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Narzędzia kształtowania wizerunku na rynku aptek 
w województwie kujawsko-pomorskim

Streszczenie

Wizerunek przedsiębiorstwa jest niezwykle cennym zasobem niematerial-
nym, który przekłada się na różne aspekty związane z prowadzoną działalnością. 
W przedmiotowym opracowaniu nacisk położony został na przedstawienie znacze-
nia wizerunku w zarządzaniu przedsiębiorstwami na rynku aptek w województwie 
kujawsko-pomorskim. Jednym z celów opracowania było zidentyfikowanie pod-
stawowych narzędzi kształtowania wizerunku wykorzystywanych przez przedsię-
biorstwa działające na tym rynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania, 
którego jednym z elementów były właśnie narzędzia kształtowania wizerunku na 
rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim. Artykuł ma charakter badaw-
czy.

Słowa kluczowe: wizerunek, komunikacja marketingowa, marketingowe zarządza-
nie przedsiębiorstwem.

Kody JEL: M31

Wstęp

Jednym z podstawowych zadań menadżerów jest dbanie o korzystny wizerunek przed-
siębiorstw oraz komunikacja z odbiorcami, która w pełni odpowiada ich oczekiwaniom. 
Korzystny wizerunek firmy jest zasobem niematerialnym, decydującym o sposobie postrze-
gania i ocenie przedsiębiorstw. W tym sensie ma on istotny wpływ na wyróżnianie przed-
siębiorstw na tle konkurencji, budowanie przewagi konkurencyjnej oraz ewidentnie ułatwia 
budowanie dobrych relacji z odbiorcami oferty rynkowej firmy. Należy podkreślić również 
fakt, iż wizerunek danego przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym kryterium oceny sposo-
bu zarządzania przedsiębiorstwem, co ma niebagatelne znaczenie dla oceny umiejętności 
kierowniczych menadżerów. Nie sposób więc umniejszać znaczenia wizerunku przedsię-
biorstw, tym bardziej, że podstawowym celem działań promocyjnych jest właśnie kreowanie 
korzystnego o nich wyobrażenia, czyli pozytywnego wizerunku.

Menadżerowie nieustannie walczą o wizerunek swoich przedsiębiorstw. Skuteczność 
działań w tym zakresie zależy głównie od przemyślanej i spójnej strategii kreowania wize-
runku, której podstawą są jasne i wyraziste cele działań wizerunkowych. Dla przedsiębior-
ców szczególnie ważne wydają się cele związane z budowaniem dobrych relacji z szeroko 
rozumianymi interesariuszami oraz nawiązywanie kontaktów z różnymi grupami odbiorców 
za pomocą przemyślanych działań w zakresie komunikacji. Przedstawione cele mogą być 
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realizowane przy wykorzystaniu różnych metod promocji, z których najskuteczniejsze oka-
zują się działania w zakresie promocji pośredniej.

Celem opracowania jest identyfikacja narzędzi promocji pośredniej, które wykorzysty-
wane są przez menadżerów na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim w kre-
owaniu pozytywnego wizerunku tych przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położony został 
na ocenę relacji między celami promocyjnymi przedsiębiorców na tym rynku a konkretnymi 
działaniami podejmowanymi w celu ich realizacji. W opracowaniu wykorzystano wyniki 
badania dotyczącego działań wizerunkowych podejmowanych na rynku aptek w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Stanowiły one fragment większego badania, którego celem była 
ocena wszystkich działań dotyczących komunikacji marketingowej podejmowanych przez 
właścicieli aptek w przedmiotowym województwie. 

Znaczenie wizerunku w działalności przedsiębiorstw

Wizerunek przedsiębiorstwa jest swego rodzaju obrazem firmy w świadomości osób, 
które z nią się stykają w sposób bezpośredni (np. klienci) lub pośredni (ogólnie jako uczest-
nicy rynku). Wizerunek jest czymś zewnętrznym wobec firmy, czymś na co firma może 
jedynie starać się wpływać i kształtować według swoich potrzeb. Dobry wizerunek pełni 
następujące funkcje w przedsiębiorstwie (Cenker 2007, s. 42):
 - zjednuje opinię publiczną do marki i do firmy,
 - ułatwia wzajemne porozumienie,
 - usuwa anonimowość między przedsiębiorstwem a odbiorcami,
 - sprzyja wytworzeniu korzystnego nastawienia do firmy i jej poczynań, a także wpływa 

na uczucie akceptacji.
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w ramach promocji pośredniej wyko-

rzystuje się przede wszystkim w celu kształtowania pożądanego wizerunku oraz budowania 
pozytywnego nastawienia klientów do przedsiębiorstw. Składają się one z działań, które 
mają pośredni wpływ na efekty działalności prowadzonej przez różne instytucje. Działania 
te opierają się na koncepcji zmniejszania dystansu w stosunkach między tymi instytucjami 
a otoczeniem. Odbywa się to na zasadzie zwiększania zaufania oraz budowania pozytyw-
nego nastawienia adresatów działań podejmowanych w zakresie tej specyficznej metody 
promocji. Przejawem wykorzystania promocji pośredniej są działania w zakresie public  
relations oraz publicity (Garbarski, Rutkowski, Wrzosek 1997, s. 495). 

W przypadku publicity chodzi o rozgłos oparty na działaniach podejmowanych za pośred-
nictwem środków masowego przekazu, które mają nadać jakiemuś wydarzeniu znacznego 
rozgłosu lub spowodować, aby przez wykorzystanie środków masowego przekazu zostały 
ujawnione i wyjaśnione okoliczności danej sprawy (Smolski, Smolski, Stadtmuller 1999).

Public relations natomiast to planowa, ciągła i prowadzona z uwzględnieniem wyni-
ków systematycznie prowadzonych badań działalność, polegająca na przekazywaniu przez 
dany podmiot specjalnie przygotowanych informacji i podejmowaniu określonych działań, 
w celu stworzenia w otoczeniu jego pożądanego obrazu, pozwalającego na lepsze zintegro-
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wanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiającego mu realizację jego podstawowych celów 
(Budzyński 2003). Promocja pośrednia polega więc na kształtowaniu pozytywnego wize-
runku oraz budowaniu pozytywnego nastawienia całych społeczności do podejmowanych 
przez przedsiębiorstwa działań. Głównym celem działań w zakresie public relations jest 
wówczas ustanowienie i utrzymanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa jako solidnego 
partnera, cieszącego się zaufaniem, wykazującego troskę o otoczenie i środowisko natural-
ne, a przede wszystkim dbającego o wszystkich odbiorców oferty rynkowej. Są to więc dzia-
łania, które z punktu widzenia kształtowania pożądanego wizerunku przedsiębiorstwa mają 
kluczowe znaczenie. Public relations należy traktować jednak jako grupę działań kształtu-
jących wizerunek przedsiębiorstwa, a nie jedyny element strategii wizerunkowej przedsię-
biorstwa, którą powinny współtworzyć również działania nie związane z public relations 
(Stanowiska-Traczyk 2007). 

Działania podejmowane w ramach promocji pośredniej muszą opierać się przede wszyst-
kim na jasno określonych celach, które są podstawą doboru poszczególnych narzędzi i tech-
nik w ramach promocji pośredniej. Należy pamiętać, że dobór ten zależy również od za-
sięgu oddziaływania, a przede wszystkim od rodzaju adresatów podejmowanych działań. 
Promocja pośrednia, podobnie jak inne działania marketingowe, wymaga precyzyjnie zde-
finiowanych grup odbiorców. Wynika to z faktu, iż między poszczególnymi grupami inte-
resariuszy istnieją duże różnice pod względem wiedzy i nastawienia do przedsiębiorców, 
przez co nie jest możliwe skuteczne docieranie z informacjami do wszystkich (Cenker 2007, 
s. 45-46).

Istotnym czynnikiem warunkującym dobór narzędzi promocji pośredniej są oczywiście 
dostępne środki, które mogą być przeznaczone na sfinansowanie działań w zakresie pro-
mocji pośredniej. Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na organizowanie 
wystawnych imprez, na które zapraszane są gwiazdy muzyki lub przygotowanie filmów 
bądź gier internetowych. Z drugiej strony wiele nowoczesnych narzędzi promocji pośredniej 
nie wymaga ogromnych nakładów na ich przygotowanie i skuteczne wykorzystanie (Schulz 
2015, s. 327).

Założenia metodyczne

Identyfikacja narzędzi kształtujących wizerunek na rynku aptek w województwie ku-
jawsko-pomorskim stanowiła fragment większego badania, którego przedmiotem była 
ocena wszystkich działań w zakresie komunikacji marketingowej na tym rynku. Badanie 
przeprowadzone zostało przez zespół pracowników Katedry Marketingu i Rozwoju 
Regionalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w grudniu 
2015 roku. Badaniem objęto łącznie 250 aptek prowadzących aktywnie działalność na 
terenie przedmiotowego województwa. Na etapie zbierania danych pozyskano wypełnio-
ne kwestionariusze od 75 aptek, co odpowiada 11,6% badanej populacji. W badaniu wy-
korzystano metodę ankiety pocztowej, która rozsyłana była do właścicieli aptek dobie-
ranych z bazy Centrum Informacyjnego Systemu Ochrony Zdrowia. Badaną populację 
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ograniczono do aptek ogólnodostępnych, które prowadzą aktywną działalność gospodar-
czą. Z badania wyłączono apteki zakładowe, apteki szpitalne i te, które działają w pod-
miotach medycznych posiadających dział farmacji szpitalnej. Dane pozyskano na pod-
stawie przygotowanego na potrzeby niniejszego badania kwestionariusza ankietowego. 
Dane poddano analizie korzystając z programu PAWS Statistics. W badaniu wykorzysta-
no metodę doboru kwotowego, której podstawą był podział administracyjny województwa  
kujawsko-pomorskiego.

Proces doboru próby, oparty na metodzie doboru kwotowego, poprzedzony został analizą 
struktury rynku aptek w Polsce. W ostatnich latach można zaobserwować, iż rynek ten charak-
teryzuje się systematycznym wzrostem liczby aptek. Na koniec września 2015 roku w Polsce 
zarejestrowanych było 14 666 aptek, co oznacza wzrost na poziomie niemal 10% rocznie. 
Niestety, przyrost ten nie oznacza wzrostu liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących 
na tym rynku, który przekładałby się na zaostrzenie konkurencji. Wręcz przeciwnie, ewident-
nie zmniejsza się liczba aptekarzy indywidualnych, a wzrasta liczba aptek sieciowych, które 
stanowią coraz większy udział w rynku1. W Polsce jedna apteka przypada już na 2,6-2,7 tys. 
osób. Dla porównania – w krajach UE średnia wynosi 4,5 tys. osób, a w przypadku konkret-
nych krajów ta liczba waha się od 2,2 tys. w Belgii do 7,5 tys. w Szwecji.

Województwo kujawsko-pomorskie, na tle całego kraju, zajmuje przedostatnie miejsce 
pod względem liczby osób przypadających na jedną aptekę. Wskaźnik ten wynosi 3624 oso-
by na jedną aptekę. Większa liczba osób na jedną aptekę występuje tylko w województwie 
warmińsko-mazurskim. Struktura tego rynku jest jednak bardzo podobna do innych regio-
nów. Większość aptek koncentruje się w miastach funkcjonujących na prawach powiatów. 
W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonują łącznie 643 apteki ogólnodostępne. 
Spośród tych aptek 41,1% prowadzi działalność w dużych miastach na prawach powiatów, 
takich jak: Bydgoszcz (130), Toruń (75), Włocławek (50) czy Grudziądz (37). Pozostałe 
apteki działają w ramach 19 powiatów, które dzielą się na 144 gminy. W procesie doboru 
próby zachowano procentowy udział aptek przypadających na poszczególne powiaty, zgod-
nie z założeniem, iż dobór próby za pomocą metody doboru kwotowego określa się propor-
cjonalnie do udziału poszczególnych warstw w populacji (Kaczmarczyk 2003, s. 61). 

Narzędzia kształtowania wizerunku

Praktyka zarządzania przedsiębiorstwami nastawionymi na sukces w długim okresie po-
twierdza decydujące znaczenie odpowiedniej komunikacji marketingowej. Skuteczne poin-
formowanie klientów o działalności przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych warunków, 
które przekładają się na ten sukces. Dla wielu przedsiębiorstw jest to również istotny ele-
mentem budowania przewagi konkurencyjnej, który może wyróżnić przedsiębiorstwo na tle 
konkurencji. Zdecydowana większość właścicieli aptek objętych badaniem zadeklarowało, 
że w ostatnich trzech latach podjęło „działania z zakresu promocji (reklamy, promocji na 

1  http://www.rynekaptek.pl [dostęp: 18.01.2016].
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wybrane produkty, szkoleń pracowników w zakresie sprzedaży itp.)”. Wyniki przeprowa-
dzonego badania wskazują, że tylko 5% przedsiębiorców w tej branży nie podjęło działań 
w tym zakresie. Na szczególną uwagę zasługują jednak cele podejmowanych działań w za-
kresie komunikacji marketingowej. Najczęściej przedsiębiorcy działający na rynku aptek 
w województwie kujawsko-pomorskim podejmują działania w zakresie komunikacji mar-
ketingowej w celu zwiększenia sprzedaży (56,2% właścicieli). Na kolejnym miejscu (43,6% 
wskazań) znalazły się cele wizerunkowe, kluczowe z punku widzenia niniejszego opraco-
wania. Dopiero na trzecim miejscu przedsiębiorcy w tej branży wskazali na cel związany 
z „informowaniem klientów o istnieniu firmy i warunkach zakupu produktów (godzinach 
otwarcia, danych kontaktowych, aktualnych promocjach itp.)”. Natomiast 31,3% właścicieli 
aptek podejmuje działania promocyjne w celu poinformowania swoich potencjalnych klien-
tów o prowadzonej działalności.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność promocyjną między innymi w celach wi-
zerunkowych stawiają na bardzo zróżnicowane działania. Jednym z celów niniejszego 
opracowania było ustalenie, z których narzędzi kształtowania wizerunku przedsiębiorcy na 
rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim korzystają najczęściej. Wyniki badania 
wskazują, iż są to w pierwszej kolejności środki identyfikacji firmy, takie jak: znak firmo-
wy, wizytówki, jednorodne ubrania pracowników itp. Z tego typu działań korzysta 78,4% 
przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że spójny system wizualny jest najważniejszym elemen-
tem całościowej identyfikacji, który ma ogromne znaczenie z punktu widzenia identyfikacji 
rynkowej firmy i wyróżnienia jej na tle konkurencyjnych marek. Przedsiębiorcy na anali-
zowanym rynku przykładają do tych działań dużą wagę, co wynika zapewne ze znacznego 
natężenia konkurencji na analizowanym rynku. Wykaz działań wizerunkowych na rynku 
aptek w województwie kujawsko-pomorskim przedstawiono na wykresie 1.

Z deklaracji właścicieli aptek wynika, że drugim najczęściej wykorzystywanym narzę-
dziem, który pozytywnie wpływa na wizerunek aptek są działania w zakresie promocji oso-
bistej. Przejawem tych działań są porady dotyczące zdrowia realizowane w trakcie osobi-
stego kontaktu z klientem. Na uwagę zasługuje fakt, iż 67,9% przedsiębiorców w tej branży 
traktuje porady dotyczące zdrowia jako narzędzie wpływające na wizerunek aptek, a nie 
tylko obowiązek wynikający z konieczności przestrzegania prawa farmaceutycznego.

Na kolejnym miejscu znalazły się działania związane z bieżącym informowaniem pracow-
ników o sytuacji firmy. 65,8% przedsiębiorców na rynku aptek w województwie kujawsko-po-
morskim dba o ten aspekt prowadzonej działalności. Niewątpliwie są to działania, które należy 
oceniać bardzo pozytywnie, ponieważ świadczą o przykładaniu dużej wagi do marketingu 
wewnętrznego. W tym przypadku działania kierowane są do pracowników, którzy stanowią 
ważną grupę odbiorów działań wizerunkowych. Do tej samej kategorii narzędzi kształtowania 
wizerunku należy organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych dla pracowników. Z tych 
narzędzi korzysta 18,2% właścicieli aptek. Z punktu widzenia marketingowego zarządzania 
przedsiębiorstwem optymalnym rozwiązaniem byłoby połączenie działań w zakresie marke-
tingu wewnętrznego z racjonalnym systemem szkoleń w zakresie promocji osobistej. Taka 
kombinacja powinna przynieść pożądane efekty nie tylko o charakterze wizerunkowym, ale 
również w wielu innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
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Zupełnie inną kategorię narzędzi kształtowania wizerunku na rynku aptek w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim stanowią działania związane z promocją pośrednią w Internecie. 
W tej grupie narzędzi znalazły się działania związane z prowadzeniem forum dyskusyjnego 
na stronie internetowej aptek oraz posiadanie konta w mediach społecznościowych. Pierwsze 
ze wskazanych narzędzi realizowane jest przez 43,2% właścicieli aptek. Posiadanie konta 
w mediach społecznościowych deklaruje natomiast 39,4% przedsiębiorców w tej branży. 
Przedsiębiorstwa prowadzące swoje działania wizerunkowe w sieci odnoszą z tego faktu 
wiele korzyści. Dzięki tym działaniom mogą obserwować reakcje klientów, słuchać ich opi-
nii i natychmiastowo odpowiadać na ich komentarze. Przyjmuje się, że dobrze prowadzone 
działania w Internecie są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi kształtowania wizerunku 
przedsiębiorstw.

Ostatnim, relatywnie często wybieranym narzędziem kształtowania wizerunku na ryn-
ku aptek w województwie kujawsko-pomorskim okazały się działania związane z prowa-
dzeniem działalności sponsoringowej i charytatywnej. Z tego typu działań korzysta 32,6% 
przedsiębiorstw na tym rynku. Sponsoring, podobnie jak udział w akcjach charytatywnych, 
sprzyja tworzeniu i wzmacnianiu pożądanego wizerunku firmy i jej produktów, kreuje 
i utrwala świadomość nazwy firmy, jej logo i marek. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż nie wszystkie narzędzia kształtowania wizerunku związa-
ne z promocją pośrednią są wykorzystywane przez właścicieli aptek. Specyfika funkcjo-

Wykres 1
Wykaz działań wizerunkowych na rynku aptek w województwie  
kujawsko-pomorskim (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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nowania przedsiębiorstw w tej branży sprawia, że bardzo rzadko wykorzystuje się imprezy 
okolicznościowe dla klientów (8,7% wskazań) czy udział w targach i wystawach (4,9% 
wskazań). Wyniki przeprowadzonego badania wskazują również, iż przedsiębiorcy na rynku 
aptek w województwie kujawsko-pomorskim nie korzystają z media relations, które mogą 
polegać np. na przygotowaniu komunikatów dla mediów lub organizacji konferencji praso-
wych.

Podsumowanie

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży, powinien dbać o wizerunek swojej firmy, 
który stanowi trudny do przecenienia zasób niematerialny. Zwykle jest to kombinacja do-
brych i złych elementów. Wizerunek korzystny, czyli bez dominacji cech negatywnych, po-
wstaje na skutek przemyślanych działań podejmowanych przez przedsiębiorców. Realizacja 
tych działań czyli zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa jest procesem bardzo skom-
plikowanym, czasochłonnym i wielokierunkowym. Wymaga konsekwencji, cierpliwości, 
stałego monitoringu i oceny. Zarządzanie wizerunkiem jest procesem komunikacyjnym, 
którego efektem powinno być zaufanie odbiorców. Nie można tego efektu osiągnąć przy 
braku autentyczności podejmowanych działań lub w sytuacji, gdy zarządzający procesem 
wizerunkowym kreują nierealny, życzeniowy obraz swoich przedsiębiorstw (Schulz 2015). 
Działania wpisujące się w proces komunikacyjny należą do szerszego nurtu marketin-
gu relacji, który wymaga, aby firmy, poznawszy mechanizm podejmowania decyzji przez 
konsumentów, odpowiednio sterowały ich postępowaniem i dążyły do wykreowania oraz 
wzmocnienia długookresowych związków. Takie działania można określić także, jako zmie-
rzające do opracowania sposobu wpływania na postrzeganie przez klienta firmy, jej oferty, 
na jego stan emocjonalny, a także poczucie spełnienia związane z zaspokojeniem potrzeby 
(Nieżurawski, Śmiatacz 2012).

Przedsiębiorcy na rynku aptek w województwie kujawsko-pomorskim podejmują 
bardzo zróżnicowane działania, które pozwalają na osiąganie celów wizerunkowych. Do 
najczęściej wykorzystywanych narzędzi kształtowania wizerunku należy w pierwszej ko-
lejności dbanie o elementy systemu identyfikacji przedsiębiorstw oraz traktowanie bez-
pośredniego kontaktu z klientem, jako doskonałego sposobu na budowanie pożądanego 
wizerunku. Odbywa się to przez osobiste porady dotyczące zdrowia, kontakt z wyko-
rzystaniem Internetu przez forum dyskusyjne lub konto w mediach społecznościowych. 
Przedsiębiorcy na rynku aptek przykładają również dużą wagę do odpowiedniego zarzą-
dzania wizerunkiem wewnątrz firmy. W tym celu wykorzystują elementy marketingu 
wewnętrznego, który przejawia się w bieżącym informowaniu pracowników o sytuacji 
firmy oraz organizowaniu imprez i wyjazdów integracyjnych dla pracowników. Specyfika 
prowadzonej działalności sprawia, że praktycznie nie są wykorzystywane działania pole-
gające na organizowaniu imprez okolicznościowych dla klientów, udziale w targach i wy-
stawach czy też media relations.
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Tools for Shaping the Image in the Market for Pharmacies  
in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Summary

The enterprise’s image is an extremely valuable intangible asset which translates 
into various aspects connected with the activity being performed. In their study, the 
authors emphasised presentation of the image in enterprise management in the mar-
ket for pharmacies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. One of the aims of 
the study was to identify the basic tools for shaping the image used by enterprises 
operating in this market. In their study, the authors used results of the research one 
element of which was just the tools for shaping the image in the market for pharma-
cies in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship. The article is of the research nature.
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Инструменты формирования имиджа на рынке аптек  
в Куявско-Поморском воеводстве

Резюме

Имидж предприятия – весьма ценный нематериальный ресурс, который 
переводится на разные аспекты, связанные с осуществляемой деятельностью. 
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В разработке упор сделали на представление значения имиджа в управле-
нии предприятиями на рынке аптек в Куявско-Поморском воеводстве. Одной 
из целей разработки было выявление основных инструментов формирова-
ния имиджа, используемых предприятиями, действующими на этом рынке.  
В разработке использовали результаты изучения, одним из элементов которо-
го были именно инструменты формирования имиджа на рынке аптек в Куяв-
ско-Поморском воеводстве. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: имидж, маркетинговая коммуникация, маркетинговое 
управление предприятием.
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