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Zachowania konsumentów wobec marek własnych

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań konsu-
menckich wobec marek własnych sieci handlowych. Badania empiryczne przepro-
wadzono w styczniu i lutym 2017 roku na próbie 200 osób z wykorzystaniem tech-
niki wywiadu bezpośredniego prowadzonej za pośrednictwem Internetu (CAWI). 
Zakresem badań objęto częstotliwość zakupu marek, postrzeganie pojęcia „marka 
własna”, motywy wyboru marek własnych oraz ich znajomość. Analizę wyników 
badania empirycznego poprzedzono opisem uwarunkowań rynkowych odnoszą-
cych się udziału marek rynkowych oraz prezentacji marek własnych sieci handlo-
wych. 

Słowa kluczowe: marka własna, sieć detaliczna, zachowania konsumentów.

Kody JEL: D1, D3

Wstęp

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku produktów żywnościowych stały się determi-
nantą rozwoju marek własnych oferowanych przez sieci handlowe. Ich konsumencka per-
cepcja ewoluowała, a produkty dostępne pod markami własnymi przestały być postrzegane 
w kontekście niskich cen i gorszej jakości. Zmiany strategii przedsiębiorstw handlowych 
determinowane są wzrastającą rywalizacją konkurencyjną, a podejmowane działania o cha-
rakterze innowacji produktowych i marketingowych wzmacniają pozycje marek własnych 
na rynku.

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań konsumentów 
w zakresie marek własnych ze szczególnych uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. 
Uwzględniono percepcję pojęcia „marka własna”, główne motywy wyboru produktów ofe-
rowanych pod markami własnymi oraz znajomość marek własnych. 

Materiał i metodyka 

Dla realizacji tak postawionego celu badawczego w styczniu i lutym 2017 roku na próbie 
200 osób przeprowadzono badania empiryczne z wykorzystaniem techniki wywiadu bezpo-
średniego prowadzonego za pośrednictwem Internetu (CAWI). Próbę badawczą stanowiły 
osoby kupujące produkty dostępne pod markami własnymi. W strukturze badanej populacji 
przeważały kobiety (65%), a biorąc pod uwagę wiek: osoby w wieku 18-25 lat (35%), 26-35 

handel_wew_2-2018.indd   54 29.05.2018   15:11:31



55H. GÓRSKA-WARSEWICZ, M. CZECZOTKO, A. KUDLIŃSKA-CHYLAK

lat (27%) oraz 36-50 lat (22%). Większość badanych mieszkała w mieście powyżej 500 tys. 
mieszkańców (50%). Dla pozostałych miejscem zamieszkania była wieś (23%) oraz miasta 
liczące 20-25 tys. mieszkańców (13%). W strukturze dochodowej badanej populacji, naj-
większa grupa badanych cechowała się dochodem mieszczącym się w przedziałach 1501-
2500 zł (35%), 1001-1500 zł (24%) oraz 2501-4000 zł (19%). 

Marki własne – ujęcie definicyjne 

Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zdefiniowało markę własną jako markę, któ-
rej właścicielem jest sprzedawca produktu, a nie producent. W rzadkich przypadkach, pro-
dukty dostępne pod markami własnymi mogą być wytwarzane przez sprzedawcę detaliczne-
go1. Określenie Stowarzyszenia Wytwórców Marek Własnych (Private Label Manufacturers 
Association − PLMA) odnosi markę własną do produktów sprzedawanych pod marką de-
talisty. W tym znaczeniu markę własną należy rozumieć jako markę wyłączną danego deta-
listy2. Markę własną tworzy detalista i hurtownik (Kotler, Keller 2012), a produkty pod nią 
dostępne są wytwarzane z inicjatywy sieci handlowej lub na wyłączne jej zlecenie, opatrzo-
ne nazwą dystrybutora, dostępne w sklepach należących i kooperujących z siecią handlo-
wą (Gupta, Randhowa 2008). W te rozważania wpisuje się definicja precyzująca, że marką 
własną oznaczone są produkty zlecone do wytworzenia przez producentów i sprzedawane 
jedynie w placówkach należących do danej sieci (Domański 2001).

Nieco szerszy zakres definicyjny przedstawili Lincoln i Thomassen (2009), wskazując, 
że marka prywatna (marka detalistów) obejmuje marki, których produkty są w posiadaniu 
detalisty, przez niego sprzedawane i dystrybuowane. Dotyczy to wszystkich produktów, wy-
twarzanych przez danego detalistę lub na jego rzecz, podlegających sprzedaży w sklepach 
tego detalisty. Marki własne (produkty pod marką własną) są sprzedawane wyłącznie w pla-
cówkach należących do właściciela marki, co odróżnia je od produktów sprzedawanych pod 
markami producenckimi (Wojnarowska 2014).

Marki własne w Europie i w Polsce 

Znaczenie marek własnych można analizować z perspektywy producenta, detalisty oraz 
konsumenta. Każda z nich odnosi się do korzyści wynikających z obecności marek własnych, 
ich coraz większej dostępności przy jednoczesnej konkurencyjności cenowej. Płaszczyzna 
producenta odnosi się do zróżnicowanych strategii włączając strategie obniżania cen, zwięk-
szania wartości dodanej oraz zwiększania dystansu między markami producentów i detali-
stów. Przyjęte rozwiązania strategiczne determinowane są uwarunkowaniami rynkowymi 
włączając koncentrację w sektorze detalicznym. 

1  http://www.ama.org [dostęp: 21.05.2017].
2  http://www.plmainternational.com [dostęp: 21.05.2017].
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Według danych PLMA z 2016 roku, udział marek tworzonych na wyłączność danej sieci 
handlowej szacuje się na około 36%, co wskazuje na fakt, że co trzeci produkt oferowany 
jest pod marką własną. W krajach cechujących się wysokim stopniem koncentracji handlu 
detalicznego, udział marek własnych przekroczył 50% (por. tabela 1). 

Wysoki udział rynkowy marek własnych determinowany jest zmieniającymi się tren-
dami konsumenckimi oraz strategiami sieci handlowych. Podejmowane działania odnoszą 
się do przyjęcia analogicznych strategii jak w przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektora 
żywności. Jednocześnie zmianom ulegają strategie wizerunkowe w kierunku pozycjono-
wania marek własnych jako marek premium. Dodatkowo, asortyment sieci dyskontowych 
podlega różnicowaniu przyjmując rozwiązania obserwowane w sieciach super- i hiper-
marketów. 

Tabela 1
Udział marki własnej w sprzedaży FMCG (dobra szybko zbywalne)  
w wybranych krajach świata w 2015 roku  

Wyszczególnienie Udziały rynkowe (w %) Wartość sprzedaży 
(w mld PLN)

Dynamika rynku (w %)
2016/2015

Polska 34,0 40,0 +6,6
Wielka Brytania 51,8 53,7 +0,4
Hiszpania 41,5 16,6 -0,4
Holandia 39,9 7,3 -0,3
Niemcy 38,4 45,7 -0,8
Francja 34,1 33,6 -1,0
Włochy 17,2 7,6 -0,2
Średnia dla Europy 38,3 -0,6

Żródło: IRI Worldwide (2017).

Potencjał marek własnych i znacząca konkurencja sieci handlowych potęgują oczekiwa-
nia konsumentów związane z produktami private label, ich preferencje oraz aktualne tren-
dy. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost popytu na produkty naturalne, o wysokiej 
jakości i tzw. prozdrowotne z kategorii premium. W nawiązaniu do tych zmian, większość 
sieci handlowych wprowadziła marki własne tzw. III generacji, bezpośrednio konkurujące 
z produktami innowacyjnymi będącymi w ofercie przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Ewolucja marek własnych przejawia się w liczbie sieci handlowych sięgających po ta-
kie oznaczenia. Początkowo oferta sygnowana jako private label charakteryzowała jedynie 
sklepy dyskontowe, stanowiąc podstawową ofertę produktową. W ofercie placówek dyskon-
towych (Lidl i Aldi) dominują produkty oferowane pod markami własnymi. Wyjątkiem jest 
sieć dyskontów Biedronka z udziałem produktów oferowanych pod markami własnymi na 
poziomie 44% w 2016 roku w stosunku do 48% w 2015 roku (por. tabela 2).
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Tabela 2
Udział marek własnych wybranych sieci handlowych w Polsce w 2016 rok (w %) 

Sieć sklepów: Polska
Aldi 88,6
Lidl 70,0
Kaufland 65,0
Netto 60,0
Biedronka 44,0
Carrefour 40,0
Tesco 30,0
Auchan 20,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych stron internetowych sieci.

Wartość rynku produktów dostępnych pod markami własnymi w 2014 roku wyniosła 
41,6 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do analogicznej wartości z roku poprzedniego 
o 7,6%. Kolejne lata cechują się dalszym wzrostem wartościowym, jednak obserwowane 
malejące wskaźniki dynamiki świadczą o występującym efekcie nasycenia rynku i wkrocze-
nia w fazę dojrzałości rynkowej por. tabela 3). 

Tabela 3
Wartość i dynamika rynku marek własnych w Polsce w latach 2014-2016   

Wyszczególnienie Wartość rynku (w mld PLN) Dynamika rynku (w %)

2012 33,9 16,9
2013 38,7 14,2
2014 41,6 7,6
2015 (szacunek) 44,4 6,6
2016 (prognoza) 46,3 4,4

Źródło: http://www.pmrpublications.com [dostęp: 22.04.2017].

Strategie rozwoju marek własnych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce prze-
analizować należy w odniesieniu do sieci dyskontowych oraz sieci hiper- i supermarketów. 
Sieć sklepów Biedronka, należąca do portugalskiego koncernu Jeronimo Martins, posiada 
w Polsce ponad 2700 sklepów (2017) oraz osiąga przychody na poziomie około 60 mld zł. 
Jako lider w segmencie dyskontowym, sieć posiada około 1100 produktów pod markami 
własnymi, co generuje 50% przychodów ze sprzedaży produktów marek własnych na rynku 
polskim. Stosowana strategia kreowania wizerunku marki, dotyczy tworzenia marek nietoż-
samych z nazwą sklepu, np. Mleczna Dolina czy Vitanella. Natomiast strategia sieci Netto 
opiera się na zróżnicowanych kategoriach marek własnych, obejmujących 420 produktów 
(por. tabela 4).
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Tabela 4
Zestawienie marek własnych wybranych sieci handlowych w Polsce

Wyszczegól-
nienie Marki Własne

Liczba produktów 
dostępnych pod marką 

własną 

Udział 
procentowy 
produktów 
dostępnych 
pod marka 

własną (w %)

Biedronka
Mleczna Dolina, Kraina Wędlin, VitalFresh, 
Vitanella, Mroźna Kraina, Dada, Światowid,  
La Speciale (marka premium)

1100 44

Lidl Pilos, Pinok, Bluedino, Biotrend, Rzeźnik, 
Crivit, Toujours, Deluxe (marka premium) ponad 1300 70

Netto Premier Miletto, Bergio, Bolinero, Mroźne 
specjały, Krystalgia 420 60

Kaufland K- Classic, Exquisit (marka premium), 
Dyskontowa Cena

ponad 2000 (K- Classic) 
i ponad 100 (Exquisit) 65

Tesco
Tesco Value
Tesco
Tesco Finest

Ponad 10 000, w tym 
326 Tesco Value 
i 100 Tesco Finest

30

Carrefour Carrefour ponad 3 000 40

Auchan Podniesiony kciuk
Ptak Auchan ponad 1200 20

Intermarche Cztery Pory smaku, Patugares Paquito, 
RevaIvoria, Apta blisko 2 000 Brak danych

Piotr i Paweł Piotr i Paweł, produkty typu premium, 
Spiżarnia Smaków, LubięTo! ponad 900 Brak danych

Lewiatan Lewiatan ponad 300 Brak danych

Źródło: jak w tabeli 2.

Ciekawą strategię przyjął koncern niemiecki Schwarz posiadający w Polsce drugą co 
do wielkości sieć dyskontów Lidl oraz sieć Kaufland będących przykładem połączenia 
placówki dyskontowej oraz hipermarketu. Oferta sieci Lidl składa się z ponad 1300 produk-
tów marki własnej, kreacja nowych marek jest niezwiązana z nazwą sieci. Sieć Kaufland, 
po przeprowadzeniu strategii konsolidacji produktów marki własnej pod marką K-Classic, 
zastępowała stopniowo dotychczasowe marki własne, np. Vian, Stilla Dolce, Vitae d´Oro 
oraz Sun Gold. Wprowadzono tzw. Markę Dyskontową obejmującą produkty marki własnej 
i marek producentów w cenach typowych dla sieci dyskontowych.

Sieci super- i hipermarketów stosują zróżnicowane strategie w zakresie marek wła-
snych. Przykładowo, brytyjska sieć Tesco działająca w Polsce od 1995 roku posiada kilka 
formatów, włączając Tesco Extra, hipermarkety Tesco, tzw. małe hipermarkety Tesco oraz 
supermarkety Tesco. W ofercie dostępne są trzy marki własne, pozycjonowane w różnych 
segmentach cenowo-jakościowych. Pod marką Tesco Value dostępne są produkty oferowane 
w najniższej cenie, cechujące się porównywalną lub wyższą jakością w stosunku do znanych 
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marek. Strategia marki Tesco zakłada konkurowanie jakością przy niższej cenie w stosunku 
do marek wiodących, natomiast marka Tesco Finest jest pozycjonowana jako marka pre-
mium cechująca się najwyższą jakością

Francuska sieć handlu detalicznego Carrefour, obecna w Polsce od 1997 roku, posiada 
trzy formaty placówek, w tym sklepy osiedlowe Carrefour Expres, supermarkety Carrefour 
Market i hipermarkety Carrefour. W 2014 roku zastosowano strategię synergii ujednolicając 
ofertę marek własnych i konsolidując ją w markę tożsamą z nazwą sklepu, czyli Carrefour. 
Pod marką własną dostępnych jest ponad 3 tys. artykułów, we wszystkich kategoriach pro-
duktowych odwołujących się do jakości, szerokiego asortymentu, niskich cen, zdrowia i wy-
gody. Podobną strategię przyjęła Polska Sieć Handlowa Lewiatan, działająca w systemie 
franczyzowym, zrzeszająca małych przedsiębiorców i kupców oraz oferująca wspólną ofer-
tę i znak handlowy. Marka własna oferowanych produktów jest tożsama z nazwą sieci.

Odmienną strategię przyjęła sieć hipermarketów Auchan, funkcjonująca w Polsce od 
1996 roku. W ofercie sklepu pozycjonowane są dwie marki własne, posiadające logo w po-
staci graficznych znaków: „Podniesiony Kciuk” (produkty o satysfakcjonującej jakości i ni-
skiej cenie) oraz „Ptak Auchan” (wysoka jakość i przystępna cena, produkty typu premium 
potrafiące spełnić wysokie oczekiwania klientów).

Strategia supermarketów Intermarche dotyczy kilku marek własnych odpowiadających 
poszczególnym kategoriom produktów. Natomiast w sieci supermarketów Piotr i Paweł na-
stawienie strategiczne odnosi się do marki: LubieTo! oraz marki premium o wysokiej jako-
ści Piotr i Paweł.

Determinanty wyboru marek własnych sieci handlowych − badania 
własne

Analiza wyników badania własnego przeprowadzonego w lutym 2017 roku pozwoliła 
przedstawić postrzeganie marek własnych oraz powody zakupu na tle determinant wyboru 
produktów żywnościowych. 

Podczas zakupów produktów codziennego użytku, największą uwagę kupujący zwracali 
na jakość produktów (średnia 4,33 w skali Likerta). Ponad 90% respondentów całkowicie 
zgodziło się lub zgodziło się z ważnością tego czynnika jako determinanty w procesie po-
dejmowania decyzji zakupowej. Na kolejnych pozycjach uplasowały się takie czynniki, jak: 
opinia znajomych, rodziny oraz marka produktów. Najmniej ważnymi czynnikami okazały 
się ochrona środowiska, opakowanie oraz pochodzenie produktu (por. tabela 5).

Ankietowani postrzegali markę własną przez pryzmat własnego logo, nazwy, znaku gra-
ficznego (96,5%), asortymentu wytwarzanego na wyłączność danej sieci handlu detalicz-
nego (92,5%) oraz własnego wizerunku (87%). Dla znacznej grupy respondentów marki 
własne kojarzone były z ofertą sieci dyskontowych, tj. Biedronka, Lidl, Netto. Mniej niż 
połowa odpowiedzi dotyczyła działań promocyjnych podejmowanych w celu zwiększenia 
znajomości marek oraz dostępności w ofercie różnych formatów sklepów. Niewielkie grupy 
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badanych wskazały, że produkty oferowane pod markami własnymi są lepszej jakości niż 
produkty markowe (por. tabela 6).

Tabela 5
Determinanty wyboru produktów codziennego użytku podczas zakupów (N=200)  

Wyszczególnienie Wartość 
średnia

Udział wskazań na odpowiedzi (w %)

„całkowicie się nie 
zgadzam” i „nie 

zgadzam się”

„ani się zgadzam, 
ani się nie 
zgadzam”

„zgadzam się” 
i „całkowicie się 

zgadzam”

Jakość produktów 4,33 5,0 1,0 94,0
Opinie innych osób 3,40 19,5 19,0 61,5
Marka 3,14 31,5 24,5 44,0
Produkty przyjazne środowisku 2,81 34,0 39,5 26,0
Opakowanie 2,80 39,5 26,0 34,5
Polskie pochodzenie 2,79 40,0 37,5 22,5

Uwaga: ocena w skali Likerta, gdzie 5 oznacza całkowicie się zgadzam, 4 – zgadzam się, 3 – ani się zgadzam, 
ani się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 1 – całkowicie się nie zgadzam.
Źródło: badanie własne, luty 2017.

Tabela 6
Postrzeganie określenia marka własna (N=200)  

Wyszczególnienie % wskazań

Posiada własne logo, znak graficzny, nazwę 96,5
Asortyment produkowany wyłącznie dla danej sieci sklepu 92,5

Własny wizerunek produktowy 87,0
Produkty w ofercie wyłącznie sklepów dyskontowych, jak Biedronka, Lidl, Netto 70,5

Znane marki na rynku 45,5
Produkty reklamowane w TV, Internecie, portalach społecznościowych 33,5
Produkty w ofercie wszystkich typów sieci sklepów 33,0

Gwarancja jakości 32,5
Gorszej jakości od produktów markowych 24,5
Asortyment produkowany dla każdej sieci sklepu 16,5
Lepszej jakości niż produkty markowe 16,0
Droższy niż produkty markowe 11,0

Źródło: jak w tabeli 5.

O wzrastającym zainteresowaniu produktami oferowanymi pod markami własnymi 
świadczy fakt, że ponad 80% badanych dokonywało zakupów produktów pod marką sieci 
handlowych powyżej roku, w tym 33% powyżej 5 lat (por. tabela 7). 

handel_wew_2-2018.indd   60 29.05.2018   15:11:32



61H. GÓRSKA-WARSEWICZ, M. CZECZOTKO, A. KUDLIŃSKA-CHYLAK

Tabela 7
Okres dokonywania zakupów produktów dostępnych pod markami własnymi 
(N=200) 

Wyszczególnienie % wskazań

Poniżej miesiąca 9,5
Kilka miesięcy do 1 roku 9,5
1-5 lat 49,0
5-10 lat 24,0
Powyżej 10 lat 8,0

Źródło: jak w tabeli 5.

Głównym powodem wyboru produktów oznaczonym logo sieci handlowej jest powią-
zanie i silna identyfikacja marek z daną siecią sklepu (średnia 3,86 i 3,66 w skali 5-stopnio-
wej), kryterium atrakcyjnej ceny (3,62) oraz wielokrotna możliwość zakupu tych samych 
produktów (3,42). Za najmniej ważny powód uznano szeroki wybór oferty (3,03) oraz do-
stępność w wielu sieciach sklepów (2,58) (por. tabela 8).

Tabela 8
Główne motywy zakupu produktów marki własnej (N=200)   

Wyszczególnienie Wartość 
średnia

Udział wskazań na odpowiedzi (w %)

„całkowicie się nie 
zgadzam” i „nie 

zgadzam się”

„ani się zgadzam, 
ani się nie zga-

dzam”

„zgadzam się” 
i „całkowicie się 

zgadzam”

Powiązanie z daną siecią sklepu 3,86 10,0 7,5 82,5
Silna identyfikacja z daną 
siecią sklepu 3,66 11,5 16,5 72,0

Niska Cena 3,62 18,0 10,0 72,0
Możliwość wielokrotnego 
zakupu tych samych 
produktów 3,42 24,0 14,5 61,5
Poczucie bezpieczeństwa 
i zaufania (znamy produkt, 
cenimy go, ufamy) 3,13 30,0 29,0 41,0

Wysoka jakość 3,08 29,5 36,5 34,0
Szeroki wybór 3,03 31,0 28,0 41,0

Dostępność w wielu 
sieciach sklepów 2,58 59,0 16,5 24,5

Uwaga: ocena w skali Likerta, gdzie 5 oznacza całkowicie się zgadzam, 4 – zgadzam się, 3 – ani się zgadzam, 
ani się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 1 – całkowicie się nie zgadzam.
Źródło: jak w tabeli 5.
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Obecnie wszystkie formaty sieci handlowych mają w ofercie produkty marki własnej, kon-
sumenci − możliwość selektywnego wyboru i oceny poszczególnych marek. Zdecydowanym 
liderem okazała się marka produktów mlecznych sieci Lidl: Pilos, którą znało i wybierało 65% 
ankietowanych oraz konkurencyjna marka: sieci Biedronka Mleczna Dolina − (59%). Wysoko 
oceniono markę Tesco Value, Pikok czy Krakowski Kredens, zaś najmniej znane i wybierane 
okazały się marki sieci dyskontów Netto: Patugares, Bergio i Miletto. Przyczyną może być 
głównie lokalizacja sklepów, Netto dominuje na terenie północno-zachodniej Polski (por. ta-
bela 9).

Tabela 9
Znajomość marek własnych sieci handlowych w Polsce oraz ich wybieralność (N=200)   

Wyszczególnienie
Znam 

i wybieram 
(w %)

Znam  
i nie wybieram 

(w %)

Nie znam 
(w %) Średnia 

Pilos 65,5 24,0 10,5 1,45
Mleczna Kraina 59,5 18,0 22,5 1,63
Tesco Value 39,0 48,0 13,0 1,74
Pikok 34,0 44,5 21,5 1,88
Krakowski Kredens 32,5 42,0 25,5 1,93
Lewiatan 21,5 62,5 16,0 1,95
Auchan “podniesiony kciuk” 28,5 47,0 24,5 1,96
Carrefour Quality 32,5 37,5 30,0 1,98
Światowid 36,0 26,5 37,5 2,02
Carrefour Jedynka 22,5 47,5 30,0 2,08
Prawdziwe 31,0 28,5 40,5 2,10
Bluedino 37,5 14,0 48,5 2,11
Aro 17,0 47,5 35,5 2,19
Food&Joy 17,5 27,5 55,0 2,38
K- Classic 14,0 32,5 53,5 2,40
Eco+ 11,5 37,5 51,0 2,40
Specialite 11,0 20,5 68,5 2,58
Patugares 9,0 15,0 76,0 2,67
Miletto 3,5 17,0 79,5 2,76
Bergio 4,0 13,5 82,5 2,79

Uwaga: możliwe odpowiedzi wielokrotne, gdzie to: 1 – znam i wybieram, 2 – znam i nie wybieram, 3 – nie znam. 
Źródło: jak w tabeli 5.

Podsumowanie 

Zmieniające się uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne determinują ewolucję podej-
ścia do marek własnych sieci handlowych. Początkowo postrzegane wyłącznie jako marki 
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dla oznaczenia produktów gorszej jakości i oferowanych w niższych cenach, w obecnych re-
aliach rynku stanowią element rywalizacji konkurencyjnej w sektorze handlu detalicznego. 
Podobieństwo przyjętych strategii wobec marek własnych przez przedsiębiorstwa handlo-
we i producentów z sektora żywności zwiększa możliwość wyborów dokonywanych przez 
konsumentów, wymuszając jednocześnie konieczność ciągłego dostosowywania oferty 
produktowej do najnowszych trendów rynkowych. Wyłączność marki własnej wynikającej 
z przynależności do danej sieci handlowej w połączeniu ze wzrastającą jakością produktów 
i zwiększającym się asortymentem rynkowym determinuje rangę marki własnej jako klu-
czowego elementu strategii konkurencji. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań 
empirycznych, wskazujących na postrzeganie marki własnej w odniesieniu do logotypu, 
znaku towarowego oraz asortymentu produkowanego wyłącznie dla danej sieci sklepu. 
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Consumer Behaviours towards Private Labels

Summary

The aim of this study is to present the selected aspects of consumer behaviours 
towards private labels of retail networks. The empirical research was conducted in 
January and February 2017 on the research sample of 200 respondents with the use 
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of computer-assisted web interviews. The scope of the study concerns frequency of 
purchase of private labels, perception of the term ‘private label’, determinants of 
choice of private labels as well as awareness thereof. The market information was 
added, related to market shares of private labels as well as presentation of private 
labels of retail networks.

Key words: private label, retail network, consumer behaviours.

JEL codes: D1, D3

Поведение потребителей по отношению к собственным маркам

Резюме

Цель разработки – представить избранные аспекты потребительского по-
ведения по отношению к собственным маркам торгвых сетей. Эмпирическое 
изучение провели в январе и феврале 2017 г. на выборке в 200 лиц с использо-
ванием техники прямого интернет-интервью (CAWI). Диапазон изучения ох-
ватил частотность покупок марок, восприятие понятия «собственная марка», 
мотивы выбора собственных марок и знание их. Анализу результатов эмпи-
рического изучения предшествовало описание рыночных обусловленностей, 
касающихся доли собственных марок и презентации собственных марок тор-
говых сетей. 

Ключевые слова: собственная марка, розничная сеть, поведение потребите-
лей.
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