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Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej  
na rynku produktów rolnych 

Streszczenie

Na rynkach produktów tradycyjnych, zwykle o masowym charakterze, zachodzą 
głębokie zmiany kształtujące nowe oblicze marketingu i promocji. Celem artykułu 
jest zaprezentowanie sposobów i kanałów komunikacji marketingowej, z uwypu-
kleniem mediów tradycyjnych i społecznościowych. Ponadto przedstawiono specy-
ficzne wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się komunikacja marketingowa na współ-
czesnym rynku produktów rolnych. Realizacji celu posłużyła metoda desk research, 
której wyniki uzupełniły wiedza i doświadczenia własne autorek. W efekcie ustalono, 
że nowoczesne technologie, w tym rozwiązania, które niosą media społecznościowe, 
dokonują znacznych przeobrażeń w podejściu do kwestii komunikacji, jak i samego 
marketingu. Zmianie uległa nie tylko formuła komunikacji, ale także sposoby docie-
rania do i pozyskiwania nowych konsumentów. Zmieniające się narzędzia pozwalają 
nie tylko kształtować pełen obraz walorów oferowanych produktów rolnych, ale speł-
niają również ważną rolę informacyjną i edukacyjną. 

Słowa kluczowe: marketing rolny, innowacje w zakresie komunikacji marketingo-
wej, rynki tradycyjne, promocja na rynku produktów rolnych.

Kody JEL: D11, M30, M31 

Wstęp 

Zagadnienie marketingu na rynku rolnym, utożsamiane zwłaszcza z pojęciem tzw. mar-
ketingmix dotarło do Polski wraz z urynkowieniem gospodarki. Początkowo wywoływało 
sporo kontrowersji. Dość szybko jednak zyskało zwolenników zarówno wśród praktyków 
biznesu, jak i w gremiach naukowych (Baker, Sznajder, Sosnowska 1993). Wraz z upływem 
kolejnych dekad wiedza z tego zakresu ulegała wzbogaceniu, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w pojawiających się opracowaniach teoretycznych oraz w licznych wdrożeniach 
innowacji produktowych, procesowych i usługowych (Niewczas 2013, s. 40-44). Innowacje 
dotyczą niemal wszystkich obszarów działalności gospodarczej człowieka, a produkcja 
i sprzedaż produktów rolnych jest jedną z nich. Jako rynek produktów tradycyjnych, zwykle 
o masowym charakterze, pozornie tylko jest on obszarem zaniedbywanym w tym zakresie. 
Również tu zachodzą głębokie zmiany kształtujące nowe oblicze marketingu i komunikacji 
marketingowej. Odrębną kwestią jest, czy mają one charakter rutynowy, wymuszony, czy 
wynikają z pojawiających się okazji (Wierzbicka 2007, s. 269-278), jeszcze inną, kto, tj. 
człowiek czy instytucja, wdrożył je i wykorzystał, a także jaki skutek wywarły. Kwestie te 
stały się wątkiem głównym rozważań zaprezentowanych w serii dwóch artykułów. Pierwszy 

handel_wew_2-2018.indd   139 29.05.2018   15:11:39



140 INNOWACJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ...

z nich dotyczy innowacji w zakresie sposobów i kanałów komunikacji na rynkach tradycyj-
nych, z podkreśleniem rynku produktów rolnych. Drugi stanowi studium przypadku opisu-
jące innowacje w tym zakresie na rynku wieprzowiny.

Celem publikacji jest zaprezentowanie sposobów i kanałów komunikacji marketingowej 
na rynku produktów rolnych, ze szczególnym uwypukleniem mediów tradycyjnych i spo-
łecznościowych oraz specyficznych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się komunikacja na 
współczesnym rynku żywności nieprzetworzonej lub przetworzonej tylko w niewielkiemu 
stopniu. Podkreślono wpływ technologii IT na rozwój dróg komunikacji (głównie za pośred-
nictwem Internetu). Wskazano też na aspekt społeczny współczesnego przekazu marketin-
gowego, zwłaszcza jego rolę edukacyjną i szkoleniową. Niniejsze opracowanie ma charak-
ter wprowadzenia teoretycznego, bazuje na przeglądzie literatury przedmiotu i przedstawia 
wyniki własnych analiz autorek. 

Marketing na rynku rolnym a innowacje marketingowe

Pojęcie rynku rolnego, jakkolwiek szeroko stosowane, nie zawsze rozumiane jest w sposób 
właściwy. Rynek rolny, ze względu na istotę i charakter toczących się w jego obrębie procesów, 
nie odbiega od klasycznej definicji rynku, ma jednak pewne szczególne cechy, które są związane 
ze specyfiką produkcji rolniczej. Stronę popytową tego rynku stanowią konsumenci zgłaszają-
cy zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty i usługi oraz środki produkcji o charakterze 
rolniczym, po stronie podaży znajdują się podmioty oferujące najczęściej produkt nieprzetwo-
rzony (surowiec), wymagający obróbki i uszlachetnienia zanim dotrze do ostatecznego odbiorcy 
(Wiktor 2013). Przedmiotem zainteresowania, z punktu widzenia podjętych w niniejszym opra-
cowaniu badań ewolucji dróg komunikacji oraz celu przekazu promocyjnego, jest sam rynek 
produktów rolnych. W odróżnieniu od rynku rolnego, który tworzą producenci, przetwórcy, han-
dlowcy oraz firmy świadczące dedykowane dla tego rynku usługi, rynek ten ma znacznie szerzy 
zasięg, a jego produkty docierają do ogółu populacji konsumentów.

Wbrew przeświadczeniu o powszechności zastosowania marketingu na rynkach pro-
duktowych, w odniesieniu do surowców, zwłaszcza rolnych, przekonanie to nie do końca 
jest prawdziwe. Produkty rolne charakteryzują się specyficznymi atrybutami wynikającymi 
z faktu, że są to organizmy żywe (całe lub ich części). Innymi słowy są to produkty, w których 
zachodzą procesy biologiczne (dojrzewanie, fermentacja, procesy gnilne itp.). Przy swojej 
z reguły dużej objętości wymagają znacznych nakładów w całym łańcuchu dystrybucji, tj. 
na etapie przechowywania, na różnym stopniu przetwórstwa, a także w zależności od drogi 
i czasu dystrybucji. To, co komplikuje kwestię wykorzystania mechanizmów marketingu, to 
masowy charakter produktów - ich partie są względnie jednorodne, a nawet homogeniczne, 
a to utrudnia różnicowanie oferty na rynku (Wiktor 2013). Różne jest też przeznaczenie 
poszczególnych produktów i wymagania odbiorców docelowych. Z tego punktu widzenia 
marketing koncentruje się na zwróceniu uwagi określonego, wybranego odbiorcy. W związ-
ku z tym, na rynku produktów rolnych, wyróżnia się marketing: przemysłowy (dotyczący 
produktów kierowanych do przerobu w przemyśle spożywczym), produktów konsumpcyj-
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nych (obejmujący produkty w stanie świeżym kierowane bezpośrednio na rynek), produk-
tów ekologicznych (spełniających standardy tego segmentu rynku), usług (między innymi 
sprzedaż bezpośrednia i agroturystyka), marketing terytorialny, (który z jednej strony do-
tyczy obszarów wiejskich i ich rozwoju, z drugiej obejmuje kwestie etnocentryzmu konsu-
menckiego w pozytywnym jego znaczeniu) (Kazanowski 2013). W konsekwencji marketing 
produktów rolnych staje się zagadnieniem złożonym zarówno w teorii, jak i w praktyce, co 
nie oznacza, że w praktyce nie ma prób jego skutecznego stosowania. 

W marketingu produktów rolnych, szczególnie tych o charakterze surowcowym, dużą 
rolę do odegrania ma państwo za pośrednictwem wyspecjalizowanych agend (m.in. Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), ale też wsparcia transferu wiedzy i informacji z jednostek na-
ukowo- badawczych oraz instytucji prowadzonych analizy i monitoring rynku. Warunkiem 
uzyskania pozytywnych rezultatów działań marketingowych jest także współpraca rolników 
oraz ich przekonanie o potrzebie działań promocyjnych. Muszą się one przełożyć na fak-
tyczne zaangażowanie m.in. w procesach integracyjnych, zwłaszcza integracji horyzontal-
nej (tworzeniu grup producentów), ale też w tworzeniu klastrów i zawieranie porozumień 
wertykalnych. Zintegrowane siły i wystandaryzowany produkt stanowią bazę dla skonkre-
tyzowania dróg i sposobów komunikacji marketingowej. Czynnikiem, który warunkuje ich 
wybór pozostaje rodzaj rynku, na którym są lub będą stosowane (Kazanowski 2013). 

Znajomość klucza i wymogów pozwalających zapewnić sukces zastosowania określonej 
drogi komunikacji wybranej w obrębie podmiotu, wymaga dostrzegania zmian w otaczającej 
sferze gospodarczej, wymuszającej na specjalistach z zakresu komunikacji i marketingu ela-
styczności i konieczności nieustannego rozwoju w dostosowywaniu idei, pomysłów, narzę-
dzi, koncepcji do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Obok innowacji produktowych, najczęściej 
obserwowanych na rynku, niemałe znaczenie przypisuje się innowacjom marketingowym, 
wyróżnionym w podręczniku Oslo Manual, za pomocą których definiowane jest „wdrożenie 
nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji 
produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji i strategii cenowej” (Stoner, Wankel 1992). 
Warunkiem uznania metody marketingowej za innowacyjną jest jej pierwsze zastosowanie 
w danym podmiocie, przy czym zwraca się uwagę, że metoda ta może być autorska (opraco-
wanie własne) lub mieć charakter wtórny (adaptacja, przyswojenie od innej firmy). Innowacja 
marketingowa powinna posiadać walor pozwalający znacznie różnić się od stosowanych po-
przednio w firmie rozwiązań w tym zakresie. Jako cel nadrzędny przypisywany wdrażaniu 
tego rodzaju innowacji podkreśla się zmieniające się oczekiwania klientów, zdobycie nowych 
rynków zbytu, innych segmentów, jak i pozycjonowanie produktów. 

Komunikacja marketingowa na rynku produktów rolnych 

Rynek produktów rolnych wymaga troski o czytelny przekaz na linii producent − kon-
sument, zwłaszcza, że odległość nadawcy i odbiorcy w kanale przesyłu informacji jest tu 
znaczna, a ilość barier, szumów i zakłóceń ogromna (Webber 1996). Komunikacja marketin-
gowa odgrywa kluczową rolę w dotarciu do klienta oraz w otrzymaniu informacji zwrotnej 
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o jego oczekiwaniach i subiektywnych odczuciach związanych z oferowanym produktem. 
Jest jednocześnie drogą edukowania konsumenta oraz sposobem prowadzenia z nim swe-
go rodzaju dialogu, w efekcie którego ustala się konsensus zadowalający każdą ze stron. 
W praktyce komunikacja z klientem obejmuje wszystkie działania i środki, za pomocą któ-
rych przedsiębiorstwa, ale również sami producenci (np. tworzący grupy), budują i przeka-
zują informacje o oferowanych produktach. To również jeden z ważniejszych instrumentów 
strategii marketingowych oraz sposób realizacji założonych celów. 

Na rynku produktów rolnych, podobnie jak na innych rynkach produktów żywnościo-
wych, podmioty starają się wykorzystywać pojawiające się technologie. Stosują też coraz 
bardziej wyszukane techniki pozwalające zaistnieć w świadomości konsumenta, dbając przy 
tym o własny wizerunek, starając się go utrwalić. W dobie marketingu 3.0, tj. idei, której 
celem jest uwzględnienie wartości wyznawanych przez konsumenta, ważne jest umiejętne 
rozpoznanie potrzeb oraz dążenie do ich zaspokojenia przez wykorzystanie posiadanych 
zasobów, umiejętności i kompetencji. W tym celu zwykle wykorzystuje się liczne narzędzia 
komunikacji marketingowej, które na rynku produktów rolnych były jak dotąd mało widocz-
ne, m.in. media społecznościowe. Stosowano proste drogi dotarcia do konsumenta za po-
średnictwem reklamy, zwłaszcza zewnętrznej, posiłkowano się też telemarketingiem, inne 
drogi dotarcia z komunikatem promocyjnym do odbiorcy wykorzystywane były w niewiel-
kim stopniu. Wyjątek stanowi tu sprzedaż bezpośrednia, która usankcjonowana prawem1 
zyskuje nowych odbiorców, jednak jej zasięg ma charakter lokalny. Nośnikiem dopiero od-
krywanym przez podmioty działające na rynku produktów rolnych jest Internet, zwłaszcza 
media społecznościowe, których możliwości otwierają nowe szanse na dotarcie z przekazem 
promocyjnym do znacznie szerszej niż dotychczas grupy odbiorców.

W zmieniających się realiach gospodarowania ewoluują modele komunikacji i docie-
rania z informacją do klienta. Wraz z rozwojem technik informatycznych upowszechnie-
niu uległy modele komunikacji masowej (przekazywanie informacji za pośrednictwem 
mediów), przewartościowane zostały także cele komunikacji interpersonalnej (przekaza-
nie odbiorcy najcenniejszych i najistotniejszych dla niego informacji) oraz hipermedialnej 
(przekazywanie informacji na podstawie multimedialnej formy wdrażania i transmitowania 
tych informacji). Ocena kierunków tych zmian nie jest jednoznaczna i w znacznym stopniu 
zależy od doboru modelu komunikacji właściwej dla percepcji docelowej grupy odbiorców. 
W gremiach naukowych, jak i wśród praktyków toczą się dyskusje nad skutecznością komu-
nikacji za pośrednictwem tradycyjnych i nowoczesnych mediów. W niniejszym artykule za 
reprezentanta tych ostatnich przyjęto media społecznościowe. 

Cechą charakterystyczną dotychczas stosowanych mediów tradycyjnych (mass media) 
jest masowa skala przekazu i odbioru informacji (Kozera 2004). O ich wykorzystywaniu 
w działaniach promocyjnych i szeroko rozumianej komunikacji z odbiorcami przesądzała 
właśnie skala przekazu. Masowość zmuszała do nadmiernego upraszczania obrazu pomija-
jąc szczególne, indywidualne preferencje bardziej wyrafinowanego odbiorcy. Rozwój me-

1  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw regulującej opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej.
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diów społecznościowych stał się swego rodzaju uzupełnieniem tej luki, umożliwiając nie 
tylko podtrzymanie skali zasięgu dotychczas stosowanych mediów tradycyjnych, ale nawet 
znaczne poszerzenie kręgu potencjalnych odbiorców informacji. Elementem odróżniającym 
media społecznościowe od tradycyjnych jest możliwość uzyskania odpowiedzi zwrotnej od 
odbiorcy, ustosunkowania się do odbieranych treści, jej komentowania, a nawet weryfikacji 
na bazie doświadczeń własnych oraz innych nabywców. Odmiennie kształtuje się też system 
kontroli. W przypadku tradycyjnych mediów kontrola obejmuje treści przekazu, sposób ich 
podania oraz kontrolę odbioru. W przypadku mediów społecznościowych znacznie trudniej 
jest kontrolować zarówno treści, jak i odbiór przekazu. Sprawowany nadzór i kontrola mogą 
mieć jednak osadzenie w prawach własności nośnika (np. państwowa i prywatna własność 
mediów), obowiązujących normach współżycia społecznego lub w ogólnie akceptowanych 
normach moralnych. Wskazuje to na duży stopień uznaniowości i relatywizm kontroli me-
diów społecznościowych, które de facto weryfikowane są przez użytkowników z określonej 
grupy społecznej (Dorenda-Zaborowicz 2012, s. 59-79). 

Siła mediów społecznościowych opiera się przede wszystkim na idei współuczestnictwa, 
co stanowi o ich ogromnej elastyczności w zakresie komunikacji. Odmiennie kwestia ta kształ-
tuje się w przypadku mediów tradycyjnych, w których publikacja treści finalizuje proces prze-
kazu, co wiąże się z brakiem możliwości dokonywania zmian w treści po jej wyemitowaniu. 
O popularności mediów społecznościowych decyduje także to, że umożliwiają wszystkim 
zainteresowanym zamieszczenie lub skomentowanie treści niezależnie od statusu społeczno- 
zawodowego jej autora (może to być zarówno indywidualny użytkownik, jak i profesjonalny 
twórca, dziennikarz czy ekspert). W mediach tradycyjnych możliwość tworzenia treści prze-
kazu posiadają jedynie eksperci, przy czym budowanie treści wymaga specjalistycznej wiedzy 
oraz wykształcenia ich twórcy. Nadawanie przekazu w mediach społecznościowych jest dużo 
mniej skomplikowane i opiera się zwykle na znajomości określonej aplikacji komputerowej. 
Elementem wpływającym na wzrost popularności mediów społecznościowych stały się rów-
nież koszty związane z promocją. W przypadku tradycyjnych mediów są to koszty opłat za 
korzystanie z określonego abonamentu itp., media społecznościowe natomiast są niemal cał-
kowicie bezpłatne (Dorenda-Zaborowicz 2012, s. 59-79).

Rola komunikacji marketingowej w przełamywaniu stereotypów  
na rynku produktów rolnych 

Wraz z rosnącą świadomością konsumentów na znaczeniu zyskują kwestie związane 
z poczuciem odpowiedzialności za środowisko przyrodniczo-społeczne oraz bezpieczeń-
stwem żywności. Stanowi to kolejne wyzwanie dla przedsiębiorstw funkcjonujących w ob-
rębie rynku rolnego, które mniej lub bardziej dobrowolnie angażują się w działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Ich odzwierciedleniem jest formułowanie tzw. celów społecznych, korzystnych w punktu 
widzenia konsumentów, przez które przedsiębiorcy starają się angażować i przywiązywać 
nabywcę do marki oraz budować lojalność wobec niej. 
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Niezależnie od zaangażowania przedsiębiorstwa czynnikiem ograniczającym niekiedy 
skuteczność podejmowanych działań promocyjnych pozostaje głęboko zakorzeniony su-
biektywizm ocen konsumenckich. Subiektywizm ten dotyczyć może między innymi cech 
kupowanego produktu, miejsca i czasu nabycia, ceny itp. (Burlita 2014, s.113-126). Na ryn-
ku produktów rolnych może on dotyczyć między innymi postrzegania ryzyka żywieniowego 
przekładając się np. na obawy związane z produkcją żywności przy wykorzystaniu nowocze-
snych metod, jej przetwarzaniem z użyciem środków wzbogacających, konserwantów itp., 
czy też warunkami transportu lub składowania. Jedną z najczęściej werbalizowanych obaw 
jest nadużywanie sztucznych dodatków do żywności (utrwalone w świadomości konsumen-
tów, a przy tym negatywne zabarwienie mają między innymi emulgatory) lub żywności 
modyfikowanej genetycznie. Wiele negatywnych emocji wiąże się także z nawiązywaniem 
do zdarzeń z przeszłości utrwalonych w pamięci konsumentów przez media. Przykładami 
mogą być tu: ograniczenie konsumpcji mięsa wołowego motywowane wykryciem przypad-
ków tzw. choroby szalonych krów (nazywanej też gąbczastą encefalopatią bydła, w skrócie 
BSE), czasowy spadek spożycia drobiu w wyniku informowania o wykryciu przypadków 
zachorowań na ptasią grypę czy ograniczenia konsumpcji wieprzowiny w obawie przez 
zakażeniem świńską grypą lub innymi chorobami odzwierzęcymi (www1). Przytoczone 
przykłady stanowią efekt utrwalenia negatywnego komunikatu, często zilustrowanego dra-
stycznymi wizualizacjami, które wspomagają efekt zapamiętywania informacji. W rzeczy-
wistości zarysowane i zapamiętane skutki negatywne spożycia takiego produktu nie mają 
miejsca, co potwierdzają gremia specjalistów, w tym eksperci ds. żywności (dietetycy czy 
bromatolodzy), producenci żywności, a nawet instytucje państwowe (np. Główny Lekarz 
Weterynarii, Inspektorat Sanitarny itp.). Sytuacja ta uwidacznia swego rodzaju pułapkę me-
dialnego przekazu, który jest szybki i sugestywny, a przy tym gdy wyraża przesłanie pozy-
tywne i zgodne z oczekiwaniem przedsiębiorstwa- pożądany, z drugiej- gdy utrwala poglądy 
drastyczne, negatywne i nieuzasadnione - może stać się przyczyną medialnej klęski produ-
centa i przyczynić się do poniesienie ogromnych nakładów na odnowę wizerunku (Frewer 
2004, s. 391-397). Media społecznościowe przejęły w znacznej mierze tradycyjną rolę in-
formacyjną radia i telewizji, a ich siła oddziaływania nie może zostać niedoceniona przez 
racjonalnie planujące przepływy informacji przedsiębiorstwa (Bonikowska 2009, s. 45-47). 

Promowanie produktów również na rynku produktów rolnych wiąże się z jednocze-
snym kreowaniem wizerunku ich producenta. Przedsiębiorstwa starają się aktywnie roz-
wijać działania promocyjne, marketingowe w obszarze mediów społecznościowych, mając 
świadomość tego, że jest to najszybciej ewoluujący kanał komunikacji na świecie. Rozwój 
nowoczesnych mediów (m.in. serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne, blogi i vlogi, spo-
łeczności, wirtualne światy gier, wirtualne społeczności) i możliwość ich wykorzystywa-
nia decydują coraz częściej o stopniu innowacyjności, szybkości dotarcia do informacji, 
o postępie technologicznym. Wykorzystanie technik IT sprawia, że dla potrzeb komunikacji 
marketingowej otwierane są zupełnie nowe, dotąd nieznane drogi i możliwości. Możliwa 
jest bieżąca obserwacja trendów gospodarczych i społecznych, doskonalenie i rozwijanie 
przedsiębiorstw oraz ich pracowników, podążanie za zmieniającymi się gustami i preferen-
cjami konsumentów, ale też monitorowanie działań konkurencji. Poprawie ulega również 
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kontakt z klientem, np. konsumenci chętnie decydują się na wyrażanie opinii za pośrednic-
twem między innymi mediów społecznościowych. 

W grupie nowoczesnych środków przekazu informacji marketingowej znajdują się tak-
że: e-mail, marketing w wyszukiwarkach, reklama banerowa, social marketing, strony www, 
blogi i mikroblogi oraz mobile marketing. Marketing w pocztach elektronicznych wiąże się 
z przekazywaniem informacji między użytkownikami sieci, np. listów (odpowiedzi na py-
tania konsumentów) i ankiet umożliwiających dodanie załącznika do wysyłanej treści maila 
(zdjęcie, muzyka, film). 

Postępujący rozwój techniczny i technologiczny, wykorzystywany w celach bizneso-
wych przez przedsiębiorstwa, stanowi ryzyko informatyczne, którego nie można ignorować. 
Właściwie priorytety działań, wprowadzanie procedur bezpieczeństwa oraz wdrażanie no-
woczesnych i zaawansowanych zabezpieczeń to główne zadania stojące przed przedsiębior-
stwami również działającymi na rynku rolnym. 

Podsumowanie 

Przywołane w artykule rozważania nad wykorzystaniem sposobów komunikowania się 
przedsiębiorstw z nabywcami wskazują, że zmianie uległa nie tylko sama formuła komuni-
katu, ale też sposoby docierania do i pozyskiwania nowych konsumentów. Rynek produktów 
rolnych przechodzi ogromną ewolucję w tym zakresie. Komunikacja producentów surow-
ców, a także przedsiębiorstw je przetwarzających odbywa się już nie tylko z wykorzysta-
niem mediów tradycyjnych, ale i najnowszych technologii, co ma wypływ na rozwój dróg 
komunikacji, jak i dobór narzędzi wykorzystywanych w zakresie promocji. 

Nowoczesne technologie informacyjne przyczyniają się do rozwoju sposobów i kana-
łów komunikacyjnych o ogromne spektrum dotarcia do docelowego odbiorcy. Przykładem 
efektywnego rozwiązania w tym zakresie, które z dobrym skutkiem wykorzystywane jest na 
rynku produktów rolnych są media społecznościowe. 

Poruszone w artykule kwestie innowacyjnych zmian w komunikacji marketingowej na 
rynku rolnym potwierdzają przykłady skutecznego ich stosowania na rynkach produktów 
żywnościowych o masowym z pozoru charakterze. W XXI wieku coraz trudniej zostać za-
uważonym i osiągnąć cel. Zmieniające się drogi i sposoby komunikacji wykorzystywane 
w praktyce gospodarczej pozwalają kształtować nowy obraz postrzegania produktów rol-
nych i ich walorów użytkowych. 
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Innovation in Marketing Communications in the Agricultural Market 

Summary

The markets for traditional products, usually of the bulk nature, are undergo-
ing deep changes shaping a new face of marketing and marketing communication. 
The aim of the article is to present the ways of marketing communication, stress-
ing the importance of traditional and social media as well as specific challenges 
that promotion in the contemporary agricultural product markets has to face. The 
desk research method was used. The results were supplemented by the authors’ 
own knowledge and experience. Modern technologies, including the solutions of-
fered by social media, make significant changes in the approach to promotion and 
marketing. Not only the structure of communication changed but also the ways of 
reaching and winning new consumers. Changing communication ways and chan-
nels allow not only for a full presentation of advantageous features of agricultural 
products but also play an important informative and educational role.

Key words: agricultural marketing, innovation of marketing communication, tradi-
tional market, promotion in the agricultural product market.

JEL codes: D11, M30, M31 

Инновации в области маркетинговой коммуникации на рынке 
сельскохозяйственных продуктов 

Резюме

На рынках традиционных продуктов, как правило массового характера, 
происходят глубокие изменения, формирующие новый облик маркетинга  
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и продвижения. Цель статьи – представить способы и каналы маркетинговой 
коммуникации, с упором на традиционные СМИ и социальные медиа. Кро-
ме того, представили специфические вызовы, с которыми должна совладеть 
маркетинговая коммуникация на современном рынке сельскохозяйственных 
продуктов. Для достижения цели использовали метод desk research, резуль-
таты которого дополнили знания и собственный опыт авторов. В результате 
выявили, что современные технологии, в том числе решения, которые су-
лят социальные медиа, вводят значительные изменения в подходе к вопросу  
о коммуникации и в самом маркетинге. Изменилась не только формула комму-
никации, но и способы поиска и привлечения новых потребителей. Изменяю-
щиеся орудия позволяют не только формировать полную картину достоинств 
предлагаемых сельскохозяйственных продуктов, но и играют важную инфор-
мационную и образовательную роль. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный маркетинг, инновации в области 
маркетинговой коммуникации, традиционные рынки, продвижение на рынке 
сельскохозяйственных продуктов.
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