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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 
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zrozumienia potrzeb konsumentów i ich charakterystyki oraz pozwala na planowanie sku-
tecznych działań marketingowych. W celu sporządzenia charakterystyki grup konsumentów 
o najwyższej i najniższej deklarowanej częstotliwości spożycia wołowiny w Polsce wy-
korzystano bazę danych PersonicX, opracowaną przez firmę Axciom, w której są zawarte 
dane na temat 40 segmentów polskich konsumentów. Segmenty w bazie PersonicX zostały 
wyodrębnione na podstawie analizy postaw i zachowań konsumentów, z uwzględnieniem 
trzech głównych wymiarów, tj. stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania (aglomeracje miej-
skie, centra lokalne, miasteczka, wsie), fazy cyklu życia rodziny (początkująca, pierwsze 
dziecko, nastolatki w domu, rodziny bez dzieci, trzeci wiek, na emeryturze) oraz stopnia 
zamożności (cztery poziomy). Dla każdej z grup zostały zdefiniowane kluczowe wartości, 
czynniki motywujące, sposób konsumpcji mediów, a także profil demograficzny, zawodowy 
i behawioralny (sposoby spędzania wakacji i korzystania z Internetu, posiadanie samocho-ędzania wakacji i korzystania z Internetu, posiadanie samocho-nternetu, posiadanie samocho-
dów, telefonów komórkowych itp.). 

Przyjęto założenie, że z bazy PersonicX, zawierającej dane teleadresowe konsumentów  
z podziałem na segmenty, zostanie wylosowana próba do badania czynników determinu-
jących konsumpcję wołowiny. Badanie zostało zrealizowane wśród 3136 polskich konsu-
mentów w okresie grudzień 2009 r.–luty 2010 r. metodą wywiadów telefonicznych, tj. CATI 
(Computer Aided Telephone Interviews)1. Uzyskane wyniki pozwoliły na wstępne rozpozna-
nie czynników wpływających na spożycie wołowiny, z uwzględnieniem aspektów jakościo-
wych, preferencji kulinarnych, aktualnych miejsc zakupu mięsa wołowego oraz postrzega-
nych barier zakupu. 

Sylwetka społeczno-demograficzna konsumentów wołowiny 

Z badań porównawczych konsumentów europejskich zrealizowanych przez A. Bernués, 
A. Olaizola i K. Corcoran wynika, że konsumenci mięsa wołowego deklarujący zwiększenie 
spożycia wołowiny różnią się istotnie statystycznie ze względu na miejsce zamieszkania 
oraz status społeczno-ekonomiczny2. Wzrost spożycia wołowiny deklarowano w segmencie, 
który wyróżniał się dużym udziałem mieszkańców północno-wschodniej Hiszpanii, osób 
zamieszkujących mniejsze miejscowości, obszary wiejskie oraz reprezentantów większych 
gospodarstw domowych. Jednocześnie zaobserwowano tendencję do ograniczenia spożycia 
wołowiny wśród osób młodych i w średnim wieku, mieszkańców dużych miast oraz re-
spondentów o lepszej pozycji ekonomicznej. W. Umberger, T. McFadden i A. Smith podjęli 
próbę ustalenia, na ile cechy konsumenta i postrzegane korzyści osobiste oraz motywy altru-
istyczne wpływają na popyt na mięso wołowe o wybranych atrybutach, tj. oferowane jako 
regionalne i naturalne3. Uzyskane wyniki wskazują, że konsumenci młodsi, bez dzieci na 
utrzymaniu, z wyższym poziomem dochodów i o niższym poziomie wydatków na żywność 
byli bardziej skłonni zapłacić wyższe ceny za mięso wołowe pochodzące z tzw. lokalnej 
produkcji. Konsumenci zwracający szczególną uwagę na ceny żywności w mniejszym stop-
niu wykazywali skłonność do ponoszenia wyższych kosztów za tego typu produkty. Można 

1  Badanie zrealizowano w ramach projektu pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strate-
gią od widelca do zagrody, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
2  A. Bernués, A. Olaizola, K. Corcoran, Extrinsic Attributes of Red Meat as Indicators of Quality in Europe: An Application for 
Market Segmentation, „Food Quality and Preference” 2003, No 14.
3  W. Umberger, T. McFadden, A. Smith, Does Altruism Play a Role in Determining U.S. Consumers’ Preferences and 
Willingness to Pay for Natural and Regionally Produced Beef?, „Agribusiness” 2009, No 25.
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więc zauważyć zróżnicowanie preferencji dotyczących zakupu wołowiny o określonych 
atrybutach jakościowych ze względu na zmienne społeczno-demograficzne. 

Analiza danych dotyczących polskich konsumentów zebranych w ramach badania CATI 
wskazuje, że najwyższe spożycie wołowiny odnotowuje się w segmentach określanych jako:
• DZA18: „Aspirująca klasa średnia”,
• DZW28: „Wiejska-sielska rodzinka”.

Konsumenci zgrupowani w segmencie DZA18 to przede wszystkim mieszkańcy miast, 
w wieku 30–49 lat, mający nastoletnie dzieci na utrzymaniu. W segmencie DZW28 domi-
nują osoby zamieszkujące tereny wiejskie, w wieku 40–49 lat, również mające nastoletnie 
dzieci na utrzymaniu. Segment DZA18 wyróżnia duży udział osób o wyższym poziomie 
wykształcenia, z dochodami powyżej średniej krajowej, o dużych możliwościach nabyw-
czych. W grupie tej są osoby o stabilnej sytuacji zawodowej, na stanowiskach specjalistów, 
reprezentujące wolne zawody. Mają własne mieszkania, zakupów dokonują najchętniej 
w dużych sieciach handlowych. Poszukują informacji na temat dóbr i usług w Internecie. 
Jednocześnie są to osoby otwarte na nowości, które deklarują skłonność do zapłacenia wię-
cej za produkty o atrybutach „nowy”. 

Wyższą deklarowaną częstotliwość konsumpcji wołowiny zauważa się również w 
sześciu innych segmentach; w czterech spośród nich dominują mieszkańcy aglomeracji  
(BDA02, BDA04, BDA06, DZA17):
• BDA02: „Biznes w wielkim mieście” — w segmencie tym dominują osoby aktywne za-

wodowo, prowadzące własną działalność; skupia on prywatnych przedsiębiorców, osoby 
wykonujące wolne zawody lub też pracujące na stanowiskach menadżerskich oraz jako 
specjaliści i pracownicy biurowi; wyróżniają się oni wysokimi wydatkami na cotygo-
dniowe zakupy, mają dobrą sytuację materialną, preferują bardziej intelektualne rozryw-
ki, chętnie podróżują, nie mają dzieci na utrzymaniu oraz są skłonni zapłacić więcej za 
produkty dobrej jakości;

• BDA04: „Miejska stabilizacja” — segment ten skupia osoby powyżej 50 roku życia, 
aktywne zawodowo; zakupów dokonują one najczęściej w sklepach wielkopowierzch-
niowych, ale 1/4 korzysta również z małych sklepów osiedlowych w sąsiedztwie; czas 
wolny poświęcają na lekturę prasy, książek, wyjście do kina lub oglądanie telewizji; są 
mobilni, sporo podróżują; ich wydatki na artykuły codziennej potrzeby są dość wysokie, 
ale starają się zachowywać oszczędnie i racjonalnie; prawie połowa z osób zgrupowa-owa z osób zgrupowa-
nych w tym segmencie nie korzysta z telefonów komórkowych, ale większość z nich 
ma telefony stacjonarne; w grupie tej występuje wysoki odsetek osób mieszkających  
w mieszkaniach komunalnych (25%);

• BDA06: „W oczekiwaniu na lepsze jutro” — segment ten skupia mieszkańców aglomera-
cji, z których większość przebywa na emeryturach, a pozostali są zatrudnieni jako pracow-
nicy fizyczni i biurowi; większość to osoby powyżej 50 roku życia; zajmują najczęściej  
mieszkania o małym metrażu, wysoki jest udział osób mieszkających w mieszkaniach 
komunalnych; zakupy robią w hipermarketach, ale równie chętnie odwiedzają małe, 
okoliczne sklepy oraz pobliskie targi i bazary;

• BDM11: „Prywatna szkoła w małym mieście” — w segmencie tym dominują osoby 
młode, które jeszcze się uczą i zazwyczaj są na utrzymaniu rodziców, najczęściej miesz-
kańcy małych miasteczek; najchętniej dokonują zakupów w supermarketach, chętnie ko-
rzystają z okazyjnych promocji i wyprzedaży; czas wolny spędzają przed telewizorem, 
słuchając muzyki lub też bawiąc się w dyskotekach;

• BDW13: „Wielkie nadzieje” — segment ten, podobnie jak segment BDM11, skupia oso-
by młode, na utrzymaniu rodziny, które jeszcze się uczą; dominują wśród nich miesz-
kańcy wsi;
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• DZA17: „Profesjonaliści z potencjałem” — w segmencie tym znajdują się mieszkańcy 
dużych aglomeracji, w wieku 30–39 lat, mający dzieci na utrzymaniu; wyróżnia ich do-
bra sytuacja dochodowa, wykonują prace na stanowiskach specjalistów, niektórzy pro-
wadzą własne firmy; cechuje ich dążenie do manifestowania swojej pozycji ekonomicz-
nej poprzez zakup produktów drogich i markowych; lubią podróżować, rzadko spędzają 
urlop w domu, najczęściej wyjeżdżają nad polskie morze, na Mazury lub w góry. 
Można zauważyć, że wśród konsumentów o wyższej deklarowanej częstotliwości za-

kupu mięsa wołowego dominują osoby w wieku średnim, wyróżniające się dobrą sytuacją 
dochodową, mieszkające w miastach. 

Najniższą deklarowaną konsumpcję mięsa wołowego stwierdzono w segmentach 
określanych jako:
• BDM12: „Wielka płyta w małym mieście” — konsumenci powyżej 50 roku życia, bez 

dzieci na utrzymaniu, o niższym poziomie dochodów, mieszkający w małych miejsco-
wościach;

• BDW15: „Małe ambicje” — młodzi mieszkańcy wsi, bez dzieci na utrzymaniu, o najniż-
szym poziomie dochodów;

• DZC23: „Młodość przed telewizorem” — konsumenci w wieku 30–49 lat, z nastoletnimi 
dziećmi na utrzymaniu, o najniższym poziomie dochodów;

• DZM24: „Małomiasteczkowe kariery” — konsumenci w wieku 30–49 lat, o średnim 
poziomie dochodów, mieszkający w małych miastach;

• DZW29: „Trudne początki” — mieszkańcy terenów wiejskich, w wieku 25–39 lat,  
z dziećmi na utrzymaniu, z najniższym poziomem dochodów;

• SEM38: „Działkowicze” — konsumenci starsi, z małych miasteczek, zwykle na emery-
turze;

• SEW40: „Żyjący wspomnieniami” — starsi mieszkańcy wsi, na emeryturze. 
Uzyskane dane wskazują, że grupa o niskim spożyciem wołowiny jest bardzo zróżnico-

wana. Znajdują się wśród nich zarówno osoby młode, jak i powyżej 60 roku życia, miesz-
kające zarówno na wsi, jak i w dużych aglomeracjach. W odniesieniu do fazy cyklu życia 
rodziny trudno doszukać się jakichkolwiek prawidłowości, ponieważ niskie spożycie wo-
łowiny odnotowuje się zarówno w gospodarstwach domowych mających dzieci na utrzy-
maniu, jak i bez dzieci. Zdecydowanie rzadziej wołowinę spożywają konsumenci, którzy 
zakończyli aktywność zawodową i są na emeryturze, co niejednokrotnie wiąże się z różnego 
rodzaju ograniczeniami możliwości zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych. 

Preferencje kulinarne w odniesieniu do mięsa wołowego 

Najczęściej deklarowanym sposobem przygotowania potraw z mięsa wołowego jest 
gotowanie i duszenie. Dotyczy to głównie tych segmentów konsumentów, w których od-
notowuje się najniższą deklarowaną konsumpcję mięsa wołowego. W przypadku sześciu 
segmentów, w których częstotliwość zakupu mięsa wołowego jest wyższa, obserwuje się 
zróżnicowanie preferencji kulinarnych. Konsumenci z segmentu DZA18 i DZW28, w któ-
rych najczęściej wskazywano na dokonywanie zakupów mięsa wołowego, nie różnią się pod 
względem preferowanych sposobów przygotowania potraw z mięsa wołowego. Konsumenci 
z segmentu DZA17, skupiającego mieszkańców miast, zdecydowanie częściej przygotowu-
ją potrawy smażone oraz duszone (rys. 1). 
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Rys. 1. Preferowane sposoby przygotowania potraw z mięsa wołowego w segmentach 
konsumentów o najwyższym i wyższym deklarowanym spożyciu mięsa wołowego

Ź r ó d ł o: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Rys. 2. Preferowane potrawy z mięsa wołowego w segmentach konsumentów  
o najwyższym i wyższym deklarowanym spożyciu mięsa

Ź r ó d ł o: Jak rys. 1.
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Interesujących spostrzeżeń dostarcza analiza sposobu wykorzystania elementów kulinar-
nych mięsa wołowego do przygotowywania potraw (rys. 2). 

Konsumenci częściej dokonujący zakupów mięsa wołowego, których najwyższy odsetek 
odnotowuje się w segmentach DZA18 oraz DZW28, należą do grupy deklarujących przy-
gotowywanie steków z mięsa wołowego. Można więc założyć, że częściej kupują wołowi-
nę wyróżniającą się wysoką jakością. Zbliżone prawidłowości zauważa się w segmencie 
BDA02, który skupia osoby o dobrej pozycji zawodowej i materialnej, oraz w segmencie 
DZA17, który został określony jako młodzi profesjonaliści z potencjałem. Starsi konsu-
menci, zarówno zamieszkujący aglomeracje jak i tereny wiejskie, częściej przygotowują 
potrawy gotowane, a przede wszystkim bulion wołowy. Są to konsumenci o niższym po-
ziomie dochodów, co wskazuje na zróżnicowanie preferencji kulinarnych w odniesieniu do 
wołowiny ze względu na sytuację dochodową.

Preferowane miejsca zakupu mięsa wołowego

Analiza danych literaturowych pozwala na stwierdzenie, że konsumenci pozytywnie oce-
niają jakość mięsa kupowanego w sklepach specjalistycznych, np. rzeźniczych. Mięso naby-
wane u rzeźnika było postrzegane przez konsumentów irlandzkich jako mięso „o wysokiej 
jakości”, „o znanym pochodzeniu” i „uzyskane w wysokich standardach higienicznych”4. 
Obserwuje się pewne zróżnicowanie opinii ze względu na wiek konsumentów. I tak, młod-łod-
si konsumenci, jak wynika z cytowanych badań, opowiadali się raczej za dokonywaniem 
zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych, głównie z powodu wygody i niższej ceny 
mięsa5. Sklepy te nie są jednak preferowanym przez konsumentów europejskich miejscem 
zakupu mięsa ze względu na obawy dotyczące jakości. Polscy konsumenci najczęściej ku-
pują mięso w sklepie jednobranżowym, niezależnie od płci, wieku, poziomu wykształcenia, 
liczby osób w gospodarstwie domowym, poziomu miesięcznego dochodu netto na 1 osobę 
oraz miejsca zamieszkania6. Na znaczeniu, jak wynika z tych badań, straciły hiper- i super-
markety, które tylko przez co dziesiątego respondenta zostały wskazane jako najczęstsze 
miejsce dokonywania zakupu mięsa. Warto dodać, że z taką samą częstotliwością kupowano 
mięso na bazarze lub targowisku, a te miejsce zakupu preferowali badani w wieku powyżej 
55 roku życia oraz o niższym poziomie wykształcenia. Inną zmienną różnicującą preferen-
cje badanych w zakresie wyboru miejsca zakupu mięsa było wykształcenie, a zauważone 
zależności dają podstawy do stwierdzenia, że wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia 
badanych malała skłonność z ich strony do deklarowania jako najczęstszego miejsca zakupu 
mięsa bazaru lub targowiska, a wzrastał udział deklarujących zakupy mięsa w sklepach wiel-
kopowierzchniowych. Na wybór miejsca zakupu mięsa, jak wynika z cytowanych badań, 
ma również wpływ poziom dochodów. Zauważono, że wraz wzrostem dochodu wzrastała 
skłonność do nabywania mięsa w super- i hipermarketach, a malała wyraźnie tendencja do 
wyboru małego sklepu osiedlowego. 

Wyodrębnione w bazie PersonicX segmenty różnią się pod względem preferencji doty-
czących miejsc zakupu mięsa wołowego (rys. 3). 

4  H. McIlveen, J. Buchanan, The Impact of Sensory Factors on Beef Purchase and Consumption, „Nutrition & Food Science” 
2001, No 31.
5  Tamże.
6  K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności — kryteria różnicowania, SGGW, 
Warszawa 2005.
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 Wśród konsumentów najczęściej dokonujących zakupów mięsa wołowego można za-
uważyć pewne zróżnicowanie pod względem preferowanych sposobów dokonywania zaku-
pów mięsa wołowego. Konsumenci z aglomeracji miejskich częściej wskazują sklepy mię-
sne jako miejsca, w których najczęściej kupują wołowinę. Sklepy mięsne należą do kategorii 
sklepów specjalistycznych, które w opinii konsumentów wyróżnia profesjonalna obsługa  
i które bywają utożsamiane z wyższą jakością produktów. Można więc sądzić, że ich oferta 
jest adresowana do najbardziej wymagających konsumentów żywności, którzy poszukują 
wołowiny wyższej jakości, z przeznaczeniem na bardziej wyszukane potrawy. 

Konsumenci zamieszkujący tereny wiejskie częściej wskazują jako miejsca, w których 
dokonują zakupów mięsa wołowego, bazary oraz zakupy bezpośrednio od producenta. 
Można sądzić, że dużą rolę w przypadku terenów wiejskich odgrywają bezpośrednie kanały 
sprzedaży mięsa wołowego. Ponadto, na terenach wiejskich jest mniejszy dostęp do sklepów 
specjalizujących się w sprzedaży mięsa. 

Analiza danych dotyczących konsumentów starszych, zamieszkujących aglomeracje,  
o gorszej pozycji ekonomicznej, wskazuje, że ważnym miejscem zakupu mięsa wołowego 
są sklepy wielkopowierzchniowe oraz sklepy dyskontowe. 

Czynniki wpływające na zmniejszenie konsumpcji wołowiny

Spadek spożycia mięsa wołowego jest implikowany zarówno sytuacją ekonomiczną 
konsumentów, poczuciem zagrożenia wywołanego stwierdzeniem potencjalnego wpływu 
konsumpcji mięsa wołowego na możliwość zachorowania na chorobę Creutzefelda-Jacoba, 

Rys. 3. Preferowane miejsca zakupu mięsa wołowego w segmentach konsumentów  
o najwyższym deklarowanym spożyciu tej kategorii żywności

Ź r ó d ł o: Jak rys. 1.
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jak i brakiem ogólnej satysfakcji z jakości mięsa wołowego i jego przydatności kulinarnej. 
Z analizy literatury przedmiotu wynika, że skandale żywnościowe ostatnich dwóch dekad, 
w tym pojawienie się BSE oraz kryzys dioksynowy, spowodowały, że konsumenci zmienili 
swoje nastawienie do mięsa7. Potwierdzają to badania realizowane wśród polskich konsu-
mentów, które wykazały, że największe ryzyko wiążą oni ze spożywaniem mięsa i wędlin8. 

Tendencję do zmniejszania spożycia wołowiny odnotowuje się w segmentach konsu-
mentów w starszym wieku, na emeryturze. Trudno się doszukać jednoznacznego powiązania 
deklarowanego spadku konsumpcji z sytuacją dochodową konsumentów. W grupie tej są 
zarówno osoby powyżej 60 roku życia, na emeryturze, o wysokich dochodach, jak i oso-
by, które doświadczają różnorakich ograniczeń dochodowych. Najważniejszym powodem 
zmniejszenia spożycia wołowiny przez badanych konsumentów jest obserwowany wzrost 
cen mięsa wołowego oraz niesatysfakcjonująca jakość tego mięsa. Wśród konsumentów, 
którzy są skupieni w segmentach o najwyższej deklarowanej konsumpcji mięsa wołowego, 
najważniejszym powodem zmniejszenia spożycia wołowiny jest przekonanie, że mięso to 
jest coraz gorszej jakości. Poziom cen nie jest czynnikiem, który w największym stopniu 
wpłynął na ograniczenie konsumpcji wołowiny wśród tej grupy konsumentów. Obawy do-
tyczące choroby Creutzefelda-Jacoba są częściej podawane jako przyczyny zmniejszenia 
konsumpcji mięsa wołowego przez segmenty reprezentujące konsumentów mieszkających 
na terenach wiejskich, zarówno młodych jak i w starszym wieku. Spośród segmentów kon-
sumentów o najwyższej częstotliwości konsumpcji mięsa wołowego najbardziej wrażli-
wi na te kwestie okazali się młodzi mieszkańcy małych miasteczek i terenów wiejskich.  
W mniejszym stopniu czynnik ten wpływał na decyzje starszych konsumentów mieszkają-
cych zarówno na wsi, jak i w dużych aglomeracjach. 

Skłonność do zwiększenia konsumpcji wołowiny

Wśród ogółu konsumentów obserwuje się duże zróżnicowanie w deklarowanej skłonno-
ści do zwiększenia konsumpcji wołowiny. Deklaracje takie składają konsumenci reprezen-
tujący różne środowiska, zarówno z dziećmi jak i bez dzieci na utrzymaniu, a także osoby 
starsze mieszkające na wsi i w małych miasteczkach. W segmentach o wyższej częstotliwo-
ści spożywania wołowiny brak skłonności do zwiększenia zakupów wołowiny zauważa się 
wśród mieszkańców aglomeracji określanych jako „Biznes w wielkim mieście” (BDA02), 
wśród których dominują osoby powyżej 50 roku życia, oraz wśród „Profesjonalistów z po-
tencjałem” (DZA17), w wieku powyżej 30 roku życia (rys. 4). 

Dane na temat skłonności do zwiększenia konsumpcji wołowiny należy rozpatrywać  
w powiązaniu ze wskazaniami dotyczącymi zmian w spożyciu wołowiny. Spośród ogółu 
segmentów najwyższy odsetek wskazań dotyczących zwiększenia konsumpcji wołowiny 
odnotowano wśród młodych konsumentów zamieszkujących aglomeracje, o najwyższym 
poziomie dochodów oraz wśród konsumentów w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszku-
jących małe miasteczka i centra lokalne, o średnim poziomie dochodów. Segment skupia-
jący młodych mieszkańców aglomeracji, określany jako „Skazani na sukces” (BDA01), to 
jedyny spośród segmentów z dużym udziałem młodych konsumentów, w którym odnotowu-
je się skłonność do zwiększenia konsumpcji wołowiny. Spośród segmentów o najwyższej 
i wyższej częstotliwości spożywania mięsa wołowego deklaracje dotyczące zwiększenia 

7  X. Gellynck, W. Verbeke, Consumer Perception of Traceability in the Meat Chain, „Agrarwirtschaft” 2001, No 50(6).
8  I. Ozimek, K. Gutkowska, S. Żakowska-Biemans, Postrzeganie przez konsumentów ryzyka związanego ze spożywaniem 
poszczególnych produktów żywnościowych, „Żywienie Człowieka i Metabolizm” 2007, t. 34, nr 1/2.
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konsumpcji mięsa wołowego pojawiały się w segmentach BDA04, BDW13 oraz DZA18  
i DZW28. 

Podsumowanie

Wykorzystanie narzędzia PersonicX stwarza różne możliwości kategoryzacji konsumen-
tów, jak również pozwala na ich lokalizację przestrzenną, co z kolei może być wykorzystane 
w planowaniu działań z zakresu komunikacji marketingowej. 

Uzyskane wyniki badań wskazują, że grupa konsumentów regularnie kupujących mięso 
wołowe jest zróżnicowana pod względem skłonności do zwiększenia spożycia wołowiny. 
Istnieją różne przyczyny braku zainteresowania większym spożyciem mięsa wołowego w tej 
grupie, ale częściej wskazywano brak satysfakcji z jakości dostępnego na rynku krajowym 
mięsa wołowego niż przyczyny ekonomiczne. Segmenty konsumentów o wyższej często-
tliwości dokonywania zakupów wołowiny w sposób bardziej urozmaicony wykorzystują 
wołowinę do przygotowywania posiłków. Czynnikiem różnicującym konsumentów woło-
winy są również preferencje dotyczące miejsc zakupu żywności, które wskazują na istnie-
nie zależności między oczekiwaniami w stosunku do jakości i preferencjami kulinarnymi  
a częstotliwością zakupu wołowiny. Uzyskane wyniki stanowią cenne wskazania w zakre-
sie możliwości różnicowania oferty asortymentowej wołowiny z uwzględnieniem różnych 
kanałów sprzedaży. 

Dalszego pogłębienia wymaga analiza grupy konsumentów reprezentujących konsu-
mentów spożywających wołowinę nieregularnie. W grupie tej odnotowuje się różne bariery 

Rys. 4. Deklarowana skłonność do zwiększenia konsumpcji wołowiny w segmentach 
konsumentów o najwyższym i wyższym deklarowanym spożyciu mięsa wołowego

Ź r ó d ł o: Jak rys. 1.
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zakupu mięsa wołowego związane zarówno z produktem i jego atrybutami jakościowymi, 
w tym smakiem, jak i aspektami ekonomicznymi, czyli poziomem cen mięsa wołowego. 
Kryterium dochodowe w istotny sposób różnicuje zachowania konsumentów na rynku wo-
łowiny. Ponadto, o braku zainteresowania zakupem wołowiny w tej grupie konsumentów 
mogą decydować czynniki pozarynkowe, jak obawy konsumentów związane z bezpieczeń-
stwem zdrowotnym mięsa wołowego. Czynnik ten w sytuacji stwierdzenia zagrożeń zwią-
zanych z żywnością może istotnie wpływać na konsumpcję wołowiny. 

Segmentacja PersonicX ma ograniczone możliwości diagnozowania, na ile obawy 
konsumentów związane z żywnością mogłyby wpłynąć na zmiany konsumpcji wołowiny. 
Uzyskane w wyniku zastosowania segmentacji PersonicX dane wskazują, że spożycie woło-
winy jest warunkowane zmiennymi, takimi jak sytuacja dochodowa konsumentów, ale uwa-
runkowania ekonomiczne nie są jedynym predykatorem możliwości zwiększania i różni-
cowania konsumpcji wołowiny. Wołowina wysokiej jakości, o parametrach pozwalających 
na jej różnorakie zastosowanie kulinarne, jest spożywana przez konsumentów reprezentu-
jących segmenty otwarte na nowości, wartościujące smak i poszukujące nowych doznań 
kulinarnych. Konsumenci zgrupowani w tych segmentach mają umiejętności kulinarne, ale 
nie są usatysfakcjonowani jakością wołowiny. 

Wprowadzanie wołowiny wysokiej jakości na rynek krajowy wymaga opracowania 
strategii komunikowania jej atrybutów i wyeksponowania przydatności kulinarnej. Dane 
zgromadzone w ramach badania z wykorzystaniem segmentacji PersonicX mogą stanowić 
materiał do projektowania działań promocyjnych, ponieważ precyzyjnie charakteryzują  
i lokalizują grupy docelowe.

Summary

In their article, the authors presented the results of survey carried out among consumers 
of beef. They presented the factors affecting consumption of beef, taking into account the 
quality aspects and culinary preferences, the present places of purchases of beef and per-
ceived purchasing barriers.

Резюме

В статье представлены результаты исследования, проведенного среди потребите-
лей говядины. Представляются факторы, влияющие на потребление говядины, с уче-
том качественных аспектов и кулинарных предпочтений, актуальные места покупки 
говядины и воспринимаемые барьеры для покупок.


