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firmowym, udzielenie pomocy w zorganizowaniu firmy) oraz z pozytywnym nastawieniem 
polskich konsumentów i optymistycznymi prognozami dotyczącymi rozwoju tego rynku  
w Polsce, są bardzo duże szanse, że taka forma współpracy okaże się sukcesem dla oby-
dwóch stron. 

Summary

In her article, the author undertook an attempt to state, to what degree the present eco-
nomic crisis had affected the level of consumption and consumers’ behaviour in the market 
for luxury goods. She presented various theories relating to impact of economic crises on 
the market for luxury goods. For the purposes of article, there was carried out an empirical 
research, which demonstrated that in Poland consumption of luxury goods did not note any 
significant decline and it still was conspicuous consumption. Even if consumption of luxury 
goods of high value (e.g. cars) declined, then grew consumption of luxury goods of a rela-
tively lower value (e.g. cosmetics, food products, etc.).

Резюме

В статье предпринята попытка определить, в какой степени настоящий экономи-
ческий кризис повлиял на уровень потребления и поведение потребителей на рынке 
предметов роскоши. В статье представлены разновидные теории, касающиеся влия-
ния экономических кризисов на рынок предметов роскоши. Для нужд статьи провели 
эмпирическое исследование, которое показало, что в Польше потребление предметов 
роскоши не отметило существенного его снижения и в дальнейшем оно является де-
монстративным потреблением. Даже если уменьшилось потребление дорогостоящих 
предметов роскоши (напр. автомашин), то повысилось потребление предметов роско-
ши относительно более дешевых (напр. косметики, продуктов питания и пр.).
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Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez jakość 
produktu (na przykładzie przedsiębiorstwa mleczarskiego)

Uwagi wstępne

Każde przedsiębiorstwo jest jednocześnie postrzegane przez różne podmioty reprezen-
tujące otoczenie podmiotowe firmy, do którego należą m.in. obecni i potencjalni nabywcy 
finalni1. Uczestnicy tej grupy, podobnie jak inne podmioty z otoczenia, kształtują swój wła-
sny wizerunek przedsiębiorstwa i wytwarzanych przez nie produktów. 

1  Nabywca finalny to osoba fizyczna pełniąca rolę ostatecznego odbiorcy produktu finalnego.
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W artykule skupiono się na relacjach zachodzących między przedsiębiorstwem a istnie-
jącymi nabywcami finalnymi, charakterystycznych dla tzw. rynku B2C (business to con-
sumer). Skoncentrowano się na wybranej grupie czynników wpływających na wizerunek 
firmy, czyli na elementach tożsamości dotyczących produktu finalnego. Celem artykułu jest 
zaprezentowanie działań realizowanych przez przedsiębiorstwa mleczarskie z terenu woj. 
lubelskiego w ramach kształtowania ich wizerunku poprzez kształtowanie jakości produk-
tów oraz ocena stopnia zgodności tych działań z opiniami nabywców finalnych.

Wizerunek przedsiębiorstwa i jego oferty

Wizerunek przedsiębiorstwa jest zazwyczaj rozumiany jako wyobrażenie czy opinia 
o firmie i wytwarzanych przez nią produktach2. M. Urbaniak określił wizerunek przedsię-
biorstwa jako „obraz firmy w świadomości społecznej, czyli całokształt wyobrażeń, ocze-
kiwań, przekonań oraz wiedzy z nią związanej”3. Dość rozbudowaną, ale oryginalną defi-
nicję wizerunku firmy zaprezentował J. Penc, określając go jako „kompozycję osobowości 
przedsiębiorstwa, wyrastającą z jego filozofii, historii, kultury, strategii, stylu kierowania, 
reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firmy. Jest to projekcja 
osobowości firmy, którą ludzie postrzegają, z którą się identyfikują i wobec której wyrażają 
własne opinie i odczucia”4. 

Warto podkreślić, iż każde przedsiębiorstwo ma określony wizerunek niezależnie od nasi-
lenia oraz rodzaju działań, jakie podejmuje w zakresie jego kształtowania. Wizerunek jest stale 
kreowany i utrwalany, a ponadto wciąż ulega zmianom, na co zwrócił uwagę J. Altkorn, twier-
dząc, iż „image jest z jednej strony rezultatem cech postrzeganej firmy, a z drugiej ma wiele 
wspólnego z wartościami, nastawieniami, życzeniami, doświadczeniami (a nawet przesądami) 
osób, do których jest adresowany”5. Dodatkowo należy podkreślić, iż zmiany wizerunku firmy 
są wynikiem przemian nie tylko samego przedsiębiorstwa, lecz również szeroko rozumianego 
otoczenia, w tym poszczególnych jednostek dokonujących oceny.

Wizerunek nie jest kategorią obiektywną, ale w znacznym stopniu subiektywną. Głównie 
z tego względu można mówić o różnych rodzajach wizerunku przedsiębiorstwa, których 
całkowita liczba równa się liczbie jednostek dokonujących oceny6. Niemniej jednak istnie-
je możliwość wyodrębnienia określonych typów wizerunku. Rozpatrywana w niniejszym 
artykule problematyka wizerunku przedsiębiorstwa mleczarskiego i wytwarzanych przez 
nie produktów w opinii nabywców finalnych odnosi się przede wszystkim do wizerunku 
zewnętrznego, czyli rzeczywistego, który może być wizerunkiem zarówno pozytywnym, 
jak i negatywnym. Jest on kształtowany bezpośrednio poprzez osobiste doświadczenia na-
bywców finalnych w związku z daną firmą i jej produktami lub pośrednio poprzez odbiór  
i ocenę informacji z otoczenia. Ponadto, jest on wizerunkiem zbiorowym, będącym efektem 
uśrednienia indywidualnych wyobrażeń wielu nabywców finalnych należących do różnych 
segmentów rynku. W przypadku większości przedsiębiorstw mleczarskich jest to wizerunek 
zintegrowany, firmy z tej branży z reguły bowiem podejmują świadome działania, których 
celem jest możliwość łatwej identyfikacji marki producenta przy zakupie produktu mleczar-
skiego przez nabywcę finalnego.

2  M. Urbaniak, Kształtowanie wizerunku firmy poprzez jakość, „Problemy Jakości” 1998, nr 7, s. 17.
3  M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr produkcyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003, s. 15.
4  J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, „Marketing Serwis” 1998, nr 4.
5  J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 9.
6  A. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, „Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie” 2005, 
z. 292, s. 37.
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Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić, iż wizerunek firmy jako 
wytwórcy produktów finalnych jest jej obrazem ukształtowanym w świadomości aktual-
nych i potencjalnych nabywców finalnych na bazie ich osobistych doświadczeń lub też in-
formacji docierających do nich z zewnątrz. Każde przedsiębiorstwo powinno więc odpo-
wiednio kształtować swój wizerunek, czyli prowadzić efektywną politykę wizerunkową. 
Kształtowanie wizerunku, wg autorki, polega na kreowaniu i utrwalaniu pożądanego obrazu 
poszczególnych elementów tożsamości firmy w świadomości nabywców finalnych. Można 
ponadto powiedzieć, że jakość jest jednym z elementów tożsamości.

Jakość produktów żywnościowych i czynniki ją kształtujące

Z uwagi na fakt, iż każdy produkt może być rozpatrywany z punktu widzenia technicz-
nego i marketingowego, definiując pojęcie jakości w odniesieniu do produktów żywnościo-
wych, w literaturze można odnaleźć dwie grupy definicji. Pierwsza jest stosowana raczej 
przez technologów żywności i nawiązuje do techniczno-technologicznej struktury produktu, 
w drugiej natomiast jakość żywności jest prezentowana w ujęciu marketingowym, związa-
nym przede wszystkim z interpretacją wszelkich informacji dotyczących produktu, które 
nabywca finalny jest w stanie ocenić przed dokonaniem zakupu.

Definicję jakości żywności nawiązującą głównie do technicznej struktury produktu za-
prezentował w odniesieniu do produktów mięsnych C. Szczucki. Definicja ta została na-
stępnie uogólniona poprzez odniesienie do wszystkich produktów żywnościowych przez  
N. Baryłko-Pikielną, która stwierdziła, iż jakość produktów żywnościowych to „stopień 
zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyjności, istotny w granicach, jakie wy-
znaczają dla danego produktu przewidziane surowce, technologia oraz cena”7. 

Jakość żywności w ujęciu marketingowym składa się wg W. Pieczonki z: cech poszuki-
wawczych, które nabywca finalny może ocenić przed dokonaniem zakupu (np. barwa), cech 
doświadczeniowych, które nabywca finalny może ocenić tylko na podstawie bezpośrednich 
doświadczeń z produktem (np. smak) oraz cech przyjmowanych na wiarę, których nabywca 
finalny z reguły nie może sam ocenić (np. zawartość składników odżywczych)8.

Mówiąc o jakości żywności, niezależnie od podejścia (technicznego czy marketingo-
wego) z reguły w praktyce ustala się listę cech składających się na jakość. P.A. Luning, 
W.J. Marcelis i W.M. Jongen twierdzą, iż produkty rolno-spożywcze jako takie nie mają 
jakości, mają natomiast cechy fizyczne, które są postrzegane przez nabywcę finalnego jako 
jakościowe9. H. Górska-Warsewicz wyraża pogląd zbliżony, twierdząc, iż z punktu widzenia 
nabywców na jakość żywności składają się podstawowe aspekty jakości oraz specyficzne 
wyróżniki jakości dla poszczególnych grup produktów spożywczych10. 

W swojej definicji jakości produktów żywnościowych M. Wiśniewska podkreśla bar-
dzo istotną kwestię, jaką jest troska o produkt w całym cyklu jego życia11. Bardzo zbliżony 
pogląd wyraża M. Góralczyk, twierdząc, iż na rynku produktów mleczarskich producenci, 
chcąc sprostać jego wymaganiom, muszą stale czuwać nad jakością surowca, prawidłowo-
ścią procesu produkcyjnego z zachowaniem przyjętych norm, a także nad jakością produktu 

7  N. Baryłko-Pikielna, Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975, s. 300.
8  W. Pieczonka, Konsumencka struktura jakości produktów mlecznych, „Przegląd Mleczarski” 2009, nr 2, s. 40.
9  P.A. Luning, W.J. Marcelis, W.M. Jongen, Zarządzanie jakością żywności. Ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, 
Warszawa 2005, s. 31–33.
10  H. Górska-Warsewicz, Konsumencka ocena jakości, „Przemysł Spożywczy” 2001, nr 12, s. 35–37.
11  M. Wiśniewska, Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościo-
wego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, s. 26.
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finalnego12. S. Urban podał najważniejsze cechy jakościowe produktów mleczarskich, do 
których zalicza: zdrowotność, przydatność do spożycia, smakowitość oraz wymagania psy-
chologiczne13. 

Można więc stwierdzić, iż w zależności od rodzaju produktu spożywczego i typu nabywcy 
na pojęcie jakości tego produktu składają się14: 1) czynniki sensoryczne, 2) czynniki funkcjo-
nalne i ekonomiczne, 3) czynniki odżywcze i zdrowotne oraz 4) preferencje konsumenckie.

Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić iż na jakość produktu 
mleczarskiego z punktu widzenia nabywców finalnych składa się zbiór cech zaliczanych 
do jakości rynkowej (marketingowej) oraz jakości technicznej. Jakość rynkowa jest do-
meną marketingu, do której autorka zalicza: markę, opakowanie, kolorystykę, certyfikaty 
jakościowe (firmy, produktu) oraz szerokość asortymentu. Jakość techniczna produktu jest 
związana z określoną recepturą produktu, wynikającą z doboru odpowiednich surowców, 
dodatków oraz procesów technologicznych. Z jakości technicznej produktu mleczarskiego 
bezpośrednio wynikają jego cechy organoleptyczne, takie jak smak, zapach, barwa czy kon-
systencja. 

Producenci, oferując różnorodne produkty mleczarskie o określonej jakości technicznej, 
mogą kształtować ich wizerunek wśród nabywców finalnych głównie poprzez poszczególne 
elementy należące do jakości rynkowej. Nabywca finalny na podstawie oceny jakości tech-
nicznej oraz rynkowej produktu mleczarskiego tworzy bowiem jego określony wizerunek, 
jak również wizerunek jego producenta. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż na obraz 
firmy i jej produktów w dużej mierze oddziałują czynniki, które powodują, iż ocena ta jest 
bardzo subiektywna; są to: zaufanie do firmy oraz indywidualne cechy osobowościowe.

Trzeba również zaznaczyć, iż nabywca finalny tak naprawdę nie ma możliwości spraw-
dzenia i oceny wielu elementów należących do jakości technicznej produktu. Nie jest  
w stanie ocenić użytych do produkcji surowców, materiałów i ich cech. Większość decyzji 
nabywców finalnych opiera się więc na wyobrażeniu o produkcie i jego jakości. J. Hołub-Iwan 
stwierdza, iż odbiorca jedynie po symptomach ocenia, czy produkt jest wysokiej, czy niskiej 
jakości15. Zatem jest niezmiernie istotne, aby producent odpowiednio eksponował te atrybuty 
produktu, które wpływają na jego wizerunek jako wyrobu wysokiej jakości. Jakość w tym kon-
tekście należy więc uznać za „element marketingowej kreacji”16 ze strony przedsiębiorstwa.

Ocena zgodności działań przedsiębiorstw mleczarskich  
w zakresie kształtowania wizerunku poprzez jakość produktu  
z opiniami nabywców finalnych 

Pogłębione badania ankietowe oraz nieustrukturalizowane wywiady uzupełniające 
przeprowadzono wśród nabywców finalnych z woj. lubelskiego oraz przedsiębiorstw mle-
czarskich z terenu tego województwa. W przypadku nabywców finalnych badania zostały 
przeprowadzone w okresie czerwiec–wrzesień 2009 r. wśród 900 mieszkańców woj. lubel-

12  M. Góralczyk, Budowanie jakościowej przewagi konkurencyjnej wyrobów mleczarskich i jej znaczenie dla konsumen-
tów, w: Agrobiznes 2005 — Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. S. Urban, Akademia 
Ekonomiczna, Wrocław 2005, s. 282–283.
13  S. Urban, Marketing produktów spożywczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 54–55.
14  M. Grzybowska-Brzezińska, Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych, „Marketing i Rynek” 2008, nr 6, s. 28.
15  J. Hołub-Iwan, Marketingowa specyfika postrzegania jakości produktów (na przykładzie badań rynku napojów bezalkoho-
lowych), „Prace Naukowe SGGW w Warszawie” 2002, nr 28, s. 337, 340. 
16  Tamże, s. 340.
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skiego. Dobór próby do badań został dokonany w sposób celowy, przy czym podstawowym 
kryterium doboru była przynależność do grupy osób, które deklarowały zakup produktów 
mleczarskich co najmniej jednej prezentowanej marki (spośród jedenastu marek przed-
siębiorstw mleczarskich z terenu woj. lubelskiego). Do analizy zakwalifikowano 714 po-
prawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiet. W przypadku przedsiębiorstw mleczarskich 
badania zostały przeprowadzone w okresie wrzesień 2009 r.–styczeń 2010 r. i dotyczyły 
jedenastu podmiotów z terenu woj. lubelskiego, czyli wszystkich spółdzielni mleczarskich17 
zlokalizowanych na tym obszarze. Próbę badawczą tworzyli pracownicy działów handlu  
i działów marketingu oraz kadra kierownicza spółdzielni. Badania w obu przypadkach miały 
charakter bezpośredni, wymagający osobistego kontaktu badacza z badanymi podmiotami. 

W niniejszym artykule skupiono się na wynikach badań dotyczących producentów od-
nośnie do sposobów kształtowania ich wizerunku poprzez jakość produktów, porównując 
wybrane elementy z opiniami badanych nabywców finalnych.

Ze względu na zachowania zakupowe badanych nabywców finalnych dokonano podzia-
łu analizowanych przedsiębiorstw mleczarskich na trzy grupy. Do pierwszej grupy zakwali-
fikowano firmy C, I oraz H, w których przypadku ponad 50% ankietowanych zadeklarowa-
ło, iż kupuje produkty wytwarzane przez te przedsiębiorstwa. Grupę drugą utworzyły firmy  
E, F, D oraz J, których produkty kupowało 40–50% respondentów. W skład grupy trzeciej 
weszły przedsiębiorstwa A, G, B oraz K, których produkty wybierało mniej niż 40% ba-
danych, przy czym odsetek respondentów deklarujących dokonywanie zakupów wyrobów 
tych producentów mieścił się w przedziale 11,8–20,2%. 

Wszystkim producentom zaprezentowano zestaw czynników określających jakość 
produktu mleczarskiego i poproszono o nadanie im konkretnych wag w skali 0–4, (gdzie  
0 oznaczało czynnik całkowicie nieważny, 1 — czynnik mało ważny, 2 — czynnik średnio 
ważny, 3 — czynnik ważny, a 4 — czynnik bardzo ważny). W hierarchii czynników bardzo 
wyraźnie widoczny jest ich podział na trzy grupy, którego odzwierciedleniem jest zapropo-
nowana przez autorkę struktura jakości produktu mleczarskiego z punktu widzenia bada-
nych producentów, zaprezentowana na rysunku. Najbardziej istotne różnice między postrze-
ganiem jakości produktu mleczarskiego przez nabywców finalnych i producentów można 
zaobserwować w przypadku elementów stanowiących produkt podstawowy i poszerzony. 
Oznacza to, iż istota jakości produktu mleczarskiego z punktu widzenia przedsiębiorstw  
i nabywców finalnych była bardzo podobna.

Prawie wszystkie badane przedsiębiorstwa jednoznacznie kojarzyły jakość produktu 
mleczarskiego ze świeżością, niezmiennością, zgodnością składu z rzeczywistą zawartością, 
bezpieczeństwem zdrowotnym oraz smakowitością. Niemniej jednak obecnie obowiązujące 
normy i standardy oraz niezwykle wzmożona konkurencja na rynku produktów mleczar-
skich powodują, iż spełnienie tych wymagań stało się wręcz warunkiem koniecznym do 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw z tej branży. Znaczna część produktów mle-
czarskich pochodzących z woj. lubelskiego spełnia wszystkie te wymagania, co więcej — 
w wielu przypadkach pod względem smaku wyroby te nie różnią się, a nawet przewyższają 
produkty konkurencyjne. W większości jednak przypadków badani nabywcy finalni nie byli 
świadomi istnienia tych produktów. Wiele z nich nie wyróżniało się bowiem pod względem 
łatwiej zauważalnych atrybutów marketingowych, związanych chociażby z marką czy opa-
kowaniem. Zdaniem autorki, w wielu przypadkach deklaracje przedsiębiorstw mleczarskich 
dotyczące czynników decydujących o jakości (poza podstawowymi stanowiącymi istotę ja-
kości) nie pokrywały się z praktycznymi działaniami w tym zakresie. 

17  Nazwy poszczególnych spółdzielni mleczarskich będących obiektem badań przeprowadzonych przez autorkę zostały zako-
dowane pod literami od A do K.
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Wzrost konkurencyjności na rynku produktów mleczarskich wymusza konieczność sto-
sowania przez ich producentów odpowiednich strategii marek, których wybór powinien 
się ściśle wiązać ze sposobem kształtowania wizerunku firmy wśród nabywców finalnych. 
Wizerunek marki zarówno produktu, jak i producenta wśród badanych nabywców finalnych 
w znaczący sposób wpływał na wizerunek przedsiębiorstwa mleczarskiego. 

Każde z przedsiębiorstw zaliczonych do grupy I stosowało strategię wielomarkową, po-
legającą na wykorzystaniu więcej niż jednej marki. W ramach tej strategii firmy z grupy I 
stosowały: strategię marki wpartej marką producenta lub strategię marki pełniącej dla pew-
nych grup produktów rolę marki parasola bądź też jednocześnie obie strategie. Niemniej 
jednak w przypadku każdej z tych firm, niezależnie od zastosowanej strategii marki, istniała 
co najmniej jedna marka wyróżniająca. W przypadku firmy C była nią marka producenta,  
a dla przedsiębiorstw I oraz H były to marki serenada i bieluch.

Przedsiębiorstwa z grupy II wykorzystywały zarówno strategię wielomarkową, jak i stra-
tegię wieloproduktową. W ramach tych dwóch strategii stosowały strategię marki wpartej 
marką producenta, strategię marki indywidualnej, strategię marki pełniącą dla pewnych grup 
produktów rolę marki parasola, a także w dużym zakresie strategię marki firmowej, nadając 

Rysunek. Poziomy jakości produktu mleczarskiego  
z punktu widzenia badanych producentów

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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produktom jedynie nazwę będącą jednocześnie nazwą ich producenta wraz z określoną ka-
tegorią produktu. Chociaż firmy z grupy II miały wiodące, wyróżniające się marki produk-
tów, nie były one rozpoznawalne przez nabywców finalnych. Wyjątkiem była bardzo znana 
wśród respondentów nazwa marki rycki edam firmy J, która znalazła się w trójce najczęściej 
kupowanych.

Przedsiębiorstwa z grupy III strategie marek swoich produktów opierały przede wszyst-
kim na nazwie marki producenta. W zasadzie firmy te nie dysponowały jakimikolwiek inny-
mi markami, zatem ograniczały w ten sposób możliwość kształtowania swojego wizerunku 
wśród nabywców finalnych. 

Bardzo ważną rolę w kształtowaniu jakości produktów mleczarskich odgrywają za-
stosowane opakowania. Istniała zależność między opakowaniem produktu mleczarskiego  
a jego jakością postrzeganą przez badanych nabywców finalnych, występująca zwłaszcza  
w przypadku osób, które podczas oceny jakości dodatkowo brały pod uwagę markę pro-
duktu oraz wizerunek jego producenta. Stwierdzono ponadto, iż respondenci nieświadomie 
zaniżali wagę tego atrybutu, pomimo niejednokrotnie jego znaczącej roli w trakcie dokony-
wania zakupów. 

Porównując wyniki badań dotyczące cech opakowań produktów mleczarskich, jakie 
wpływały na decyzje zakupowe badanych nabywców finalnych oraz opinie badanych pro-
ducentów, należy stwierdzić, iż ci ostatni powinni położyć szczególny nacisk na dbałość 
o czytelność informacji zamieszczonej na opakowaniu produktu mleczarskiego o terminie 
jego przydatności do spożycia, gdyż informacja ta była bardzo istotnym elementem opa-
kowania produktu mleczarskiego, decydującym o ocenie jego jakości. Często bowiem  
w przypadku produktów mleczarskich zdarza się, iż jest ona umieszczana na zbyt mało 
kontrastowym tle, co czyni ją słabo widoczną. Badani producenci nie mieli ponadto świa-
domości wzrostu roli ekologiczności opakowania wśród cech opakowań wpływających na 
decyzje zakupowe badanych nabywców finalnych. 

Wśród działań dotyczących opakowań na uwagę zasługują przede wszystkim charakte-
rystyczne dla przedsiębiorstw z grupy I, wśród których można wymienić:
• wykorzystanie opakowań tradycyjnych oraz innowacyjnych, często oryginalnych i atrak-

cyjnych wizualnie, 
• stosowanie kolorystyki opakowań dostosowanej do smaku produktów,
• stosowanie kolorystyki opakowań dostosowanej do preferencji badanych nabywców fi-

nalnych,
• wykorzystanie opakowań promocyjnych, których cena była utrzymywana na poziomie 

standardowym, pomimo zwiększonej zawartości opakowań (preferowanych przez 47,2% 
badanych nabywców finalnych),

• wykorzystanie opakowań z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania,
• wykorzystanie znaku marki w postaci dziecinnej grafiki na opakowaniach produktów 

skierowanych do segmentu dziecięcego.
Jednym z marketingowych atrybutów produktu spożywczego są umieszczane na jego 

opakowaniu wszelkiego rodzaju oznaczenia świadczące o jego wysokiej jakości. W Polsce 
istnieje bardzo duża liczba dostępnych oznaczeń, ale Polacy nie są przyzwyczajeni do zwra-
cania uwagi na tego typu informacje. Z przeprowadzonych przez autorkę badań wynika, iż 
prawie 50% respondentów przy zakupie produktów mleczarskich nigdy nie brało pod uwagę 
informacji o posiadanym przez producenta certyfikacie ISO 9000, a na oznaczenia typu Q, 
Teraz Polska czy Poznaj Dobrą Żywność zwracało uwagi 31,2% badanych. Wrażliwi na tego 
typu oznaczenia byli ci ankietowani, którzy dokonywali zakupów produktów mleczarskich 
na podstawie ich walorów prozdrowotnych oraz podczas oceny jakości takich wyrobów 
brali jednocześnie pod uwagę wizerunek producenta i markę produktu. Z badań przeprowa-
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dzonych wśród producentów wynika, iż mieli oni świadomość niewielkiego wpływu tego 
typu oznaczeń na decyzje zakupowe nabywców finalnych, badane przedsiębiorstwa bowiem 
tylko w niewielkim zakresie wykorzystywały wszelkiego rodzaju oznaczenia produktów 
mleczarskich do kształtowania postrzeganej jakości swoich produktów.

Poszczególne atrybuty produktu, takie jak jego marka, opakowanie i wszelkie zawarte 
na nim informacje, powinny wzajemnie się uzupełniać w procesie oddziaływania na na-
bywców finalnych. Ważne jest zidentyfikowanie oczekiwań nabywców, do których dany 
produkt ma być skierowany, oraz odpowiednie dopasowanie do nich poszczególnych atry-
butów. Producenci powinni wiedzieć, iż wybrane atrybuty produktów były brane pod uwagę 
przez badane osoby podczas oceny jakości wyrobów w trakcie podejmowania decyzji zaku-
pu, ale w przypadku różnych grup nabywców istnieją różnorodne konfiguracje oczekiwań 
dotyczących atrybutów.

Podsumowanie

Znaczna część produktów mleczarskich pochodzących z terenu woj. lubelskiego wyróż-
niała się pod względem jakości technicznej i wynikających z niej cech organoleptycznych. 
Pod względem jakości marketingowej występowały jednak bardzo istotne różnice między 
produktami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwa reprezentujące wymienione trzy grupy 
firm. Z tego względu zaproponowano nadanie symbolicznych nazw poszczególnym gru-
pom producentów, odzwierciedlających stopień ich aktywność rynkowej oraz sposób ich po-
strzegania przez nabywców finalnych. Grupa I została określona jako „wybierane mleczne 
perły”, grupa II — jako „ignorowane czerwone bursztyny”, a grupa III — jako „nieobecne 
szare kamienie”.

Wiele działań podejmowanych przez „wybierane mleczne perły” w znacznej mierze 
może stanowić wzorzec zarówno dla „ignorowanych czerwonych bursztynów”, jak i „nie-
obecnych szarych kamieni”, które na zasadzie benchmarkingu powinny udoskonalać własne 
rozwiązania poprzez uczenie się od producentów z grupy I i wykorzystywanie ich doświad-
czeń. 

„Ignorowane czerwone bursztyny” to producenci, którzy w swoim asortymencie ofero-
wali wiele ciekawych produktów mleczarskich, niemniej jednak powinni oni zdecydowanie 
wyraźniej się skoncentrować na stosowanej strategii marki. Wykorzystywali bowiem zbyt 
wiele różnorodnych rozwiązań w tym zakresie, przy czym niemożliwe było wyodrębnie-
nie w przypadku każdej firmy jednej silnie wyróżniającej się marki. Podejmowane przez 
„bursztyny” działania z zakresu markowania pozwalają stwierdzić, iż firmy te powinny się 
zdecydować, czy chcą kształtować swój wizerunek poprzez wyróżnianie marki producen-
ta, czy też poprzez skupienie się na marce wybranej kategorii produktów lub też jednej 
marce indywidualnej, ewentualnie wspieranej marką producenta. Szansą dla „ignorowanych 
czerwonych bursztynów” jest budowa i umacnianie swoich marek przy podkreśleniu ich 
obecnych atutów. W ofercie asortymentowej „bursztynów” brakowało również asortymentu 
nowoczesnego, którego wzrost wymaga zwiększenia aktywności w zakresie wykorzysty-
wania innowacyjnych opakowań. Przedsiębiorstwa z grupy „bursztynów” powinny więc  
w znacznej mierze się skupić na doskonaleniu dotychczasowych produktów.

Analizując zakres działań związanych z kształtowaniem jakości produktu, podejmo-
wanych przez „nieobecne szare kamienie”, nasuwa się pytanie, czy przedsiębiorstwa te są  
w stanie przetrwać na konkurencyjnym rynku produktów mleczarskich. Nie wyróżniają się 
one pod względem stosowanych strategii marek ani oryginalności w zakresie stosowanych 
opakowań. Chociaż w wielu przypadkach ich wyroby wyróżniają się smakowitością czy 
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brakiem zastosowania środków barwiących i konserwujących, nie są postrzegane w taki 
sposób. Trudno mówić o ich wizerunku wśród badanych nabywców finalnych, w wielu przy-
padkach bowiem są im one nieznane. Przed tymi firmami stoją więc największe wyzwania, 
których spełnienie jest warunkiem przetrwania na rynku. Szansą dla tych producentów może 
być znalezienie przez nie niszy rynkowej, w której mogłyby się specjalizować w wytwarza-
niu konkretnego produktu, opatrzonego indywidualną marką. W ich asortymencie znajdują 
się wyroby, wobec których można byłoby zastosować takie rozwiązanie, o ile zwrócono by 
większą uwagę na ich doskonalenie i pozycjonowanie. Z obserwacji autorki jednak wynika, 
że głównie z uwagi na niewielką lub brak jakiejkolwiek aktywności w kształtowaniu relacji 
między firmą a jej otoczeniem (a zwłaszcza nabywcami finalnymi) nie będzie to możliwe, 
jeżeli nie zmieni się poziom tej aktywności. 

Summary

In her article, the author presented the relationships taking place between an enterprise 
and the existing final customers, specific for the so-called B2C (business-to-consumer) mar-
ket. She discussed the group of factors affecting the company’s image, i.e. the elements of 
identity of the final product. The objective of article is to present the actions carried out by 
dairy enterprises from the Lubelskie Voivodeship (Lublin Province) in order to shape their 
image through formation of product quality as well as evaluation of the degree of compli-
ance of those actions with the final customers’ opinions.

Резюме

В статье представлены отношения, происходящие между предприятием и суще-
ствующими конечными покупателями, характерные для так называемого рынка  B2C 
(бизнес-клиент). Обсуждается группа факторов, влияющих на облик фирмы, т.е. эле-
менты тождества конечного продукта. Цель статьи – представить действия, осущест-
вляемые молочными заводами из Люблинского воеводства для формирования их об-
лика путем формирования качества продуктов, а также оценка степени сходства этих 
действий с мнениями конечных покупателей.
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Segmentacja konsumentów wołowiny w Polsce

Uwagi wstępne

Segmentacja konsumentów jest procesem, który prowadzi do ustalenia na podstawie 
przyjętych kryteriów grup konsumentów o zbliżonych postawach i zachowaniach. Jedną 
z najczęściej podkreślanych korzyści z segmentacji jest to, że prowadzi ona do lepszego 


