1996, s. 53), iż funkcje realizowane w organizacjach 
wielopodmiotowych można rozmieścić w układzie pionowym i poziomym. W przypadku 
układu pionowego mamy do czynienia z różnymi stopniami centralizacji funkcji. Natomiast 
w układzie poziomym występują różne stany koncentracji funkcji. Graficzne zilustrowanie 
różnych wariantów rozmieszczenia funkcji marketingowej i sprzedaży w wieloczłonowym 
podmiocie gospodarczym przedstawiono na schemacie 2. W przypadku otwierania nowych 
jednostek zależnych poza krajem macierzystym centrali, menadżerowie wdrażają określo-
ny wariant bazując na własnym doświadczeniu, stosowanych w przeszłości rozwiązaniach, 
a także na wdrożonych rozwiązaniach konkurencji. Właściwy wybór konkretnego wariantu 
powinien być poprzedzony wszechstronnymi analizami w kierunku opłacalności implemen-
tacji danego sposobu ulokowania funkcji. Wychodząc z założenia, iż nie ma idealnie zorga-
nizowanych sfer marketingowo-handlowych, a każde rozwiązanie ma swoiste zalety i wady, 
które ujawniają się w określonych uwarunkowaniach, nie należy zbyt pochopnie decydować 
o finalnym kształcie zorganizowania tych funkcji. 

W trakcie projektowania struktur marketingowo-sprzedażowych w spółkach zlokali-
zowanych za granicą można napotkać bariery, które w kraju macierzystym nie występują. 
Można wskazać na bariery językowe, kulturowe, prawne, społeczne, technologiczne, które 
mogą już na początku dyskwalifikować konkretne warianty i wymuszać zatrudnianie perso-
nelu z kraju docelowego. Zalety i wady różnych sposobów lokalizacji funkcji marketingo-
wej i sprzedaży przedstawiają się następująco:

Wariant 1
Zalety: wykorzystanie wiedzy, doświadczenia służb marketingowych i sprzedaży centrali 
firmy do wdrażania rozwiązań na nowych rynkach geograficznych;niższe koszty funkcjono-
wania jednostki zależnej ze względu na brak działu marketingu i sprzedaży;brak wystąpie-
nia konfliktów pomiędzy służbami marketingowymi centrali i jednostki zależnej; spójność 
działań marketingowych.
Wady: ograniczone możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się wymagania potencjal-
nych rynków/klientów, a przy tym możliwość niedostrzeżenia z poziomu centrali firmy 
specyficznych wymagań rynków zagranicznych;dłuższy okres gromadzenia danych ryn-
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kowych, w które zaangażowane są najczęściej służby różnych komórek organizacyjnych 
jednostek zależnych.

Warianty 2, 3, 4
Zalety: bieżące monitorowanie zachodzących zmian na rynku, możliwość szybkiego reago-
wania na zachodzące zmiany; zwiększanie potencjału wiedzy w zakresie rynku zagranicz-
nego i występujących tam segmentów rynku przez personel zlokalizowany w jednostce za-
leżnej; specjalizacja produktowa służb marketingu i sprzedaży; tworzenie nowych kanałów 
zbytu, na podstawie trendów zachodzących na danym rynku zagranicznym; dysponowanie 
samodzielnością decyzyjną menadżerów w zakresie marketingu i sprzedaży; wpływ służb 
marketingowych i sprzedaży jednostki zależnej na opracowywaną strategię globalną całego 
organizmu gospodarczego.
Wady: dublowanie się zadań w zakresie marketingu i sprzedaży na poziomie jednostek 
zależnych; wzrost kosztów funkcjonowanie organizmu gospodarczego w wyniku tworzenia 
działów marketingu, sprzedaży w jednostkach zależnych.

Warianty 5, 6, 7
Zalety: duży wpływ menadżerów jednostek zależnych na podejmowane decyzje marke-
tingowe i sprzedażowe; duży wpływ lokalnych menadżerów na opracowywane strategie 
marketingowe i sprzedażowe.
Wady: brak synchronizacji działań na szczeblu jednostki nadrzędnej, tzn. spółki zależne 
w dużym stopniu samodzielnie kształtują politykę marketingową i sprzedaży w ramach 
przydzielonego centralnie budżetu; brak funkcjonalnej koordynacji centralnej, co może ne-
gatywnie wpływać na procesy dzielenia się wiedzą, dobrymi i złymi praktykami w zakresie 
marketingu i sprzedaży między poszczególnymi jednostkami zależnymi.

Rozmieszczenie funkcji marketingowej i sprzedaży w grupie 
kapitałowej − ujęcie empiryczne

W celu rozpoznania rozmieszczenia funkcji marketingowej i sprzedaży w strukturze wie-
loczłonowego podmiotu gospodarczego przeprowadzono badania w krajowej grupie kapi-
tałowej z branży obuwniczej, która w ostatnich latach podlega procesowi ekspansji geogra-
ficznej m.in. do krajów Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono dwuetapowo. Najpierw 
przeanalizowano wtórne źródła informacji, w tym w szczególności struktury organizacyjne 
oraz regulamin grupy. Następnie, celem pogłębienia zagadnień, przeprowadzono wywiad 
z naczelnym kierownictwem. Analizowana grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą obu-
wia. W jej skład wchodzi dziesięć spółek zależnych. W Polsce zlokalizowana jest centrala 
firmy oraz spółka zależna specjalizująca się w produkcji obuwia. W Szwajcarii ma siedzi-
bę jednostka odpowiadająca za znaki towarowe całej grupy. Te dwa podmioty w dalszych 
rozważaniach nie będą stanowiły przedmiotu zainteresowania, gdyż nie specjalizują się 
w sprzedaży obuwia na rynek zewnętrzny. Pozostałych osiem spółek o profilu handlowym 
ma przydzielony konkretny obszar zagraniczny, na którym prowadzi działalność handlową. 
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Są to: Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja, Austria, Niemcy, Chorwacja, Słowenia. Największy 
dynamizm ekspansji geograficznej przypadał na lata 2010-2013. Wówczas działalność han-
dlową rozpoczęło siedem spółek. W związku z ekspansją zagraniczną odnotowano zmiany 
w strukturze spółki – matki. Na bazie pionu sprzedaży zagranicznej powstał pion ekspan-
sji zagranicznej, w ramach którego funkcjonuje dział wsparcia ekspansji zagranicznej oraz 
dział sprzedaży zagranicznej. Wśród głównych zadań pionu można wyróżnić: wsparcie me-
rytoryczne podległych jednostek w zakresie sprzedaży, prowadzenie szkoleń personelu, dba-
łość o przestrzeganie standardów i wizerunku grupy, zarządzanie procesami w początkowej 
fazie funkcjonowania spółek, nadzór i kontrolę, analizę efektywności działań, monitorowa-
nie konkurencji. Nowy pion został ulokowany na tym samym poziomie zarządzania co dział 
ekspansji krajowej. Świadczy to zatem, co zostało potwierdzone w trakcie wywiadu, iż rynki 
zagraniczne traktowane są jako szczególnie ważny obszar generowania przychodów grupy 
i umacniania jej pozycji konkurencyjnej w skali międzynarodowej. Dodatkowo, co warto 
podkreślić, rynek krajowy w dużym stopniu jest już nasycony. Poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu za granicą, nawet jeżeli są one bardzo konkurencyjne, na pewno jest dużym wy-
zwaniem, przed którym stoi analizowana grupa. Biorąc jednak pod uwagę posiadane przez 
nią zasoby, wysokie kompetencje i osiągnięte dotychczas wyniki finansowe, można stwier-
dzić, iż sprosta tym wyzwaniom. W spółce − matce funkcja marketingowa wspierająca rynki 
zagraniczne jest ulokowana w pionie sprzedaży krajowej. Do jej głównych zadań należy: 
opracowywanie strategii marketingowej dla poszczególnych marek, prowadzenie działań 
promocyjnych, wspierających sprzedaż, nadzór, i realizacja kampanii reklamowych oraz 
PR, budowanie wizerunku marek. W ramach marketingu wydzielono jego część operacyjną 
odpowiedzialną m.in. za realizację działań marketingowych. Zarówno w zakresie sprzeda-
ży, jak i marketingu podległe jednostki otrzymują duże wsparcie centralne, a ich działania 
podlegają ścisłej kontroli ze strony odpowiednich służb spółki – matki. Korzystając z przed-
stawionych w części teoretycznej opracowania różnych wariantów rozmieszczenia marke-
tingu i sprzedaży w przekroju ich stopnia centralizacji i koncentracji, można wskazać na 
zastosowane rozwiązanie organizacyjne w przypadku badanej grupy kapitałowej. Zostały 
ono przedstawione na schemacie 3. W badanym wieloczłonowym podmiocie gospodarczym 
zastosowano dwa warianty lokalizacji funkcji marketingowej i jeden w przypadku sprzeda-
ży. Ogólnie rzecz ujmując, marketing na tle sprzedaży charakteryzuje się większym stop-
niem centralizacji. Jedynie na poziomie spółki czeskiej i słowackiej realizuje się zadania 
z zakresu marketingu, ale przede wszystkim o charakterze operacyjnym. Znajduje to od-
zwierciedlenie w teorii marketingu międzynarodowego i zarządzania, gdzie standaryzacja 
produktów sprzyja centralizacji marketingu. Należy podkreślić, iż są to „młode” spółki, wy-
magające dużego wsparcia centrali. Stąd też, w opinii naczelnego kierownictwa, wdrożone 
rozwiązania organizacyjne zapewniają optymalne wykorzystanie kompetencji i kwalifikacji 
personelu centrali firmy. Wraz z rozwojem jednostek zależnych i nabywaniem przez nie 
doświadczenia, wiedzy o lokalnym rynku, ich rola w całym ugrupowaniu także się zmienia. 
Przykładem może być czeska spółka, która rozpoczęła działalność w 2004 roku i w ciągu 
kilku lat wzbogaciła się o realizację nowych funkcji, rozbudowując swoją strukturę i przyj-
mując rolę kompetentnego partnera dla centrali. 
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Podsumowanie

Nie ma idealnego rozwiązania w zakresie alokacji funkcji marketingowej i sprzedaży 
w wieloczłonowym podmiocie gospodarczym, dla którego jednym z głównych kierunków 
rozwoju jest ekspansja geograficzna na rynki Unii Europejskiej. Każdy z przedstawionych 
wariantów w określonych warunkach otoczenia bliższego i dalszego ma rację bytu, może 
być zastosowany. Praktyka gospodarcza dostarcza nam codziennie różnych, ciekawych 
rozwiązań, które nie do końca są teoretycznie uzasadnione, ale w realiach rzeczywistości 
gospodarczej przynoszą określone korzyści. Z pewnością, gdy otwierane są nowe spółki 
handlowe w krajach, w których znaczenia nabiera rynek zbytu, konkurencyjność produktów 
oraz dostawców, zamożność klientów i ich wymagania, funkcja marketingowa i sprzedaży 
powinny być blisko tych rynków, najlepiej zorganizowane w postaci działów wysoko uloko-
wanych w strukturze organizacyjnej. 

Schemat 3 
Rozmieszczenie funkcji marketingowej i sprzedaży w badanej grupie kapitałowej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Organisational Challenges for the Marketing Function  
and the Sale One at International Enterprises

Summary

An aim of considerations is to identify location solutions of the marketing and 
sales functions in the structure of the multibody economic entity and their empirical 
verification on the example of the domestic capital group from the footwear branch 
operating in EU markets. The research material was secondary and primary sources 
of information. The author applied the method of analysis of contents and face-to-
face interview. Based on the carried out empirical research, he stated that the capital 
group to a higher degree was centralising marketing functions than sales ones, and 
opening new companies, inter alia, in EU countries, it sought to divide the market-
ing and sale functions between the firm’s headquarters and the newly established 
sudsidiaries. The article is of the research nature.

Key words: multibody economic entity, marketing function, sale function, parent 
unit, subsidiary, functions distribution.

JEL codes: M31, L25, M13, L60

Организационные вызовы для функций маркетинга и продажи  
на международных предприятиях

Резюме

Цель рассуждений – выявить решения по размещению функций маркетин-
га и продажи в структуре многочленного экономического субъекта и их эм-
пирическая верификация на примере отечественной капиталовой группы из 
отрасли обуви, действующей на рынках Европейского Союза. Исследователь-
ский материал представляли вторичные и первичные источники информации. 
Применили метод анализа содержания и непосредственного интервью. На 
основе проведенных эмпирических исследований констатировали, что капи-
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таловая группа в большей степени централизует маркетинг, нежели продажи, 
а открывая новые общества, в частности, в странах Евросоюза, стремится рас-
пределить функции маркетинга и продажи между центральным управлением 
фирмы и заново создаваемыми дочерними компаниями. Статья имеет иссле-
довательский характер.

Ключевые слова: многочленный экономический субъект, маркетинговая 
функция, функция продажи, головная организация, подведомственная орга-
низация, размещение функций.
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