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MARKETING ZORIENTOWANY NA MĘŻCZYZN – 

ZAŁOŻENIA, UWARUNKOWANIA 
 

 

Wprowadzenie 

Zachodzące od pewnego już czasu przemiany społeczne i kulturowe, wzrost 

zamożności kobiet, ich rosnąca pozycja zawodowa i coraz większy udział w budowaniu 

domowych budżetów, a równocześnie obserwowane większe zaangażowanie mężczyzn 

w domowe obowiązki i opiekę nad dziećmi powodują powolne zacieranie się tradycyjnych ról 

kobiet i mężczyzn, a także wymuszają zdefiniowanie na nowo pojęć kobiecości i męskości. 

Odwoływanie się w działaniach marketingowych do tradycyjnych, czy też często 

stereotypowych wyobrażeń na temat kobiet i mężczyzn staje się niewystarczające, a wręcz 

niepożądane dla współczesnych przedsiębiorstw. Mężczyźni do tej pory postrzegani jako 

silni, wojowniczy, aktywni stają się obecnie łagodniejsi i bardziej opiekuńczy, oczekują 

również oferty i komunikacji ukierunkowanej na ich zmieniające się potrzeby i dopasowanej 

do nowego modelu męskości. Koncepcja marketingu skierowanego do mężczyzn może być 

dla wielu przedsiębiorstw odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na współczesnym rynku. 

 

  

1. Mężczyzna jako konsument 

Opracowanie skutecznych strategii i instrumentów marketingowych skierowanych na 

rynek mężczyzn wymaga dokładnego poznania cech i zachowań tej grupy konsumentów. 

J. Cunningham i P. Roberts zauważają, że postępowanie mężczyzn na rynku determinuje 

ogólna potrzeba osiągania sukcesu przejawiająca się chęcią uzyskania przewagi, 

wyprzedzenia rywali i zajęcia dominującej pozycji. Mężczyźni w realizacji tych celów 

posługują się różnymi strategiami poczynając od otaczania się symbolami statusu, poprzez 

koncentrowanie się na działaniach, które są zauważane i nagradzane, aż po tworzenie 

hierarchii i silniejsze koncentrowanie się na przedmiotach niż ludziach
1
. Naturalna skłonność 

                                                           
1
 Por. J. Cunningham, P. Roberts, Zakupy na obcasach. Sekrety kobiecych motywacji, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2012; Podobny pogląd wyraża M. Barletta określając mężczyzn jako indywidualistów, którzy 

odbierają świat przez pryzmat własnego ja, uważają innych ludzi za ważnych jednak nie na tyle, by skupiać na 



do rywalizacji oraz zorientowanie na konkretny cel cechują mężczyzn również jako 

konsumentów. Można wskazać także inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw 

kierujących swoje działania marketingowe na rynek mężczyzn cechy tej grupy odbiorców. 

Mężczyźni konsumenci
2
: 

 dążą do rozwiązania zaistniałego problemu, jednak dopiero wtedy, gdy się pojawi, 

 skupiają się na konkretach, faktach i liczbach w dążeniu do realizacji celu, 

 poszukują możliwie najbardziej wygodnych rozwiązań, 

 są skłonni do zakupu marek, które znają, 

 są bardziej cierpliwi w oczekiwaniu na efekty działania produktów, 

 są lojalni wobec sprawdzonych marek i produktów, 

 są skłonni wydać więcej na markę, która im się podoba.   

 zwykle są przygotowani do zakupów, zarówno pod względem finansowym, jak 

i informacyjnym, 

 wartości wynikające z korzystania z produktu przedkładają nad wartości 

reprezentowane przez cenę, 

 są bardziej skłonni polegać na opinii eksperta niż przyjaciela,  

 rzadziej korzystają z promocji, 

 są mniej podatni na wpływ sprzedawców. 

Obraz współczesnego mężczyzny konsumenta staje się coraz bardziej wielowymiarowy, 

oprócz typowo męskich cech takich, jak dominacja i kontrola, pojawiają się cechy częściej 

przypisywane kobietom, jak wrażliwość czy emocjonalność. Tworzenie oferty dla mężczyzn 

wymaga więc dokładnego poznania i zrozumienia potrzeb, oczekiwań, preferencji i sposobu 

postępowania tej grupy nabywców. 

 

 

2. Proces podejmowania decyzji zakupu przez mężczyzn 

Różnice biologiczne, społeczne i kulturowe pomiędzy kobietami i mężczyznami, które 

wpływają na odmienne u obu płci postrzeganie oferty i zachowania rynkowe mają swoje 

odzwierciedlenie również w procesie podejmowania decyzji zakupu. Mężczyźni, których 

wybory są zwykle racjonalne i zaplanowane, dokonują zakupów najczęściej, aby zaspokoić 

                                                                                                                                                                                     
nich większą uwagę niż na przedmiotach czy wydarzeniach, dążą do osiągania zwycięstw poprzez rywalizację, 

tworzą hierarchiczne struktury, które odpowiadają ich wizji świata [szerzej na ten temat: M. Barletta, Marketing 

skierowany do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2006].  
2
 Zob. J. Izmałkowa, Materiał na wspaniałych konsumentów, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11; A. Arwaj-

Sidorowicz, A. Nowak, Co z tym seksem w sprzedaży?, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11; H. Maquire, Pan w 

centrum handlowym, „Marketing w praktyce” 2013, nr 11. 



konkretną, zaistniałą potrzebę, traktując zakupy jako swego rodzaju polowanie, czy też rodzaj 

misji. Zakupy są zwykle dla mężczyzn procesem żmudnym, którego czas starają się skrócić 

do niezbędnego minimum, zaś niedokonanie zakupu zaplanowanego produktu odbierają jako 

porażkę. Mężczyzna konsument dokonując zakupu poszukuje dobrego rozwiązania, zaś sam 

proces zakupowy ma przebieg liniowy
3
. Zauważenie problemu uruchamia proces 

poszukiwania informacji i wyboru istotnych dla nabywcy cech produktu. Kolejnym etapem 

jest ocena wariantów w oparciu o najważniejsze cechy, a następnie dokonanie zakupu tego 

produktu, który najlepiej spełnia przyjęte kryteria (rysunek 1). 

 

Rysunek 1. Proces podejmowania decyzji zakupu przez mężczyznę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: D. Jaffe, Gender Marketing: New Insights for New Concepts, Conference Gender and Marketing, Praga, 

14 listopada 2007,  http://www.genderstudies.cz/download/Jaffe.pdf (odczyt 13.02.2014) 
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 Por. M. Barletta, Marketing…, op. cit. 
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W procesie podejmowania decyzji zakupu mężczyzna konsument podąża prostą ścieżką 

z zamiarem osiągnięcia założonego celu. W trakcie poszukiwania pożądanego produktu lub 

usługi eliminuje te, które nie spełniają założonych kryteriów, jednak ostatecznie stara się 

ograniczyć wybór jedynie do kilku najważniejszych pozycji. Mając ściśle określone 

wymagania względem oferty dokonuje zakupu zwykle dość szybko i zdecydowanie. 

 

 

3. Założenia marketingu skierowanego do mężczyzn 

Koncepcja marketingu skierowanego do mężczyzn jest częścią szerszej koncepcji 

gender marketing, którego istota sprowadza się do tego, że kobiety i mężczyźni – mając 

odmienne role przypisane konkretnej płci – mają również inne potrzeby i oczekiwania co do 

produktów i usług. Gender marketing jeszcze na etapie projektowania produktów i usług oraz 

wprowadzania ich na rynek stara się uwzględniać, że odmienny styl życia i najczęściej inna 

sytuacja życiowa kobiet i mężczyzn pociągają za sobą odmienne decyzje konsumenckie
4
.  

Ukierunkowanie działań marketingowych na konkretną grupę odbiorów wymaga od 

przedsiębiorstw poznania uwarunkowań wynikających zarówno z różnic biologicznych, jak 

i społecznych i kulturowych pomiędzy płciami. B. Deutsch zwraca uwagę na cztery czynnik, 

które należy uwzględniać przy planowaniu i tworzeniu działań marketingowych 

skierowanych do mężczyzn. Są to
5
: 

 czas – mężczyźni dokonują zakupu szybko, tworzą listę wymagań zawierającą 

ograniczoną ilość pożądanych cech poszukiwanego produktu, skupiają się na celu, 

jakim jest zakup, 

 przyczyna i skutek – mężczyźni są konkretni w działaniu i podejmowaniu decyzji, 

preferują dosłowność i wyrazistość w poglądach i zachowaniach,  

 przestrzeń – mężczyźni nie wiążą przestrzeni (np. miejsca sprzedaży) 

z nawiązywaniem relacji z ludźmi, 

 inni ludzie – mężczyźni cenią indywidualność, są bardziej skupieni na sobie, istotna 

jest dla nich zaradność, w kontaktach opierają na relacjach konkurencyjnych dzieląc 

innych ludzi na wygranych i przegranych. 

                                                           
4
 Por. R. Sambor, B. Schedl-Richter, New Working Environments: Why men prefer to operate video projectors 

and women love their smartphones. Gender aspects at the office?, http://bene.com/office-furniture/new-working-

environments-gender-aspects-at-the-office/ (odczyt 13.02.2013) 
5
 Zob. How Marketers Should Appeal to Men, http://www.bullcitymutterings.com/2010/04/how-marketers-

should-appeal-to-men.html (odczyt  13.02.2014) ; Jak marketerzy powinni odnosić się do kobiet i mężczyzn,  

http://marketingkobiet.pl/?p=1967 (odczyt 13.02.2014) 



Tworzenie oferty i komunikacji skierowanej do mężczyzn wymaga uwzględnienia 

zarówno cech, które charakteryzują mężczyzn konsumentów, jak również zmieniającego się 

obrazu mężczyzn we współczesnym świecie. Mężczyźni kupując produkty kierują się 

konkretną, zaistniałą potrzebą, dlatego też, aby zwrócić uwagę mężczyzny na ofertę trzeba 

spowodować, aby problem zauważył i uznał za istotny. Poza samym produktem, który spełnia 

oczekiwania mężczyzny konsumenta, w procesie zakupu istotne są również jego aspekty 

funkcjonalne, takie jak dostępność w magazynie, długość kolejki przy kasie czy też 

dostępność parkingu. Mężczyźni doceniają innowacje, jednak zwykle wtedy, gdy stanowią 

efektywniejsze rozwiązanie i podnoszą funkcjonalność produktu, bo cenią sobie praktyczność 

i użyteczność. Opakowanie i prezentacja produktu mają dla mężczyzny mniejsze znaczenie, 

mało istotne są również interakcje ze sprzedawcami. Dla przedsiębiorstw kierujących swoje 

działania marketingowe na rynek mężczyzn istotne jest także poznanie zachowań 

zakupowych w miejscu sprzedaży. P. Underhill, który na podstawie obszernych badań 

przedstawił odmienne zachowania kobiet i mężczyzn w punktach sprzedaży, zauważa, że 

mężczyźni spędzają mniej czasu na oglądaniu towarów, zazwyczaj starają się znaleźć 

interesujące towary bez proszenia o pomoc, preferują uzyskiwanie informacji z materiałów 

pisanych, bądź elektronicznych, a nie z bezpośrednich rozmów i kontaktów z personelem
6
.  

Marketing skierowany do mężczyzn wymaga od przedsiębiorstw oparcia działań 

i strategii marketingowych na wnikliwych badaniach mających na celu poznanie sposobu 

myślenia i podejmowania decyzji zakupowych przez mężczyzn. Konieczne jest również 

przeprowadzenia segmentacji rynku i budowanie na tej podstawie programów 

marketingowych uwzględniających specyficzne potrzeby i oczekiwania mężczyzn 

konsumentów. 

 

 

4. Analiza wyników badań ankietowych 

Zmieniające się potrzeby, oczekiwania i zachowania zakupowe współczesnych 

mężczyzn dla przedsiębiorstw zorientowanych na konsumentów powinny stanowić bodziec 

do podejmowania działań marketingowych uwzględniających zaistniałe zmiany. Marketing 

skierowany do mężczyzn jest koncepcją, która mimo, że jeszcze mało popularna może być 

obiecującym kierunkiem działania dla wielu przedsiębiorstw. W celu poznania cech 

                                                           
6
 Zob. P. Underhill, Dlaczego kupujemy?, MT Biznes, Warszawa 2001; H. Maquire, Pan w centrum 

handlowym…, op. cit. 



i zachowań zakupowych oraz przekonań konsumentów dotyczących działań marketingowych 

zorientowanych na płeć przeprowadzono badania ankietowe na 167 respondentach. 

Kwestionariusz ankiety zawierał 9 pytań dotyczących m. in. podejmowania decyzji 

zakupowych produktów należących do różnych kategorii, zachowań i cech mężczyzn jako 

konsumentów, a także opinii na temat marketingu zorientowanego na płeć.  

W badaniach wzięło udział 80 kobiet (48% respondentów) i 87 mężczyzn (52% 

respondentów). Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby w wieku 20-30 lat (79% - 132 

osoby). Drugą pod względem wielkości grupą były osoby w wieku 31-40 lat (14% - 23 

osoby). Niewielki udział wśród badanych miały natomiast osoby w wieku 41-50 lat (4% - 7 

osób) oraz osoby poniżej 20 i powyżej 50 lat (łącznie 3% - 5 osób).  

Respondenci zostali poproszeni o określenie, kto w ich gospodarstwie domowym 

dokonuje zakupów produktów należących do różnych kategorii. Kobiety deklarowały 

dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, środków czystości, leków i środków 

farmaceutycznych (odpowiednio 52%, 53%, 50% badanych kobiet wskazało siebie). 

Mężczyźni natomiast dominowali w zakupach sprzętu RTV i AGD (80% badanych mężczyzn 

wskazało siebie, 41% badanych kobiet wskazało męża lub partnera), samochodów (75% 

badanych wskazało siebie) oraz usług finansowych (56% mężczyzn wskazało siebie i co 

trzecia kobieta (35%) wskazała męża lub partnera). W kategorii kosmetyków aż 95% 

badanych kobiet, zaś w kategorii odzieży i obuwia 89% respondentek deklarowało 

podejmowanie decyzji o ich zakupie, równocześnie również badani mężczyźni deklarowali 

dokonywanie zakupów produktów wspomnianych kategorii (odpowiednio 40% i 64% 

badanych mężczyzn wskazało siebie), co może świadczyć o wzroście zainteresowania 

mężczyzn jako docelowych odbiorców tymi grupami produktów. W przypadku mebli 

i wyposażenia domu co trzeci (35%), zaś w kategorii usług turystycznych co drugi respondent 

(52%) deklarował samodzielne podejmowanie decyzji o ich zakupie. W tych grupach 

produktów różnice pomiędzy płciami były niewielkie. 

Respondenci jednoznacznie twierdzili (90% badanych), że płeć ma wpływ na 

zachowania zakupowe. Według 72% badanych mężczyzna jako konsument poszukuje 

maksymalnie wygodnych rozwiązań, za które jest skłonny zapłacić wyższą cenę, ale 

równocześnie jest bardziej lojalny wobec marki (71%), a także zwraca większą uwagę na 

jakość produktu (55%). Ponad połowa badanych (58%) twierdziła również, że mężczyźni 

wybierając produkt są bardziej skłonni polegać na opinii eksperta niż przyjaciela (tabela 1). 

 

 



Tabela 1. Kobiety i mężczyźni jako konsumenci według badanych 

  
Zachowania zakupowe Kobieta  Mężczyzna 

% odp. ilość odp. % odp. ilość odp. 

Zbiera więcej informacji przed zakupem 56 94 44 73 

Jest bardziej wymagającym konsumentem 67 111 33 56 

Wybierając produkt jest bardziej skłonny polegać na 

opinii eksperta niż przyjaciela 

42 70 58 97 

Jest bardziej lojalny wobec marki 29 49 71 118 

Zwraca większa uwagę na jakość produktu 45 75 55 92 

Zwraca większą uwagę na cenę produktu 52 87 48 80 

Poszukuje maksymalnie wygodnych rozwiązań, za które 

jest skłonny zapłacić wyższą cenę 

28 46 72 121 

Zwraca większą uwagę do dopasowania produktu i marki 

do płci 

67 111 33 56 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Respondenci poproszeni zostali również o wybranie spośród 13 przedstawionych cech 

tych, które najlepiej charakteryzują mężczyznę jako konsumenta. Według badanych 

mężczyzna konsument jest praktyczny (66%), lojalny wobec marki (50%), a także 

zdecydowany (46%), zorientowany na cel (45%) i racjonalny (41%). Wymienione cechy 

przypisywali mężczyznom konsumentom niemal zgodnie respondenci obu płci. Badani 

mężczyźni charakteryzowali dodatkowo mężczyzn konsumentów jako wymagających, zaś co 

trzecia badana kobieta określała mężczyznę konsumenta jako skłonnego do rywalizacji 

(tabela 2).  

 

Tabela 2. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „które cechy według Pani/Pana najlepiej 

charakteryzują mężczyznę jako konsumenta” 

 
Cechy Odpowiedzi kobiet Odpowiedzi mężczyzn 

% odp. ilość odp. % odp. ilość odp. 

Racjonalny 41 33 41 36 

Cierpliwy 15 12 21 18 

Lojalny wobec marki 46 37 54 47 

Wymagający 31 25 51 44 

Zdecydowany 49 39 44 38 

Praktyczny 65 52 69 59 

Zorientowany na cel 42,5 34 47 41 

Skłonny do rywalizacji 30 24 17 15 

Impulsywny 16 13 10 9 

Ulegający wpływom 20 16 8 7 

Emocjonalny 4 3 7 6 

Spontaniczny 19 15 23 20 

Niezdecydowany 14 11 8 7 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dla ponad połowy badanych osób (58%) jest ważne, zaś dla 18% respondentów jest 

bardzo ważne, aby produkty oferowane na rynku dedykowane były ich płci. Równocześnie 



jednak co piąty badany (21%) deklarował dedykowanie produktów do konkretnej płci za 

nieważne (tabela 3). 

 

Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „na ile istotne jest dla Pani/Pana, aby 

produkty oferowane na rynku dedykowane były Pana/Pani płci” 

 
Ważność dedykowania produktów do konkretnej płci Odpowiedzi respondentów 

% odpowiedzi ilość odpowiedzi 

Zdecydowanie ważne 18 30 

Ważne 58 97 

Nieważne 21 35 

Zdecydowanie nieważne 3 5 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na pytanie o dominujący obecnie na rynku rodzaj marketingu, aż 63% respondentów 

odpowiedziało, że jest to marketing ukierunkowany na płeć, równocześnie jednak co trzeci 

badany wybierał marketing neutralny płciowo. Z kolei jeśli chodzi o marketing skierowany do 

mężczyzn co trzeci badany widzi w nim ważne narzędzie działania dla wielu firm 

i przyszłościowy kierunek działania na rynku (odpowiednio 37% i 34% badanych) – tabela 4. 

 

Tabela 4. Zestawienie odpowiedzi respondentów na pytanie: „marketing skierowany do mężczyzn to dla 

Pani/Pana” 

 
Opinie o marketingu skierowanym do mężczyzn Odpowiedzi respondentów 

% odp. ilość odp. 

Ważne narzędzie działania dla wielu firm 37 61 

Przyszłościowy kierunek działania na rynku 34 57 

Niepotrzebne tworzenie i utrwalanie sztucznych podziałów i stereotypów 20 34 

Mało skuteczne narzędzie zdobycia klientów 9 14 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Idealny konsument mężczyzna bądź kobieta nie istnieje, jednak zmieniająca się na 

rynku sytuacja zarówno społeczna, jak i ekonomiczna, coraz większe oczekiwania, ale 

również wymagania konsumentów, a także konkurencja powodują, że przedsiębiorstwa 

poszukują nowych sposobów dotarcia do nabywców. Mężczyźni jak wynika 

z przeprowadzonych badań coraz częściej angażują się w zakupy produktów (zarówno na 

własne potrzeby, jak i gospodarstw domowych), które do tej pory pozostawały w gestii kobiet 

(szczególnie jest to widoczne w kategorii kosmetyków i odzieży oraz obuwia), jednak ich 

sposób podejmowania decyzji, a także czynniki na które zwracają uwagę przy zakupie są inne 

niż w przypadku kobiet konsumentów. Wypracowanie przez przedsiębiorstwa bardziej 



precyzyjnych narzędzi dotarcia do zmieniającego się męskiego rynku wydaje się więc 

niezbędne. Marketing skierowany do mężczyzn powinien uwzględniać specyficzne cechy 

mężczyzn konsumentów, a równocześnie umiejętnie łączyć tradycyjne wyobrażenia na temat 

męskości i nowe role jakie stają się udziałem współczesnych mężczyzn. Badani respondenci 

twierdzili, że na rynku dominuje marketing skierowany na płeć, jednak opieranie działań 

marketingowych na stereotypach dotyczących płci przynieść może odwrotne do 

spodziewanych skutki. Istotne zatem staje się prowadzenie wnikliwych badań i dokładnej 

segmentacji, i na tej podstawie opracowanie strategii i instrumentów marketingowych 

umożliwiających budowanie trwałych związków z rynkiem mężczyzn konsumentów. 
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Streszczenie 

Zmiany zachodzące w społeczeństwie, w szczególności związane z innym niż 

tradycyjne postrzeganiem ról kobiet i mężczyzn, a także nowe wzorce kobiecości i męskości 

wpływają na rozwój marketingu ukierunkowanego na płeć, który pozwala na wypracowanie 

skutecznych sposobów oddziaływania na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów, 

jednak nie w oparciu o powszechne stereotypy, tylko rzeczywiste różnice pomiędzy płciami. 

Marketing skierowany do mężczyzn może stać się odpowiedzią na nowe oczekiwania 



i wzorce zachowań mężczyzn konsumentów i szansą dla wielu przedsiębiorstw na zdobycie 

segmentu lojalnych nabywców.    

Artykuł charakteryzuje mężczyzn jako konsumentów pod względem cech i procesu 

podejmowania decyzji zakupu, przedstawia także założenia marketingu skierowanego do 

mężczyzn. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane wyniki badań ankietowych, 

których celem było poznanie zachowań zakupowych konsumentów, ze szczególnym 

uwzględnieniem mężczyzn, a także opinii na temat marketingu zorientowanego na płeć. 

 


