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In no wa cja ja ko stra te gia
wpro wa dza nia no we go pro duk tu
(na przyk³adzie prosz ku do pra nia Per³a)

Wstêp

W ostat nich oœmiu la tach pol ski ry nek ar ty ku³ów che mii go spo dar czej uleg³
bar dzo du ¿ym prze obra ¿e niom. W ko ñco wym okre sie lat 80. cha rak te ry zo wa³ siê 
on do mi na cj¹ pa ñstwo wych firm pro duk cyj nych (Pol le na Ra ci bórz, Pol le na
Nowy Dwór Ma zo wiec ki, Pol le na Wroc³aw, Pol le na Byd goszcz, Pol le na Ostrze -
szów), prze wag¹ po py tu nad po da¿¹ oraz nisk¹ ja ko œci¹ wy ro bów. Zmia ny, ja kie
nast¹pi³y w pol skiej go spo dar ce na pocz¹tku lat 90., a g³ów nie mo ¿li wo œci in we -
sty cyj ne stwo rzo ne dla ob ce go ka pi ta³u spo wo do wa³y szyb kie po ja wie nie siê
w na szym kra ju za chod nich kon cer nów che micz nych.

Fir my ta kie, jak Lever, Hen kel, Benc ki ser, Cus sons, in we stuj¹c w wa ¿niej sze
zak³ady pro duk cyj nej che mii go spo dar czej w Pol sce, stwo rzy³y w³asne od dzia³y:
Lever Pol ska w Byd gosz czy, Benc ki ser w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim, Hen -
kel w Ra ci bo rzu, Cus sons we Wroc³awiu. We jœ cie tych kon cer nów na kra jo wy
ry nek to rów no cze œnie po ja wie nie siê no wych pro duk tów o du¿o lep szej ja ko œci
od do tych cza so wych (Lan za, Pol le na 2000, Vi zir, Orion) oraz pierw sze dzia³ania
mar ke tin go we, jak: ba da nie ryn ku, re kla ma, pro mo cja, zdro wa wal ka kon ku ren -
cyj na. Za chod ni pro du cen ci po przez swo je dzia³ania do pro wa dzi li do szyb kie go
zrów na nia po da ¿y z po py tem, a rosn¹ce wy ma ga nia kon su men tów po wo duj¹ po -
ja wia nie siê na ryn ku no wych pro duk tów o lep szej ja ko œci.

W 1994 roku kon cer ny za chod nie (ich od dzia³y w Pol sce) prze jê³y g³ówn¹
rolê w dzie dzi nie za spo ka ja nia po trzeb kon su men tów w bra n¿y che mii go spo dar -
czej i ta sy tu acja trwa do dnia dzi siej sze go. Ce lem opra co wa nia jest przed sta wie -
nie pro ce su roz wo ju no we go pro duk tu na przyk³adzie bra n¿y che mii go spo dar -
czej. Ba da nie i ana li za zo sta³y sporz¹dzo ne na po trze by przed siê bior stwa wpro -
wa dzaj¹cego nowy pro szek do pra nia Per³a w miej sce ju¿ ist niej¹cego.
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1. Cha rak te ry sty ka bra n¿y che mii go spo dar czej

Pol ski ry nek pro du cen tów che mii go spo dar czej w chwi li obec nej zdo mi no wa -
ny jest przez piêæ firm: Proc ter & Gam ble, Lever, Benc ki ser, Hen kel, Cus sons.
Fir my te po sia daj¹ ok. 80% udzia³ów w ca³ym ryn ku che mii go spo dar czej na sze -
go kra ju. Ich ³¹czna sprze da¿ w 1996 roku wy nios³a 2,5 mld PLN1.

Ar ty ku³y che mii go spo dar czej to g³ów nie:
— œrod ki pior¹ce (prosz ki oraz p³yny),
— p³yny do my cia na czyñ,
— œrod ki do zmy wa rek,
— p³yny do zmiêk cza nia tka nin,
— œrod ki czyszcz¹ce (prosz ki oraz mlecz ka),
— od pla mia cze i wy bie la cze,
— œrod ki czyszcz¹ce do WC (p³yny oraz kost ki),
— myd³a.
£¹czna sprze da¿ wy mie nio nych pro duk tów wy no si³a2 w:
— 1996 roku 391 604 tony, w tym Benc ki ser 78 534 tony,
— 1997 roku 311 747 ton, w tym Benc ki ser 61 300 ton,
— 1998 roku 316 769 ton, w tym Benc ki ser 53 025 ton.
Po œród wszyst kich pro duk tów che mii go spo dar czej naj wiê k szy wo lu men sta no wi¹ 

œrod ki pior¹ce (prosz ki i p³yny), któ rych sprze da¿ w ostat nich la tach wy no si³a:
w 1996 roku 247 794 tony, w 1997 roku 200 347 ton, w 1998 roku 177 760 ton.
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1 Na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.
2 Na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.

W y  k r e s  1

Struk tu ra udzia³u sprze da ¿y g³ów nych pro du cen tów che mii go spo dar czej w ryn ku pol skim
w la tach 1996—1998

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.



Z przed sta wio nych da nych wy ni ka, ¿e ry nek pol ski nie jest jesz cze sta bil ny,
je œli cho dzi o sprze da¿ ar ty ku³ów che mii go spo dar czej. Hie rar chicz ne uporz¹dko -
wa nie kon ku ren tów na ryn ku prosz ków do pra nia umo ¿li wia wy³onie nie li de ra
i oce nê si³y kon ku ren cyj nej fir my. W przy pad ku œrod ków pior¹cych wi daæ spad -
kow¹ ten den cjê sprze da ¿y pod wzglê dem licz by ton. Wi docz ne jest rów nie¿ dal -
sze przej mo wa nie ryn ku przez g³ów nych pro du cen tów, a nie wiel kie ró¿ ni ce
w sprze da ¿y ich pro duk tów œwiadcz¹ o du ¿ej wal ce kon ku ren cyj nej.

Po zo sta li pro du cen ci (w ta be li 1 jako „inni”) trac¹ udzia³y z roku na rok:
— w 1996 roku sprze da li 31 974 tony, co sta no wi 13,3% ca³oœci,
— w 1997 roku ju¿ tyl ko 14 084 tony, czy li 7% ca³oœci,
— w 1998 roku 10 973 tony, sta no wi¹ce 6,2% ca³ko wi tej sprze da ¿y œrod ków

pior¹cych.

Pew ne na sy ce nie ryn ku tymi pro duk ta mi i rosn¹ce wy ma ga nia kon su men tów
po wo duj¹ ko niecz noœæ wpro wa dza nia no wych, ulep szo nych ja ko œcio wo pro duk -
tów o wiê k szej wy daj no œci i mniej szym zu ¿y ciu jed nost ko wym, a za tem
wp³ywaj¹cych na zmniej sze nie ich za po trze bo wa nia. Wa ¿nym czyn ni kiem w tej
ten den cji jest rów nie¿ sy tu acja eko no micz na kon su men tów, któ rzy musz¹ ra cjo -
nal nie go spo da ro waæ swo imi œrod ka mi fi nan so wy mi, wy daj¹c je na pro duk ty
o jak naj lep szej ja ko œci w sto sun ku do ceny. Te nie ko rzyst ne dla pro du cen tów
ten den cje zmniej szaj¹cego siê to na ¿u sprze da wa nych pro duk tów, jak rów nie¿
rosn¹ce pod wzglê dem ja ko œcio wym wy ma ga nia kon su men tów wy mu szaj¹ na
pro du cen tach du¿¹ ak tyw noœæ w za kre sie wpro wa dza nia no wych pro duk tów
i wal ki o kon su men ta.
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T a  b e  l a  1

Struk tu ra sprze da ¿y œrod ków pior¹cych w Pol sce w la tach 1996—1998

Lata

Wyszczególnienie

1996
(w tonach)

1997
(w tonach)

1998
(w tonach)

Rynek 247 794 200 347 177 760

w tym:

Procter & Gamble 68 736 62 883 59 374

Benckiser 54 932 38 290 31 143

Lever 41 102 35 601 29 429

Cussons 30 188 28 249 26 503

Henkel 20 862 21 240 20 338

Inni 31 974 14 084 10 973

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.



2. Isto ta i ce chy no we go pro duk tu

Na ryn ku po ja wia siê co dzien nie du¿o no wych pro duk tów ofe ro wa nych na -
byw com. Ame ry ka ñska fir ma kon sul tin go wa Booz, Al len & Ha mil ton zi den ty fi -
ko wa³a sze œæ ka te go rii no wych pro duk tów pod k¹tem stop nia ich „no wo œci” dla
przed siê bior stwa i ryn ku. S¹ to3:

— p r o  d u k  t y  n o w e  n a  œ w i e  c i e; nowe pro duk ty, tworz¹ce zupe³nie
nowy ry nek,

— n o w e  l i  n i e  p r o  d u k t u; nowe pro duk ty, uzu pe³niaj¹ce do tych cza so we
li nie pro duk tu przed siê bior stwa,

— u d o  s k o  n a  l e  n i a  d o  t y c h  c z a  s o  w y c h  p r o  d u k  t ó w; nowe pro -
duk ty o udo sko na lo nym dzia³aniu lub wiê k szej war to œci po strze ga nej, wchodz¹ce 
na miej sce ist niej¹cych pro duk tów,

— p r o  d u k  t y  r e  p o  z y  c j o  n o  w a n e; ist niej¹ce pro duk ty, kie ro wa ne na
nowe ryn ki lub seg men ty ryn ku,

— p r o  d u k  t y  r e  d u  k u j ¹ c e  k o s z t y; nowe pro duk ty, spe³niaj¹ce po dob -
ne funk cje przy ni¿ szych kosz tach.

Przed siê bior stwa musz¹ wk³adaæ wie le wysi³ku w spra wê roz wo ju no wych
pro duk tów. Za stê po wa nie pro duk tów do tych cza so wych no wy mi jest nie zbêd ne
w celu utrzy ma nia sprze da ¿y na do tych cza so wym po zio mie lub stwo rze nia wa -
run ków do roz wo ju sprze da ¿y w przysz³oœci. Na byw cy ocze kuj¹ no wych pro duk -
tów, a kon ku ren ci uczy ni¹ wszyst ko, aby im te pro duk ty do star czyæ4.

Nie wszyst kie nowe pro duk ty zy skuj¹ ak cep ta cjê na byw ców i od nosz¹ suk ces. 
Ba da nia fir my Booz, Al len & Ha mil ton wy ka za³y, ¿e 40% no wych pro duk tów
kon sump cyj nych, 20% no wych pro duk tów prze mys³owych i 18% no wych us³ug
po no si po ra ¿kê na ryn ku. Przy to czo ne wiel ko œci nie znie chê caj¹ jed nak firm do
przy go to wy wa nia no wych pro duk tów, gdy¿ w wa run kach ostrej kon ku ren cji te
przed siê bior stwa, któ re nie zdo³aj¹ stwo rzyæ no wych pro duk tów, wysta wiaj¹ siê
na wiel kie ry zy ko. Po sia da ne przez nie pro duk ty nie s¹ od por ne na zmia ny po -
trzeb i gu stów kon su men tów, na nowe tech no lo gie, krót sze cy kle ¿y cia pro duk -
tów i na zwiê k szon¹ kra jow¹ i za gra niczn¹ kon ku ren cjê5.

Fir my widz¹ ko niecz noœæ i ko rzy œci wy ni kaj¹ce z roz wo ju no wych pro duk tów. 
Do strze gaj¹, ¿e pro duk ty star sze, czê sto znaj duj¹ce siê w fa zie spad ku, musz¹
byæ zast¹pio ne now szy mi. Wpraw dzie ry zy ko in no wa cji jest wy so kie, ale rów -
nie¿ wy so kie s¹ przysz³e ko rzy œci osi¹gane dziê ki w³aœnie tej in no wa cji. Wed³ug
Booz, Al len & Ha mil ton wa run ka mi osi¹gniê cia suk ce sów w za kre sie in no wa cji
s¹: za pew nie nie od po wied nich œrod ków na te cele, powi¹za nie stra te gii no we go
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3 P. K o  t l e r,  Mar ke ting: ana li za, pla no wa nie, wdra ¿anie i kon tro la, Ge bet h ner i S-ka, War sza -
wa 1994, s. 291.

4 Ibi dem, s. 291.
5 Ibi dem, s. 292.



pro duk tu z ca³ym pro ce sem pla no wa nia stra te gicz ne go fir my oraz stwo rze nie od -
po wied nich struk tur or ga ni za cyj nych dla zarz¹dza nia in no wa cja mi6.

3. Me to dy wpro wa dza nia no we go pro duk tu

Pro ces po wsta nia no wych pro duk tów — od po mys³u do we jœ cia na ry nek —
nosi na zwê roz wo ju pro duk tu (pierw sza faza cy klu ¿y cia)7. Wed³ug Phi li pa Ko -
tle ra pro ces roz wo ju no we go pro duk tu obej mu je na stê puj¹ce eta py8:

— po szu ki wa nie po mys³ów na nowy pro dukt,

— we ry fi ka cja i se lek cja po mys³ów,

— roz wój i te sto wa nie kon cep cji pro duk tu,

— roz wój stra te gii mar ke tin go wej i ana li za eko no micz na,

— roz wój pro duk tu,

— te sto wa nie ryn ku lub

— ko mer cja li za cja (wpro wa dze nie na ry nek).

Jedn¹ z ka te go rii no wych pro duk tów jest udo sko na le nie do tych cza so wych pro -
duk tów. Pro ces ten jest przed sta wio ny na przyk³adzie pro duk tu o na zwie Per³a
z la no lin¹, fir my Benc ki ser. W przed siê bior stwie tym w 1995 roku po wsta³ po -
mys³ na pro duk cjê œrod ka (prosz ku i p³ynu) do pra nia we³ny i de li kat nych tka nin 
o na zwie Per³a, z do dat kiem la no li ny. By³ to pe wien po mys³ na in no wa cjê pro -
duk tu ju¿ ist niej¹cego, po nie wa¿ fir ma ta pro du ko wa³a pro szek i p³yn do pra nia
rêcz ne go o tej sa mej na zwie, lecz bez la no li ny. Cz¹stecz ki la no li ny okre œla ne
by³y jako na tu ral ny bal sam we³ny, któ ry wni kaj¹c g³êbo ko we w³ókna tka nin, po -
wo du je, ¿e staj¹ siê one na tu ral nie miêk kie i sprê ¿y ste. Tra dy cyj ne pro duk ty do
pra nia rêcz ne go bez do dat ku la no li ny po wo do wa³y, ¿e w³ókna tra ci³y te
w³aœciwo œci, co w kon se kwen cji mia³o wp³yw na szyb sze zu ¿y wa nie siê tka nin.

Przy two rze niu po mys³ów zarz¹d fir my okre œli³ cele no we go pro duk tu —
przyp³yw go tów ki i utrzy ma nie do tych cza so wych udzia³ów w ryn ku lub ewen tu -
al ne ich po wiê k sze nie. Po szu ki wa nie po mys³ów na nowy pro dukt roz po czê³o siê
od zba da nia po trzeb i wy ma gañ na byw ców. Zba da no gru pê wiod¹cych u¿yt kow -
ni ków, tzn. tych, któ rzy w naj wiê k szym stop niu ko rzy staj¹ z pro duk tów fir my
i mo gli ju¿ za uwa ¿yæ ko niecz noœæ do ko na nia w nim udo sko na leñ.

Tworz¹c po mys³y no wych pro duk tów, fir ma wy ko rzy sta³a ta k¿e pra cê swo ich
pra cow ni ków, a szcze gól nie przed sta wi cie li han dlo wych, któ rzy do star cza li in for -
ma cji o po trze bach i nie za do wo le niu klien tów, prze pro wa dzaj¹c ba da nia kon su -
menc kie w punk tach de ta licz nych. Ba da nia te mia³y na celu okre œle nie stop nia
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za do wo le nia klien tów z do tych cza so wej Per³y. Oni pierw si prze ka zy wa li in for ma -
cje o no wych przed siê wziê ciach kon su men tów Per³y:

— do ju¿ ist niej¹cych pro duk tów Co ra la i Per wol lu do³¹czy³y kon ku ren cyj ne
mar ki: Nie bie ski Ariel, Orion Express, Bry za do pra nia rêcz ne go, AS Ak tyw na
Pia na (któ re sto so wa³y agre sywn¹ po li ty kê ce now¹),

— nast¹pi³o ta k¿e sil ne wspar cie kon ku ren cyj nych ma rek lo kal nych: li nia
prosz ków E, Pol le na blask, Bis, Do sia.

Zmia na zasz³a rów nie¿ w dal szym i g³êb szym po dzia le ryn ku œrod ków do pra -
nia rêcz ne go na:

— œrod ki do pra nia rêcz ne go o cha rak te rze uni wer sal nym (Ariel, Orion, Bry -
za, Lan za),

— œrod ki do pra nia rêcz ne go tka nin de li kat nych (Co ral, Per woll, Per³a).
Oprócz tego brak by³o ja sne go po zy cjo no wa nia mar ki Per³a — pra nie rêcz ne / 

pra nie tka nin de li kat nych. Dla te go te¿ po wsta³y na stê puj¹ce po mys³y:
1) do tycz¹ce „wnê trza” pro duk tu:
— za sto so wa nie œrod ka an ty pie ni¹cego (mo ¿li woœæ u¿y cia pro duk tu w pral -

kach au to ma tycz nych),
— za sto so wa nie zmiêk cza cza i bal sa mu do we³ny i tka nin de li kat nych —

cz¹ste czek la no li ny,
— za sto so wa nie no wej kon sy sten cji pro duk tu w p³ynie,
— za sto so wa nie wszyst kich po mys³ów ra zem,
2) do tycz¹ce cech ze w nêtrz nych pro duk tu:
— za sto so wa nie no wej ety kie ty na opa ko wa niu bez zmia ny obec nej for mu³y

pro duk tu (wy ra Ÿne pod kre œle nie, ¿e Per³a to pro dukt do de li kat nych tka nin, a nie
tyl ko do tka nin we³nia nych),

— za sto so wa nie no wej ety kie ty na opa ko wa niu przy zmia nie ist niej¹cej for -
mu³y pro duk tu,

— za sto so wa nie no we go opa ko wa nia i no wej ety kie ty dla prosz ku i p³ynu.
Po wsta³e po mys³y po se gre go wa no na stêp nie na trzy gru py: po mys³y ro kuj¹ce

na dzie jê, po mys³y o zna cze niu mar gi nal nym i po mys³y do od rzu ce nia. Przy se -
lek cji po mys³ów bra no pod uwa gê ta kie kry te ria, jak: zgod noœæ z ce la mi fir my
do tycz¹cymi zy sku, wiel ko œci sprze da ¿y, wzro stu sprze da ¿y; po sia da nym ka pi -
ta³em; mo ¿li wo œcia mi dys try bu cyj ny mi. Po mys³y oce nio ne po zy tyw nie zo sta³y
prze kszta³cone w kon cep cje pro duk tu, któ re pod da no dok³ad nej ana li zie w celu
uzy ska nia kil ku od po wie dzi, a wiêc:

— kto bê dzie ko rzy sta³ z tego œrod ka do pra nia?
— jaka bê dzie ko rzy œæ, któr¹ za pew ni ten pro dukt?
— ja kie tka ni ny bê dzie mo ¿na praæ?
Utwo rzo ne kon cep cje spo wo do wa³y nowe, ja sne po zy cjo no wa nie pro duk tu,

po le gaj¹ce na stwo rze niu wi ze run ku Per³y — naj wy ¿ szej ja ko œci œrod ka do pra -
nia tka nin de li kat nych, a ta k¿e mo ¿li wo œci sto so wa nia jej w pral kach au to ma tycz -
nych, po sia daj¹cych spe cjal ny pro gram do tka nin de li kat nych. Ce lem ta kie go po -
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zy cjo no wa nia mia³o byæ zdo by cie ca³kiem no wych na byw ców, któ rzy nie zna li
pro duk tu Per³a, oraz tych, któ rzy u¿y wa li ju¿ tego pro duk tu, ale ode szli do kon -
ku ren tów.

Ko lej ne za da nie po le ga³o na okre œle niu po zy cji tego pro duk tu w sto sun ku do
in nych œrod ków pior¹cych na ryn ku kra jo wym. Wy kres ob ra zu je zmia nê udzia³u
struk tu ry prosz ków do pra nia rêcz ne go wed³ug ma rek na ryn ku pol skim w okre -
sie od stycz nia 1994 roku do czerw ca 1995 roku.

Do lip ca i sierp nia 1994 roku (mo ment po ja wie nia siê na ryn ku Bry zy do pra -
nia rêcz ne go) pro duk ty: Per³a, Co ral, Per woll utrzy muj¹ sta bil ny udzia³ ryn ko wy. 
We wrze œniu i pa Ÿ dzier ni ku 1994 roku udzia³ Bry zy „rêcz nej” ro œnie kosz tem
spad ku udzia³ów Per³y i Co ra la. Li sto pad i gru dzieñ 1994 roku to po ja wie nie siê
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W y  k r e s  2

Udzia³ ryn ku prosz ków do pra nia rêcz ne go w ca³ym ryn ku prosz ków do pra nia w Pol sce w okre sie 
od stycz nia 1994 roku do czerw ca 1995 roku (wg ilo œci)

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.



no we go kon ku ren ta — Arie la do pra nia rêcz ne go, co nie wp³ywa ujem nie na
kon ku ren cjê, gdy¿ zima jest do brym se zo nem sprze da¿y prosz ków do pra nia
rêcz ne go (odzie¿ we³nia na pra na jest w za sa dzie rêcz nie). W stycz niu i lu tym po -
ja wi³a siê jesz cze jed na no woœæ — Orion do pra nia rêcz ne go, poza tym udzia³
w ryn ku Arie la „rêcz ne go” ro œnie, co wp³ywa na spa dek udzia³ów Bry zy „rêcz -
nej” i Co ra la. Do czerw ca 1995 roku za uwa ¿al na jest ten den cja zwy ¿ ko wa dla
„m³odych” pro duk tów: Arie la i Orio na, sta bi li zu je siê udzia³ Bry zy „rêcz nej”
oraz na stê pu je dal szy spa dek udzia³ów Per³y, Co ra la i Per wol lu.

W okre sie 18 mie siê cy trzy mar ki (Per³a, Co ral, Per woll), po sia daj¹ce ³¹cznie
w stycz niu 1994 roku 4,4% ryn ku, po przez sil ne we jœ cie na ry nek Bry zy HW,
Arie la HW i Orio na stra ci³y na ich rzecz udzia³y i w czerw cu 1995 roku wy no -
si³y one ³¹cznie (dla Per³y, Co ra la i Per wol lu) ju¿ tyl ko 2,9%. Wed³ug da nych
fir my Benc ki ser udzia³y ilo œcio we prosz ków do pra nia rêcz ne go w ca³ym ryn ku
prosz ków w 1995 roku wy no si³y ok. 5%. W la tach 1994—1995 udzia³ ilo œcio wy
prosz ku Per³a w ca³ym ryn ku prosz ków do pra nia rêcz ne go spad³ o 0,5%.

Na wy kre sie 3 przed sta wio ne s¹ omó wio ne zmia ny z uwzglêd nie niem wartoœ -
ciowym po szcze gól nych ma rek prosz ków do pra nia rêcz ne go. Na wy kre sie tym
wi docz ny jest taki sam trend zmian, jak na wy kre sie 1, jed nak nie s¹ te zmia ny
pro cen to wo a¿ tak znaczne, gdy¿ ceny pro duk tów do pra nia rêcz ne go i de li kat -
nych tka nin jako pro duk tów spe cja li stycz nych s¹ w wie lu przy pad kach wy ¿ sze
ni¿ pro duk tów uni wer sal nych, jak prosz ki E, Do sia, IXI, As.

Na stêp nym eta pem pro ce su in no wa cji pro duk tu Per³a by³o prze pro wa dze nie te -
sto wa nia kon cep cji, za da wa no po ten cjal nym klien tom py ta nia do tycz¹ce pro duk tu 
Per³a z la no lin¹:

— czy ko rzy œci z u¿yt ko wa nia pro duk tu s¹ zro zu mia³e i wia ry god ne?
— czy pro dukt za spo ka ja po trze bê klien ta?
— czy inne pro duk ty ak tu al nie za spo ka jaj¹ tê po trze bê i za do wa laj¹ klien ta?
— czy cena pro duk tu jest uza sad nio na w sto sun ku do war to œci?
— czy klient kupi³by ten pro dukt?
— czy czê sto pro dukt by³by u¿y wa ny?
— kto ko rzy sta³by z tego pro duk tu?
Ba da nia ryn ko we wy ka za³y, ¿e pro dukt Per³a jest po strze ga ny jako do bry i tani

pro dukt do pra nia tka nin de li kat nych i we³nia nych. Du¿¹ rolê w ta kim po zy cjo no -
wa niu pro duk tu ode gra³a re ko men da cja Miê dzy na ro do we go Se kre ta ria tu We³ny
(Wool mark), któ ry po zwo li³ umie œciæ znak fir mo wy na opa ko wa niu pro duk tu Per³a.

Ko lej nym ele men tem do tycz¹cym in no wa cji pro duk tu Per³a by³o opra co wa nie
pla nu stra te gii mar ke tin go wej, w któ rym okre œlo no:

— ry nek do ce lo wy pro duk tu — ro dzi ny po sia daj¹ce dzie ci, któ re chêt nie bêd¹ 
ko rzy sta³y z no we go, nie dro gie go œrod ka do pra nia tka nin de li kat nych, a ta k¿e
pa nie ceni¹ce so bie ochro nê tka nin i wy sok¹ ja koœæ pro duk tu.

Po nad to:
— pocz¹tko wym ce lem by³o utrzy ma nie dwu pro cen to we go udzia³u w ryn ku,
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— ce lem dal szym by³o zwiê k sze nie udzia³u w ryn ku, a co za tym idzie —
uzy ska nie pew ne go zy sku.

W dal szej czê œci pla nu stra te gii mar ke tin go wej okre œlo no:
— stra te giê dys try bu cji: pro dukt ofe ro wa no w od dziel nych opa ko wa niach, po

14 sztuk prosz ku w kar to nie, w ce nie de ta licz nej 1,86 z³ za pude³ko oraz po 24
sztu ki p³ynu w kar to nie, w ce nie de ta licz nej 2,56 z³ za bu tel kê; w pa le cie
umiesz czo no 64 kar to ny prosz ku i 50 kar to nów p³ynu,

— kon cern Benc ki ser za mie rza³ utrzy maæ (2%), a po tem po wiê k szyæ udzia³
w ryn ku, chcia³ ta k¿e osi¹gn¹æ sto pê zwro tu po nie sio nych nak³adów in we sty cyj -
nych; za pew niæ mia³o to utrzy ma nie, a z cza sem ulep sza nie wy so kiej ja ko œci pro -
duk tu.
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W y  k r e s  3

Udzia³ ryn ku prosz ków do pra nia rêcz ne go w ca³ym ryn ku prosz ków do pra nia w Pol sce w okre sie 
od stycz nia 1994 roku do czerw ca 1995 roku (wg war to œci)

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.



Pocz¹tko wo cena mia³a byæ usta lo na na ta kim sa mym po zio mie, jak cena pro -
duk tu star sze go (bez do dat ku la no li ny), co po zwo li³oby po sze rzyæ ry nek (od zy -
skaæ by³ych klien tów) i sta wiæ czo³a kon ku ren cji.

Bu d¿ et pro mo cyj ny mia³ byæ roz³o¿ony miê dzy re kla mê i pro mo cjê sprze da ¿y. 
Za pla no wa no za sto so wa nie kam pa nii re kla mo wej (te le wi zyj nej, pra so wej i skle -
po wej), opar tej na stra te gii wy ko rzy sta nia œwia dec twa firmy do brze zna nej. Fir -
ma mi tymi by³y:

1. Miê dzy na ro do wy Se kre ta riat We³ny — za twier dzi³ pro dukt jako bar dzo do -
bry do pra nia wy ro bów we³nia nych opa trzo nych zna kiem Wo olmark (Czy sta
¯ywa We³na).

2. Trum ph In ter na tio nal — re no mo wa ny pro du cent naj wy ¿ szej ja ko œci bie li zny 
oso bi stej — uzna³ Per³ê za godn¹ po le ce nia do pra nia swych naj de li kat niej szych
wy ro bów.

3. Ma ga zyn „Pani” — okre œli³ ta k¿e sku tecz noœæ i wy so ki po ziom pro duk tu
Per³a z la no lin¹.

W³aœci wie do bra ne fir my (Wo olmark, Trium ph, ma ga zyn „Pani”) zwró ci³y
uwa gê na pro dukt i mia³y po zy tyw ny wp³yw na jego za re kla mo wa nie. Tekst re -
kla my mia³ pod kre œlaæ ko rzy œci wy ni kaj¹ce z za ku pu pro duk tu — np. swe ter
we³nia ny nie sfil cu je siê, de li kat na bie li zna nie znisz czy siê.

Oprócz tego chcia no za sto so waæ dwu stop niow¹ pro mo cjê pro duk tu:

1) dla hur tu:

— za za ku pie nie 1 truc ka (15 pa let), w tym mi ni mum 1 pa le ty „no wej” Per³y
(pro szek lub p³yn), hur tow nie dys try bu cyj ne otrzy mywa³yby na fak tu rze do dat ko -
wy ra bat w wy so ko œci 4%,

2) dla pod hur tu i de ta lu:

— hur tow nie za opa truj¹ce siê u dys try bu to rów (pod hurt) oraz de tal otrzy my -
wa li by punk ty za za kup „no wej” Per³y (za okre œlon¹ kwo tê okre œlo na licz ba
punk tów).

Punk ty te by³yby su mo wa ne przez okres 3 mie siê cy. Na za ko ñcze nie pro mo cji 
fir ma (pod hurt, de tal) otrzy my wa³aby na gro dê rze czow¹ od po wied ni¹ do sumy
ze bra nych punk tów. Na gro da mi mia³ byæ sprzêt AGD oraz RTV. Uczest ni cy pro -
mo cji po wype³nie niu an kie ty fir my Benc ki ser bra li by rów nie¿ udzia³ w lo so wa -
niu na gro dy g³ów nej — fia ta 126 p.

Po nie wa¿ wpro wa dze nie „no wej” Per³y mia³o siê od byæ przed za ko ñcze niem
wy prze da ¿y do tych cza so wej, za pro po no wa no 15% do dat ko we go ra ba tu na fak tu -
rze przy za ku pie mi ni mum 3 pa let Per³y bez la no li ny.

Zba da no, ja kie typy œrod ków pior¹cych s¹ naj czê œciej u¿y wa ne w pol skich do -
mach.

Ana li zuj¹c przed sta wio ne na wykresie 4 dane, na le ¿y stwier dziæ, ¿e naj czê -
œciej s¹ u¿y wa ne w pol skich do mach uni wer sal ne prosz ki do pra nia, na dru gim
miej scu prosz ki do tka nin de li kat nych, na trze cim p³yny do pra nia tka nin de li kat -
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nych, na stêp nie uni wer sal ne p³yny do pra nia, po tem myd³o do pra nia i pa sty do
pra nia.

Oka zu je siê, ¿e ana li zo wa ny pro dukt, czy li pro szek i p³yn do pra nia tka nin de -
li kat nych — Per³a, znaj du je siê w seg men cie œrod ków pior¹cych o do brej po zy cji 
ryn ko wej.

Na stêp nie kie row nic two przyst¹pi³o do usta le nia wiel ko œci sprze da ¿y i co za
tym idzie osza co wa nia kosz tów i zy sków przy go to wy wa ne go pro jek tu. Za pla no -
wa no sprze da¿ mi ni mum 150 pa let pro duk tu Per³a w ci¹gu pierw szych dwóch ty -
go dni sprze da ¿y.

Po po zy tyw nym prze jœ ciu przez opi sa ne eta py kon cep cja „no wej” Per³y zo -
sta³a skie ro wa na do dzia³u roz wo ju tech nicz ne go, gdzie na ukow cy stwo rzy li kon -
kret ny pro dukt o wy ma ga nych ce chach. Pra cow ni cy dzia³u mar ke tin gu do star czy -
li na ukow com po trzeb nych in for ma cji co do cech pro duk tu po szu ki wa nych przez
kon su men tów i spo so bów, w jaki do ko nuj¹ oni oce ny, czy pro dukt po sia da ocze -
ki wa ne atry bu ty. Tech ni cy la bo ra to ryj ni tej fir my spê dzi li po nad sze œæ mie siê cy
na opra co wy wa niu mie sza nek pro duk tu z do dat kiem la no li ny, a¿ uzy ska li ten naj -
bar dziej od po wied ni. Na ukow cy, bior¹c pod uwa gê aspek ty psy cho lo gicz ne w re -
ak cji kon su men tów na ró¿ ny ko lor pro duk tu i inne cha rak te ry stycz ne ce chy ze w -
nêtrz ne, za sto so wali w „no wej” Per le (prosz ku) ró¿ owe gra nul ki la no li ny, a w
p³ynie wiê ksz¹ gê stoœæ i kre mow¹ kon sy sten cjê.

Go to we pro to ty py Per³y przesz³y te sty la bo ra to ryj ne spraw dzaj¹ce funk cjo no -
wa nie pro duk tu, co umo ¿li wi³o uzy ska nie pew no œci, ¿e jest on efek tyw ny.
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W y  k r e s  4

Struk tu ra naj czê œciej u¿y wa nych ty pów œrod ków pior¹cych w pol skich go spo dar stwach do mo wych
w 1995 roku

• r ó d ³ o: Opra co wa nie w³asne na pod sta wie da nych fir my Benc ki ser.



Dla pro duk tu za sto so wa no ca³ko wi cie nowe opa ko wa nie. Po le ga³o to na wpro -
wa dze niu:

1) no wej ety kie ty sil nie ak cen tuj¹cej we³nê jako przed sta wi cie la tka nin de li -
kat nych (po ja wi³ siê wi ze ru nek we³nia ne go swe tra i de li kat nej bie li zny),

2) no we go kszta³tu i ko lo ru bu tel ki pod kre œlaj¹cego de li kat noœæ i ja koœæ,

3) po sze rzo nej na zwy pro duk tu z pod kre œle niem do dat ku la no li ny oraz zna ków 
zna nych firm (Wo olmark i Trium ph).

Fir ma Benc ki ser nie zde cy do wa³a siê na te sto wa nie ryn ku, po nie wa¿ pro dukt
Per³a by³ ju¿ zna ny na ryn ku œrod ków pior¹cych. Przyst¹pi³a wiêc do ko mer cja li -
za cji pro duk tu, a w szcze gól no œci do wy bo ru w³aœci we go mo men tu we jœ cia na
ry nek. Ze wzglê du na to, ¿e Per³a z la no lin¹ wcho dzi³a na miej sce star sze go pro -
duk tu, po wsta³ pro blem ewen tu al ne go opóŸ nie nia jej wpro wa dze nia, a¿ za pas
star sze go pro duk tu zo sta nie zu ¿y ty. Jed nak fir ma po sta no wi³a wpro wa dziæ
„nowy” pro dukt we wrze œniu i jed no cze œnie wy prze da waæ star szy.

Osta tecz nie dzia³ mar ke tin gu opra co wa³ piêæ ar gu men tów prze ma wiaj¹cych za
suk ce sem „no wej” Per³y:

1. Du¿e za in te re so wa nie kon su men tów „now¹” Per³¹, de kla ruj¹cych chêæ jej
za ku pu, wy ka za ne przez prze pro wa dzo ne ba da nia mar ke tin go we.

2. Je dy ny pro dukt do pra nia za wie raj¹cy na tu ral ny bal sam we³ny — la no li nê.

3. Je dy ny pro dukt do pra nia po sia daj¹cy atest Miê dzy na ro do we go Se kre ta ria tu 
We³ny — znak Czy sta ¯ywa We³na.

4. Per³a to sil na mar ka z tra dy cja mi, ciesz¹ca siê uzna niem kon su men tów.

5. Sil na kam pa nia re kla mo wa, któ ra do trze do ka ¿ de go po ten cjal ne go kon su -
men ta.

4. Wnio ski ko ñco we

Re asu muj¹c, na le ¿y stwier dziæ, ¿e dzia³al noœæ in no wa cyj na w za kre sie udo sko -
na le nia do tych cza so we go pro duk tu Per³a przy czy ni³a siê do wzro stu kon ku ren cyj -
no œci fir my Benc ki ser na pol skim ryn ku. Kon cern Benc ki ser pierw szy wszed³ na
ry nek kra jo wy z pro duk tem za wie raj¹cym cz¹stecz ki la no li ny. Mia³ szan sê za tem
zy skaæ „ko rzy œci przy pa daj¹ce ini cja to rom”, a wiêc po le gaj¹ce na prze jê ciu dys -
try bu to rów i na byw ców, a ta k¿e zdo by ciu re pu ta cji fir my wiod¹cej. Tak te¿ siê
sta³o, gdy¿ w kon se kwen cji wpro wa dze nia „no wej” Per³y znacz¹co wzros³a jej
sprze da¿:

— w 1995 roku sprze da no 3120 ton („sta rej” Per³y i od wrze œnia „no wej”),

— w 1996 roku sprze da no 4076 ton,

— w 1997 roku sprze da no 3850 ton.

Dla okre œle nia zmian, ja kie na stê po wa³y w po zio mie sprze da ¿y z okre su na
okres, pos³u¿y³ wska Ÿnik dy na mi ki, któ ry dla 1996 roku wy niós³ 130,5%, co
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ozna cza, ¿e sprze da¿ „no we go” pro duk tu wzros³a o 30,5% w po rów na niu z ro -
kiem 1995; ten den cja ta utrzy ma³a siê i w na stêp nym, 1997 roku.

„Nowa” Per³a spo wo do wa³a wy co fa nie z rynku kon ku ren cyj ne go pro duk tu, ja -
kim by³ Co ral fir my Lever.

Per³a sta³a siê nie kwe stio no wa nym pro duk tem „nu mer je den” wœ ród œrod ków
do pra nia tka nin de li kat nych, zwiê k szaj¹c z roku na rok swo je pro cen to we
udzia³y w tym seg men cie:

— 1996 rok — 52,3%
— 1997 rok — 56,1%
Fir ma Benc ki ser zdo by³a wiêc po zy cjê li de ra na ryn ku pro duk tów do pra nia

tka nin we³nia nych i de li kat nych.
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