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Wielowymiarowość roli rynkowej współczesnego nabywcy 
w kontekście relacji z oferentami

Streszczenie

Cel artykułu: głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie oraz poddanie 
analizie opinii i oczekiwań respondentów reprezentujących nabywców finalnych 
na temat przypisywanej im przez oferentów roli rynkowej i relacji łączących ich 
z nimi. 

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: artykuł ma charakter teore-
tyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę 
analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu z zakresu marketingu, nato-
miast przygotowując część empiryczną wykorzystano metodę badania ankietowego 
(do zebrania danych pierwotnych) i metodę analizy ilościowej (do opracowania 
danych). 

Główne wyniki badań: analiza wyników badań wskazuje, że: oferenci nie przy-
pisują nabywcom odpowiedniej roli rynkowej, nadal ograniczając ją do jednego 
wymiaru, jakim jest kupowanie produktów; dobre relacje z oferentami (zwłaszcza 
z handlowcami) są ważne dla nabywców, ale ich oczekiwania w tym zakresie nie są 
niestety spełnione, co stanowi barierę rozszerzenia roli spełnianej przez nabywców 
o kolejne wymiary, a tym samym ogranicza ich poziom aktywności marketingowej. 

Implikacje praktyczne: uwzględnienie przez oferentów konieczności przypi-
sywania nabywcom roli kluczowych partnerów marketingowych aktywnie współ-
działających z nimi w kreowaniu oferty byłoby korzystne dla oferentów i dla na-
bywców, przynosząc im długookresowe korzyści wymierne i niewymierne. 

Implikacje społeczne: budowanie i utrwalanie przez oferentów dobrych relacji 
z nabywcami poprzez przypisanie im wielowymiarowej roli partnerów marketingo-
wych, przyczyniając się do spełnienia ich oczekiwań w tym zakresie, pozwala na 
wykreowanie społeczności partnerów opartej na emocjonalnych więziach. 

Kategoria artykułu: badawczy. 

Słowa kluczowe: nabywca, oferent, rola rynkowa, marketing, relacje.

Kody JEL: M31

Wstęp 

Zakres i charakter roli spełnianej przez nabywcę zależy m.in. od specyfiki relacji łączą-
cych go z oferentami. Budowanie bliskich relacji, najlepiej w długookresowej perspektywie 
czasowej, z poszczególnymi nabywcami jest jednym z podstawowych wyzwań stojących 
przed współczesnymi oferentami, którzy powinni traktować je wręcz jak strategiczny cel 
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podejmowanych działań marketingowych (Sirdeshmukh, Singh, Sabol 2002). Co więcej, 
w proces ten powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębior-
stwie, a nie tylko osoby pracujące na stanowiskach tworzących „tzw. pierwszą linię” kontak-
tów z klientami (Gwinner, Bitner, Brown, Kumar 2005). 

Zindywidualizowanie wzajemnych relacji sprzyja wspólnemu kreowaniu wartości cen-
nych zarówno dla odbiorców, jak i dla oferentów, którzy spełniają wówczas rolę równorzęd-
nych partnerów rynkowych. Osiągnięcie takiego stanu jest zatem równoznaczne ze zdecy-
dowanym rozszerzeniem rynkowej roli odbiorców, którzy nie tylko są adresatami działań 
marketingowych oraz ich nabywcami i/lub konsumentami, ale stają się jednocześnie ich 
współkreatorami jako prosumenci lub wręcz inicjatorami, inicjując i uczestnicząc w róż-
nych subprocesach składających się na kompleksowy proces wartości kreowanych wraz 
z oferentem. Aktywność nabywców wykracza wówczas poza ramy prosumpcji, a jej wysoki 
poziom pozwala na określenie wzajemnego współdziałania z oferentem mianem integracji 
nabywczej (Lattemann, Robra-Bissantz 2005). 

Umożliwia to wzbudzanie i skuteczne wykorzystywanie potencjału marketingowego obu 
stron wymiany w sposób przynoszący im relatywnie znacznie większe korzyści w porównaniu 
z brakiem takiej integracji. Warto podkreślić, że korzyści te mają nie tylko charakter wymier-
ny, ale również niewymierny, a ich osiąganie nie wynika wyłącznie z większego zaufania 
odczuwanego przez nabywców do równorzędnie traktującego ich oferenta, co potwierdziły 
liczne badania (Palmatier, Rajiv, Dhruv, Kenneth 2006), ale wręcz bardziej z odczuwanej przez 
nich swoistej wdzięczności (Palmatier, Jarvis, Bechkoff, Kardes 2009). Mimo to, jak pokazują 
zarówno wyniki badań wtórnych (Kumar, Shah 2009), jak i pierwotnych, w praktyce występu-
je coraz większa luka między stanem postulowanym a stanem faktycznym. 

Wydaje się, że im silniej w literaturze przedmiotu akcentuje się pewne kwestie, tym 
wyraźniej widoczne jest stosowanie przez oferentów odmiennego podejścia praktycznego. 
Można więc zadać pytanie, czy teoria zbytnio wyprzedza praktykę, czy też eksponowanie 
pewnych aspektów w założeniach teoretycznych jest konsekwencją odchodzenia przez prak-
tyków od ogólnie przyjętych standardów? 

Coraz bardziej zdecydowane akcentowanie konieczności podmiotowego, zindywiduali-
zowanego i partnerskiego traktowania nabywców wynika chyba jednak raczej z coraz częst-
szego postępowania przez oferentów wbrew tym zasadom. Wraz z upływem czasu oferenci 
odchodzą od implementowania orientacji marketingowej na rzecz orientacji przedmarketin-
gowej, chociażby orientacji produkcyjnej, w których rola nabywcy ograniczała się wyłącz-
nie do kupowania oferowanych produktów. Oczywiście, chodzi o ich rzeczywiste działania, 
a nie deklaracje, gdyż one nadal opierają się na hasłach wprost odnoszących się do marketin-
gu, zwłaszcza jego nowych ujęć. Można nawet stwierdzić, że im bardziej praktyczne dzia-
łania oferentów są sprzeczne z zasadami marketingu, tym więcej mówią oni o otwartości na 
nabywców i przyjmowaniu ich perspektywy patrzenia na świat. Stosowanie dualistyczne-
go podejścia uwzględniającego jednocześnie perspektywę oferenta i perspektywę nabywcy 
(Parasuraman 2002) stanowi warunek, którego spełnienie jest konieczne, aby utrzymać się 
na rynku, ale jeśli faktycznie się go spełnia, a nie tylko o tym mówi.
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Obserwując praktykę nasuwa się pytanie, czy zatem marketing stał się bezwartościową 
formułą, która nie ma racji bytu na współczesnym rynku? Czy też przestrzeganie jego zasad 
i implementacja jego założeń jest zbyt dużym wyzwaniem dla wielu oferentów, zwłaszcza 
tych, którzy wolą szukać szybkich i relatywnie łatwiejszych efektów, nie dostrzegając ko-
nieczności budowania swojej długookresowej pozycji na rynku? 

Można przyjąć, że nowoczesny marketing jest koncepcją, której wdrażanie rzeczywiście 
stanowi zbyt duże wyzwanie dla oferentów, ale jedynie dla tych, którzy wykazują się miopią 
rynkową (Levitt 1960) lub wręcz tzw. new marketing myopia (Smith, Drumwright, Gentile 
2010), widząc w nabywcach jedynie petentów, co wyklucza możliwość osiągania własnych 
dążeń dzięki spełnianiu oczekiwań partnerów. Być może swoista krótkowzroczność części 
oferentów nie jest zamierzona, ale wynika z niezrozumienia lub niedoceniania roli odgry-
wanej przez nabywców i efektów synergicznych (wymiernych i niewymiernych) (Palmatier 
2008), które można osiągnąć wyłącznie przez stosowanie wobec nich zasad nowoczesnych 
podejść marketingowych. 

Niezwykle ważne jest poznanie punktu widzenia nabywców odzwierciedlającego sposób 
oceniania przez nich roli, jaką spełniają w relacjach z oferentami i oczekiwania w tym za-
kresie. Warto podkreślić, że identyfikowanie preferencji i oczekiwań nabywców jest uważa-
ne za kluczowe działanie zarówno w przypadku kształtowania relacji społecznych (Funder 
2003), jak i w przypadku marketingu (Homburg, Wieseke, Bornemann 2009). Dlatego, 
zgodnie z nowoczesnym ujęciem, można utożsamiać go z tworzeniem sieci więzi społecz-
nych łączących harmonijnie współpracujących ze sobą partnerów rynkowych, którymi są 
nabywcy i oferenci. 

Autentyczna reorientacja oferentów w kierunku rzeczywistego upodmiotowienia nabyw-
ców i nawiązania z nimi partnerskiej współpracy wymaga zatem systematycznej identyfi-
kacji oraz analizy opinii i oczekiwań odbiorców (Kotler, Keller 2012), w tym oczekiwań 
dotyczących relacji z oferentami oraz roli rynkowej, jaką mieliby spełniać.

Dlatego w artykule starano się zrealizować następujące cele badawcze:
1) zidentyfikowanie i poddanie analizie roli przypisywanej nabywcom przez oferentów;
2) zidentyfikowanie i poddanie analizie znaczenia przypisywanego przez nabywców do-

brym relacjom z oferentami;
3) dokonanie oceny zakresu działań stosowanych przez oferentów w celu budowania do-

brych relacji z nabywcami;
4) wskazanie propozycji przykładowych zmian, których wprowadzenie umożliwiłoby ofe-

rentom reorientację w kierunku marketingowego partnerstwa z nabywcami. 
Dążąc do osiągnięcia wymienionych celów, w 2013 roku przeprowadzono badania pier-

wotne (dobór próby celowy), wykorzystując w ich trakcie metodę badania ankietowego. 
Objęto nimi 500 respondentów z Polski, wśród których 66% stanowiły kobiety. Wszyscy 
ankietowani byli pełnoletni, przy czym 65% osób miało 20-40 lat, a 30% badanych repre-
zentowało przedział wiekowy 41-60 lat. 94% respondentów mieszkało w mieście, w tym co 
piąty był mieszkańcem miasta liczącego ponad 150 tys. mieszkańców. Łącznie 92% osób 
miało co najmniej wykształcenie średnie, w tym 60% badanych skończyło szkołę wyższą. 
Na podstawie cech większości respondentów można przyjąć, że ich stopień rynkowej świa-
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domości był relatywnie wysoki, co ułatwia dokonanie oceny ich aktualnej roli rynkowej, 
jednocześnie czyniąc ich potencjalnie wartościowymi partnerami dla oferentów. 

Specyfika roli rynkowej przypisywanej przez oferentów nabywcom 
według respondentów 

Reorientacja dotychczasowego podejścia wobec nabywców na podejście marketingowe 
wymaga od oferentów priorytetowego traktowania z punktu widzenia odbiorców jako adre-
satów podejmowanych działań marketingowych, a docelowo również jako ich współtwór-
ców. Zmiana orientacji wymaga zatem m.in. zidentyfikowania sposobu postrzegania roli 
marketingowej, którą ich zdaniem przypisują im producenci i handlowcy. Przeprowadzone 
badania wskazują (por. tabela 1), że hierarchia ról była identyczna w przypadku relacji z wy-
twórcami i z handlowcami. Zdecydowanie największa część respondentów miała poczucie, 
iż zarówno dla producentów, jak i dla handlowców są tylko tolerowanymi klientami, chociaż 
w przypadku relacji z wytwórcami było ono udziałem większego odsetka badanych. 

Tylko 19% osób uważało, że wytwórcy przypisują im wielowymiarową rolę pozwalają-
cą aktywnie włączać się w proces marketingowy, natomiast pozostałe 81% ankietowanych 
uważało, że producenci przypisują im jedną z ról nie mających nic wspólnego z podejściem 
marketingowym. 70% osób było bowiem zdania, że dla producentów są tolerowanymi klien-
tami, co dziesiąty badany czuł się lekceważonym petentem, a co setna osoba miała wręcz po-
czucie zepchnięcia jej do roli niechcianego natręta. Jeśli chodzi o relacje z handlowcami, co 
prawda łącznie nieco mniejsza część respondentów (75%) uważała, że przypisuje się im rolę 
rynkową tolerowanego klienta lub gorszą, ale jednak czterokrotnie większy odsetek osób 
czuł się niechcianym natrętem w porównaniu z odczuciami dotyczącymi relacji z producen-
tami, co odzwierciedla autentyczny charakter tych relacji, a tym samym zdecydowane prak-
tyczne ograniczanie roli nabywców do jednego wymiaru, jakim jest kupowanie produktów. 

Tabela 1
Rola marketingowa spełniana przez nabywców w relacjach z oferentami  
według respondentów 

Rola przypisywana nabywcom 
przez oferentów

Relacje z producentami Relacje z handlowcami

wskazania 
(w %) miejsce wskazania

 (w %) miejsce 

Doceniany partner 14 2 18 2
Inspirator 5 4 7 4
Tolerowany klient 70 1 62 1
Lekceważony petent 10 3 9 3
Niechciany natręt 1 5 4 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Jak wynika z tabeli 1, drugie miejsce w hierarchii zajęła rola docenianego partnera, czyli 
rola, w jakiej powinien obsadzać nabywców każdy perspektywicznie myślący oferent, ale 
w przypadku relacji z producentami poczucie jej spełniania miała aż pięciokrotnie mniejsza 
część respondentów, natomiast w relacjach z handlowcami nabywca uważał, że spełnia ją 
prawie 3,5 krotnie mniejszy odsetek badanych w porównaniu z rolą tolerowanego klienta. 
Rolę docenianego partnera należy utożsamiać z docelowym poziomem wzajemnych relacji, 
którego osiągnięcie nie jest możliwe bez uświadomienia sobie, że odbiorcy są niezwykle 
cennymi źródłami inspiracji umożliwiających generowanie i rozwijanie oryginalnych roz-
wiązań marketingowych. Niestety, według prawie trzykrotnie mniejszego (w porównaniu 
z rolą partnerów) odsetka badanych zarówno wytwórcy, jak i handlowcy przypisywali im 
rolę inspiratorów, chociaż nieco większa część osób uważała, że docenianych partnerów 
i inspiratorów widzą w nich handlowcy. Ponadto, poczucie spełniania roli lekceważonego 
petenta zarówno w relacjach z producentami, jak i w relacjach z handlowcami miał większy 
odsetek osób niż poczucie spełniania roli inspiratora (był on aż dwukrotnie większy w przy-
padku relacji z wytwórcami i o 2% większy w przypadku relacji z handlowcami). 

Ocena roli rynkowej przypisywanej nabywcom przez oferentów dokonana przez respon-
dentów odzwierciedla rzeczywisty poziom wzajemnych relacji, który nie tylko nie odpo-
wiada założeniom nowoczesnych orientacji marketingowych (np. orientacji holistycznej) 
(Baruk 2013), ale jest sprzeczny nawet z założeniami klasycznej orientacji marketingowej. 
Nie powinno więc dziwić, że sami nabywcy coraz częściej wykazują bierność, a nawet wręcz 
zniechęcenie. Dostrzegają bowiem wyraźną lukę między deklaracjami oferentów, a ich rze-
czywistym postępowaniem opartym w praktyce na marginalizowaniu roli nabywców i ich 
uprzedmiotowieniu. 

Znaczenie dobrych relacji z oferentami według respondentów

Jak wynika z dotychczasowych rozważań, respondenci stosunkowo lepiej oceniali rolę 
przypisywaną im przez handlowców. Być może dlatego większe znaczenie miały dla nich 
dobre relacje z handlowcami niż z producentami (por. tabela 2). Z jednej strony, prawie 3/4 
osób stwierdziło bowiem, że ważniejsze są dla nich dobre relacje z handlowcami, z drugiej 
zaś strony nikt nie uznał, że relacje z jedną i drugą grupą oferentów są jednakowo ważne. 

Tabela 2
Względne znaczenie dobrych relacji z oferentami według respondentów (w %)   

Względne znaczenie dobrych relacji Wskazania 

Ważniejsze są dobre relacje z producentami 27
Ważniejsze są dobre relacje z handlowcami 73
Dobre relacje z producentami są tak samo ważne jak dobre relacje z handlowcami 0

Źródło: jak w tabeli 1.
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Ja widać w tabeli 3, znacznie większy odsetek osób uznał relacje z handlowcami za waż-
ne lub bardzo ważne (łącznie 86% wskazań) w porównaniu z oceną znaczenia relacji z pro-
ducentami (łącznie 70% wskazań). Ponadto, prawie dwukrotnie mniejsza część badanych 
uważała, że dobre relacje z handlowcami są mało ważne, w sumie o 10% mniej osób oceniło 
je jako mało lub całkowicie nieważne (13% w porównaniu z 23% wskazań dotyczących 
znaczenia dobrych relacji z producentami). Warto również podkreślić, że zaledwie co setna 
osoba nie potrafiła określić znaczenia dobrych relacji z handlowcami, podczas gdy w odnie-
sieniu do relacji z producentami prawie co dziesiąty badany nie był w stanie dokonać takiej 
oceny, co dodatkowo odzwierciedla znaczenie przypisywane przez respondentów relacjom 
między nimi i oferentami. 

Tabela 3
Znaczenie dobrych relacji z oferentami według respondentów (w %) 

Znaczenie 
dobrych relacji

Wskazania 

relacje z producentami relacje z handlowcami

Bardzo ważne 29
70

37
86

Ważne 41 49
Mało ważne 20

23
11

13
Całkowicie nieważne 3 2
Trudno powiedzieć 7 7 1 1

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Rezygnacja przez respondentów z nabycia produktu wyłącznie z powodu złych relacji 
z oferentami (w %)  

Rezygnacja 
z nabycia produktu

Wskazania 

tak nie

Z powodu złych relacji z producentem 45 55
Z powodu złych relacji z handlowcem 72 28

Źródło: jak w tabeli 1.

O znaczeniu dobrych relacji między oferentami i nabywcami świadczą również następ-
stwa sprzedażowe, które są związane z ich brakiem. Jak wynika z tabeli 4, złe relacje z ofe-
rentami prowadzą m.in. do rezygnacji z nabywania produktów danego dostawcy, jednak 
zdecydowanie większy odsetek osób podkreślał, że zrezygnowałby z zakupu wyrobów z po-
wodu złych relacji z handlowcem w porównaniu z analogiczną reakcją na złe relacje z pro-
ducentem. Nie można jednak pominąć faktu, że także w odniesieniu do wytwórców prawie 
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połowa ankietowanych zareagowałaby w taki sposób, co powinno być dla nich najlepszym 
argumentem przemawiającym za koniecznością budowania i utrwalania z nabywcami do-
brych relacji poprzez m.in. przypisywanie im charakteryzującej się wielowymiarowością 
roli docenianych partnerów marketingowych, której spełnianie przynosi długookresowe ko-
rzyści każdej ze stron. 

Zakres działań oferentów umożliwiających budowanie dobrych relacji 
z nabywcami według respondentów 

Skoro dobre relacje z oferentami, zwłaszcza z handlowcami, były co najmniej ważne 
dla większości respondentów, nasuwa się pytanie, jak badani oceniali zakres stosowanych 
przez obie grupy oferentów działań umożliwiających budowanie takich więzi? Jak wynika 
z tabeli 5, co prawda większość osób uważała, że jest on raczej właściwy lub zdecydowanie 
właściwy, jednak po 16% respondentów zakres tych działań uznało za niewłaściwy zarówno 
w odniesieniu do producentów, jak i handlowców. Ponadto, relatywnie duży odsetek bada-
nych nie potrafił go jednoznacznie ocenić, co także może wskazywać na nieprawidłowości 
związane z oddziaływaniem na odbiorców. Należy również pamiętać, że są to oceny zakresu 
działań, które pozornie wydają się mimo wszystko całkiem dobre, jednak uwzględniając 
odczucia ankietowanych dotyczące ich roli rynkowej, można przypuszczać, że na efekt koń-
cowy ujemnie wpływał niewłaściwy sposób realizowania tych działań. 

Tabela 5
Zakres stosowanych przez oferentów działań umożliwiających budowanie dobrych 
relacji z nabywcami według respondentów (w %)  

Zakres 
działań oferentów

Wskazania

relacje z producentami relacje z handlowcami

Zdecydowanie właściwy 6 11
Raczej właściwy 52 51
Ani właściwy, ani niewłaściwy 26 22
Raczej niewłaściwy 13 14
Zdecydowanie niewłaściwy 3 2

Źródło: jak w tabeli 1.

Warto zwrócić uwagę, że nieco lepiej respondenci ocenili zakres działań podejmowa-
nych przez handlowców, zwłaszcza zauważalny jest prawie dwukrotnie większy odsetek 
osób określających go jako zdecydowanie właściwy oraz nieznacznie mniejszy odsetek 
osób, które kategorycznie temu zaprzeczyły. Być może efektem nieco lepszej oceny kom-
pozycji działań stosowanych przez handlowców były nieznacznie lepsze odczucia badanych 
związane z przypisywaną im ich zdaniem rolą przez tą grupę oferentów.
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Tabela 6
Oczekiwania respondentów dotyczące trwałości relacji z oferentami (w %) 

Oczekiwania dotyczące relacji Wskazania 

Relacje krótkookresowe dotyczące jednej konkretnej transakcji 11
Relacje średniookresowe dotyczące transakcji dokonywanych, np. w ciągu roku 37
Relacje długookresowe dotyczące całego cyklu życia nabywcy 52

Źródło: jak w tabeli 1.

O praktycznej przydatności eksponowanych w nowoczesnych koncepcjach marketingo-
wych założeń dotyczących konieczności budowania dobrych relacji z odbiorcami w per-
spektywie długookresowej świadczą oczekiwania ankietowanych dotyczące czasowego 
wymiaru relacji z oferentami. Okazuje się, że tylko co dziesiąty badany preferował relacje 
o charakterze krótkookresowym dotyczące wyłącznie jednej transakcji, które nie wiązałyby 
go na dłużej z danym oferentem (por. tabela 6). Natomiast największy odsetek osób (ponad 
50%) chciałby, żeby relacje z poszczególnymi oferentami trwały przez cały cykl życia na-
bywcy, a więc aby miały charakter długookresowy. Można przypuszczać, że respondenci 
oczekiwali tym samym partnerskiej współpracy z oferentami, gdyż długi horyzont czasu 
sprzyja nie tylko wzajemnemu zbliżeniu, ale pociąga za sobą w praktyce również wspieranie 
się w różnych sytuacjach, chociażby przez wspólne osiąganie celów rynkowych. Wniosek 
taki potwierdza odczuwany przez badanych niedosyt dotyczący roli rynkowej, jaką obecnie 
mogą spełniać, a tym samym ich aspiracje wskazujące na chęć jej zdecydowanego rozsze-
rzenia w przyszłości o dodatkowe wymiary. 

Oczekiwania respondentów dotyczące działań oferentów 
umożliwiających budowanie dobrych relacji z nabywcami 

Poprawie relacji z nabywcami z pewnością sprzyjałoby podejmowanie przez oferen-
tów działań odpowiadających oczekiwaniom odbiorców. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazują, że oczekiwania te są odmienne w odniesieniu do producentów i do handlowców. 
Na 9 ocenianych działań, 3 działania uzyskały co najmniej 1/3 wskazań w przypadku bu-
dowania dobrych relacji przez wytwórców, a tylko 1 w przypadku budowania pozytyw-
nych relacji przez handlowców, przy czym warto podkreślić, że ani jedno działanie nie było 
wymieniane przez ponad połowę badanych (por. tabela 7). Od producentów respondenci 
oczekiwali przede wszystkim tworzenia klubów stałych klientów (jedyne działanie wska-
zywane przez więcej niż 40% osób), natomiast zdaniem największej części ankietowanych 
handlowcy powinni wysyłać swoim klientom firmowe czasopisma z informacjami o dzia-
łalności danego przedsiębiorstwa (w przypadku relacji z producentami działanie to zajęło 3. 
miejsce, chociaż dla obu grup oferentów uzyskało ono identyczny odsetek wskazań, czyli 
33%). Taka sama część badanych w obu kontekstach wymieniała także stworzenie klubu 
przyjaciół marki danego oferenta, jednak był to ponad dwukrotnie mniejszy odsetek (16%). 
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Tabela 7
Oczekiwane przez respondentów działania, jakie powinny być podejmowane przez 
oferentów w celu budowania dobrych relacji z nabywcami*  

Działanie sprzyjające budowaniu 
dobrych relacji

Relacje 
z producentami

Relacje 
z handlowcami Różnica

wskazania 
(w %) miejsce wskazania 

(w %) miejsce w % miejsce 

Stworzenie klubu stałych klientów 42 1 31 2 +11 -1
Stworzenie oryginalnej kampanii 
reklamowej 34 2 24 3 +10 -1
Wysyłanie klientom firmowego 
czasopisma z informacjami 
o przedsiębiorstwie i jego ofercie 33 3 33 1 0 +2
Stworzenie bezpłatnej infolinii dla 
klientów 28 4 20 4 +8 0
Organizowanie akcji charytatywnych 24 5 17 5 +7 0
Włączanie klientów 
w przygotowywanie produktów 
i innych elementów oferty 17 6 12 7 +5 -1
Organizowanie pikników rodzinnych 16 7 17 5 -1 +2
Stworzenie klubu przyjaciół marki 
danego producenta/handlowca 16 7 16 6 0 +1
Wysyłanie klientom życzeń z okazji 
urodzin, imienin, świąt itp. 8 8 20 4 -12 +4

*Wskazania w % nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Z kolei największe różnice procentowe (wynoszące co najmniej 10%) wystąpiły w przy-
padku 3 działań. Chodzi tutaj o wysyłanie klientom życzeń z ważnych dla nich okazji

(różnica 12%), stworzenie klubu stałych klientów (różnica 11%) oraz stworzenie orygi-
nalnej kampanii reklamowej (różnica 10%). Pierwsze z wymienionych działań zajęło ostat-
nie miejsce w odniesieniu do producentów (było jako jedyne wskazywane przez mniej niż 
10% osób), natomiast okazało się znacznie ważniejsze w odniesieniu do handlowców, gdyż 
zajęło czwartą pozycję wraz ze stworzeniem bezpłatnej infolinii dla klientów (oba te działa-
nia uzyskały po 20% wskazań). Można zatem stwierdzić, że działania stosowane w praktyce 
przez handlowców znacznie lepiej odpowiadały oczekiwaniom respondentów niż działania 
wytwórców. Natomiast stworzenie klubu stałych klientów i stworzenie oryginalnej kampanii 
reklamowej zdaniem badanych było znacznie istotniejsze w przypadku budowania dobrych 
relacji z producentami (uwzględniając różnice procentowe), chociaż w hierarchii działań 
w przypadku obu grup oferentów zajęło zbliżone miejsce (uwzględniając różnice lokat). 

Biorąc pod uwagę dane przedstawione w tabeli 7, można stwierdzić, że relatywnie mniej-
sze znaczenie miały dla respondentów działania związane z maksymalizowaniem ich aktyw-
ności marketingowej, a tym samym przypisywaniem im przez oferentów roli autentycznych 
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partnerów. Wynika to jednak prawdopodobnie ze swoistego braku wiary ankietowanych 
w realność aż tak dużej zmiany podejścia oferentów, dostrzegających nadal niejednokrotnie 
w nabywcach raczej petentów (lub nawet natrętów), o czym świadczą omówione wcze-
śniej odczucia badanych związane z przypisywaną im przez producentów i handlowców 
rolą marketingową. Włączanie nabywców w proces przygotowywania i kształtowania oferty 
rynkowej zajęło bowiem dopiero 6. miejsce w przypadku budowania relacji przez producen-
tów (wyprzedzając 3 inne działania), natomiast w odniesieniu do budowania relacji przez 
handlowców znalazło się na ostatniej pozycji (było wymieniane przez prawie dwukrotnie 
mniejszą część osób niż standardowe działania polegające na stworzeniu bezpłatnej infolinii 
lub wysyłaniu klientom życzeń). 

Nie można jednak przeoczyć faktu, że w odniesieniu do budowania dobrych relacji przez 
producentów prawie 1/5 osób oczekiwała stworzenia możliwości uczestniczenia w tworze-
niu oferty marketingowej, czyli wykazywała jednak postawę otwartą na aktywne współ-
działanie z wytwórcami. Powinno być to przez nich interpretowane jako wyraźny sygnał 
wysyłany przez niedocenianych odbiorców potwierdzający ich gotowość na spełnianie roli 
partnerów dzielących się z wytwórcami swoim potencjałem marketingowym, tym bardziej, 
że zależy on od ich wiedzy, doświadczeń, a nawet uczuć wobec oferenta (Lee, Naylor,  Chen 
2011). 

Podsumowanie 

Przedstawione rozważania pozwalają na wyciągnięcie wniosku o wyraźnym niedocenia-
niu przez oferentów nabywców jako potencjalnych partnerów rynkowych. W subiektywnej 
ocenie reprezentujących ich respondentów oferenci nadal dostrzegają w nich co najwyżej 
biernych adresatów oferty lub przypisują im wręcz rolę petenta, a nawet natręta, co odzwier-
ciedla występowanie dystansu psychologicznego między oferentami i niedocenianymi przez 
nich nabywcami. Jest to równoznaczne z istnieniem ewidentnej luki między założeniami 
zarówno klasycznej, jak i nowoczesnych koncepcji marketingowych eksponujących nad-
rzędne znaczenie nabywców, a praktycznymi działaniami oferentów, którzy nie są być może 
mentalnie przygotowani na reorientację dotychczasowego podejścia wobec nabywców. 

Działania stosowane przez oferentów znacznie odbiegają bowiem od stanu postulowa-
nego wynikającego z tych założeń, co stanowi istotną barierę uniemożliwiającą budowa-
nie dobrych relacji z nabywcami, chociaż okazały się one bardzo ważne dla respondentów, 
zwłaszcza w przypadku relacji z handlowcami. Wskazuje to zatem na brak marketingowego 
podejścia oferentów w kluczowym z punktu widzenia jego fundamentalnych założeń obsza-
rze, jakim jest identyfikowanie i spełnianie oczekiwań odbiorców. 

Można zatem stwierdzić, że proces reorientacji należałoby rozpocząć od etapu zmiany 
mentalnej polegającej na uświadomieniu konieczności obsadzenia nabywców w roli aktyw-
nych partnerów marketingowych. Następnym etapem tego procesu powinna być zmiana 
behawioralna związana z implementacją wspomnianego fundamentalnego założenia o nad-
rzędności oczekiwań nabywców i konieczności ich jak najlepszego spełniania. 
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Działaniom tym powinno towarzyszyć rynkowe edukowanie nabywców pozwalające 
na ukazanie im obustronnych korzyści związanych z aktywnym partnerskim współdziała-
niem, tym bardziej, że jak pokazują badania, rynkowa wartość odpowiedzialnego społecz-
nie przedsiębiorstwa rośnie wraz ze wzrostem świadomości nabywców (Servaes, Tamayo 
2013). Edukowanie nabywców powinno być relatywnie łatwiejsze dzięki wykorzystaniu 
otwartej postawy znacznej części respondentów, jaką zidentyfikowano podczas badań. 
Odzwierciedlają ją m. in. oczekiwania większości badanych dotyczące czasowego wymiaru 
relacji z oferentami, zwłaszcza preferowanie relacji długookresowych obejmujących swoim 
zakresem czasowym cały cykl rynkowej aktywności odbiorców. 
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Many-Sidedness of the Market Role of the Contemporary Purchaser  
in the Context of Relations with Offerers

Summary

Aim of the article: the main aim of the article is to identify and analyse opin-
ions and expectations of the respondents representing final purchasers on the mar-
ket role attributed them by offerers and the relations linking them with offerers. 

Type of the used research methodology: the article is of the theoretical and em-
piric nature. To prepare the theoretical part, the author used the method of cognitive and 
critical review of the subject literature in the field of marketing, whereas while prepar-
ing the empirical part she made use of the method of questionnaire-based survey (to 
collect primary data) and the method of quantitative analysis (to work out data). 

Main research findings: the analysis of research findings indicates that offer-
ers do not attribute to purchasers an adequate market role, still reducing it to one 
dimension which is buying products; good relations with offerers (particularly with 
traders) are important for purchasers but their expectations in this respect are not, 
unfortunately, met, what is a barrier to extension of the role fulfilled by purchaser 
with further dimensions; thus it limits the level of their marketing activity. 

Practical implications: taking into consideration by offerers the necessity to 
attribute to purchasers the role of key marketing partners actively collaborating 
with them in creating the offer would be beneficial for offerers and purchasers, 
yielding them long-term measurable and unmeasurable benefits. 

Social implications: building and reinforcing by offerers good relations with 
purchasers through attributing them with the many-sided role of marketing part-
ners, contributing to meeting their expectations in this respect, allows for creating  
a community of partners based on emotional ties. 

Article category: research. 

Key words: purchaser, offerer, market role, marketing, relations.

JEL codes: M31

Многомерность рыночной роли современного покупателя  
в контексте отношений с оферентами

Резюме

Цель статьи: основная цель статьи – выявить и провести анализ мнений  
и ожиданий респондентов-конечных покупателей в отношении рыночной 
роли, которой их наделяют оференты, и отношений, связывающих покупате-
лей с оферентами. 

handel_wew_1-2015.indd   37 2015-03-26   09:47:55



38 WIELOWYMIAROWOŚĆ ROLI RYNKOWEJ WSPÓŁCZESNEGO NABYWCY...

Вид используемой исследовательской методологии: статья имеет тео-
ретико-эмпирический характер. Для подготовки теоретической части исполь-
зовали метод познавательно-критического анализа литературы по предмету 
в области маркетинга, подготавливая же эмпирическую часть, использовали 
метод опроса (для сбора первичных данных) и метод количественного анали-
за (для разработки данных). 

Основные результаты исследований: анализ результатов исследований 
показывает, что оференты не наделяют покупателей соответствующей рыноч-
ной ролью, по-прежнему ограничивая ее к одному измерению, каким является 
покупка товаров; хорошие отношения с оферентами (особенно с торговцами) 
важны для покупателей, но их ожидания в этом отношении, к сожалению, не 
удовлетворяются, что является барьером в расширении роли, выполняемой 
покупателями, очередными измерениями, тем самым ограничивает уровень 
их маркетинговой активности. 

Практические импликации: учет оферентами необходимости наделения 
покупателей ролью основных маркетинговых партнеров, активно содейству-
ющих с ними в формировании предложения, был бы выгодным для оферентов 
и покупателей, принося им долгосрочные измеримые и неизмеримые выгоды. 

Социальные импликации: формирование и укрепление оферентами хо-
роших отношений с покупателями путем наделения их многомерной ролью 
маркетинговых партнеров, способствуя реализации их ожиданий в этом от-
ношении, позволяет сформировать общества партнеров, основанные на эмо-
циональных узах. 

Категория статьи: исследовательская. 

Ключевые слова: покупатель, оферент, рыночная роль, маркетинг, отношения.
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