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Streszczenie

Marketing z ponad 100-letnią historią wciąż jest obszarem dynamicznych i wie-
lopłaszczyznowych zmian. Analizując etapy rozwoju marketingu można wskazać 
na pięć jego faz. Obecnie znajdujemy się w piątej i pojawia się pytanie o kierunki 
przyszłych zmian. W artykule, o charakterze koncepcyjnym, na podstawie analizy 
wybranych, powstałych w ostatnich latach, koncepcji i metod marketingu autor po-
dejmuje próbę opisania kilku kluczowych zmian w sferze marketingu przyszłości. 
Wskazane kierunki pozwalają skonkludować, że marketing przyszłości, w sferze 
praktycznej i teoretycznej, wymykać się będzie łatwym i prostym klasyfikacjom 
i opisom. Łamać będzie tradycyjny paradygmat biznesu, w którym funkcje są waż-
niejsze niż działania, plan dominuje nad planowaniem, struktura przeważa nad pro-
cesami, a skala przytłacza relacje.

Słowa kluczowe: marketing, przyszłość marketingu, organizacja marketingu, kon-
cepcje marketingowe, zarządzanie marketingowe.

Kody JEL: M10

Wstęp

Wciąż trwają spekulacje, od jakiej daty należy liczyć rozwój marketingu. Niektórzy po-
czątek marketingu wiążą z rewolucją przemysłową w Wielkiej Brytanii (Fullerton 1988). 
A. Sagan (2005), opierając się na źródłach R. Bartelsa (1965; 1988); wskazuje na począ-
tek dwudziestego wieku jako datę powstania. Można także spotkać się z twierdzeniem, iż 
początków rozwoju marketingu doszukiwać się należy raczej w okresie po drugiej wojnie 
światowej (Webster 2002). Bezsporne jednak pozostaje to, iż marketing ma już kilkudzie-
sięcioletnią historię i wciąż jest obszarem aktywności rynkowej i dziedziną zainteresowa-
nia świata nauki, który nie tylko budzi wiele kontrowersji, ale także podlega dynamicznym 
zmianom. 

Zmiany te, w sposób szczególny, dotyczą sfery koncepcji marketingu, jego wymiaru 
organizacyjnego, jak i implementacji. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych kie-
runków zmian w marketingu na poziomie nauki i praktyki w trzech wskazanych wymia-
rach. Podstawą empiryczną artykułu jest analiza literatury oraz badania jakościowe przepro-
wadzone wśród ekspertów zarządzania metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. 
Eksperci reprezentowali zarówno środowisko akademickie, jak i praktykę zarządzania 
i marketingu.
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Ewolucja marketingu czynniki przyszłych zmian

Podobnie jak nie ma zgodności, od kiedy można datować początek rozwoju marketingu, 
tak nie ma konsensusu co do opisu etapów jego rozwoju. Istnieje kilka znaczących pozy-
cji literaturowych, które podejmowały próby uporządkowania opisu ewolucji marketingu. 
Należą do nich głównie publikacje R. Bartelsa (1988), W. Wilkie i E. Moore (2003) oraz  
S. Vargo i R. Luscha (2004). Opierając się na tych opracowaniach zdefiniowano pięć głów-
nych etapów rozwoju marketingu (Kozielski 2013):
1. powstania i formowania (do 1920 roku)1;
2. okres wczesnego rozwoju (1920-1950);
3. okres dynamicznego rozwoju i redefinicji marketingu (1950-1980);
4. okres stabilizacji (1980-1990);
5. okres zharmonizowanego rozwoju (1990-obecnie).

Początkowy okres („powstania i formowania”) rozwoju marketingu łączony jest z rewolucją 
przemysłową. Marketing rozwija się jako dziedzina akademicka bazując na naukach, które 
mają już określone osiągnięcia – ekonomii, socjologii, a także, psychologii, antropologii. 
Marketing w sferze naukowej skupiał się na analizie funkcjonowania rynków i jego akto-
rów – konsumentów i rządu. Początkowy rozwój związany jest głównie z rynkami rolnymi 
i problematyką dystrybucji, w mniejszym stopniu reklamy i handlu. Tak więc okres ten 
był okresem narodzin marketingu jako przedmiotu nauczania na uniwersytetach, jako temat 
publikacji i jako przedmiot nazwanej aktywności instytucji rynku. To okres formowania się 
myśli i założeń teoretycznych. 

Lata 1920-1950 określane są jako okres wczesnego rozwoju. Wtedy też pojawiły się 
prace, w których starano się zdefiniować zasady i fundamenty marketingu oraz dokonać 
integracji dotychczasowych myśli w jeden relatywnie spójny system (Clark 1922; Maynard, 
Weidler, Beckman 1927; Converse 1935). Transakcje handlowe i ich rezultaty stały się 
głównym przedmiotem zainteresowania, podobnie jak zagadnienia związane z realizacją 
funkcji marketingowej oraz opisaniem sposobu, w jaki marketing dodaje wartości do pro-
duktu. W efekcie problematyka dystrybucji stała się jednym z kluczowych nurtów teoretycz-
nych i praktycznych powstania marketingu. Użyteczność miejsca i czasu bowiem stała się 
głównym, jak uważano, nośnikiem wartości dodawanym do produktów. 

Okres wczesnego rozwoju to czas znacznie większej koncentracji na opisie operacji mar-
ketingowych. Podkreślano rolę czynników zewnętrznych w działaniach marketingowych 
oraz zgłębiano wpływ marketingu na społeczeństwo przez analizę czynników ekonomicz-
nych, społecznych i politycznych. Już w tym czasie podnoszono zarzuty stawiane marketin-
gowi, które skupiały się głównie na kosztach dystrybucji, wartości reklamy i polityce ceno-
wej. To przyczyniło się do pobudzenia dyskusji nad statusem marketingu i jego szybkiego 
rozwoju głównie jako funkcji zarządczej w latach 1950-1980.

1  Podane daty są przyjęte umownie. 
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Rozpoczęta pod koniec okresu wczesnego rozwoju dyskusja, zdynamizowana została 
w kolejnych latach. Koncentrowała się wokół sposobów opisania naukowego statusu mar-
ketingu. Dzięki korzystnym uwarunkowaniom zewnętrznym (wzrost konsumpcji, rozwój 
nowej generacji tzw. „baby-boom”, rozwój technologii, nowe form dystrybucji i inne) mar-
keting wszedł w okres dynamicznego rozwoju. W tym okresie zbudowano fundamenty pod 
rozwój marketingu w sferze zarządczej (Alderson 1957; Howard 1957; McCarthy 1960). 
Oczywiście w drugiej połowie tego okresu głównym autorem nurtu, który scementował po-
czątkowe idee związane z nurtem zarządczym był Ph. Kotler (1967). Podejście to zosta-
ło także wzmocnione przez implementację w obszar marketingu osiągnięć nauk ścisłych, 
w szczególności matematyki i statystyki. Ponadto, co trzeba podkreślić, właśnie w okresie 
dynamicznego rozwoju klient postawiony został w centrum zainteresowania organizacji. 
W konsekwencji przyjęto, że wartość wyznaczana jest na rynku, a nie w firmie (Drucker 
1954; McKitterick 1957; Levitt 1960). 

Okres stabilizacji przypada na końcową część lat 70. i lata 80. Mimo że pojawiły się nowe 
koncepcje w sferze marketingu, nie przybliżyły one ani marketingu do swojego naukowego 
statusu, ani nie rozwinęły w radykalny sposób praktycznej sfery działań marketingowych, 
może z wyjątkiem marketingu partnerskiego (Berry 1983; Gummesson 1987), który był 
w dużym stopniu związany z rozwojem sektora usług i wzrostem jego znaczenia. Okres ten 
charakteryzuje się, z jednej strony, silnym naciskiem na społeczny aspekt działań marke-
tingowych, z drugiej strony następuje fragmentaryzacja działań marketingowych (Wilkie, 
Moore 2003), koncentracja na wybranych metodach, bez szerszego kontekstu. W tym czasie 
zdefiniowano pojęcia społecznej orientacji marketingowej czy odpowiedzialności społecz-
nej organizacji. Pozytywne aspekty tego okresu ewolucji marketingu to z jednej strony zapo-
czątkowany etap rozwoju marketingu usług, marketingu relacji (Gronroos 1984; Zeithaml, 
Parasuraman, Berry 1985), z drugiej zaś − poszukiwanie od nowa tożsamości i źródeł mar-
ketingu w początkach lat 90. 

Trwający od początku lat 90. okres rozpoczął się od dyskusji nad rolą i przyszło-
ścią marketingu. Kluczowe dla tego okresu opracowania (Marketing on the Crossroads, 
Marketing’sMid-life Crisis) podkreślały potrzebę redefinicji marketingu (Brady, Davis 1993; 
Coopers, Lybrand 1994). Okres ten skutkuje trzema głównymi nurtami (Kozielski 2013). 
Po pierwsze, szeroko zakrojonymi poszukiwaniami tożsamości, możliwościami określenia 
i co więcej zbadania zorientowania rynkowego organizacji (Shapiror 1988; Kohli, Jaworski 
1990; Narver, Slater 1990; Webster 1994; Day 1994; Sheth, Sisodia 2005). Drugi skupiał 
się na opisaniu możliwości pomiaru działań marketingowych, zarówno od strony procesu, 
jak i efektów (Shaw 1998; Ambler 2003; Lenskold 2003). Trzeci związany jest rozwojem 
nowych narzędzi i technik marketingu. Dotyczy to szczególnie tych opartych na wykorzy-
staniu technologii informatycznych. Wiele publikacji, które poruszają problematykę wyko-
rzystania Internetu (Chaffey, Eblis-Chadwick, Johnston, Mayer 2000; Sterne 1999), CRM 
(Peelen 2005; Wilson, Daniel, McDonald 2002) oraz e-commerce (Chaffey 2006; Gregor, 
Stawiszyński 2002) ukazuje się szczególnie na początku XXI wieku. Uwzględnia w nich się 
jednak coraz częściej systemowe podejście, rozważa się ich efektywność i wkład w budo-
wanie wartości dla klienta. 
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Na tle opisanych etapów ewolucji marketingu pojawia się pytanie o przyszłe kierunki 
zmian. O nich jednak w dużym stopniu decydują zewnętrzne determinanty funkcjonowania 
organizacji. Obejmują one zarówno czynniki ekonomiczne, społeczne, jak i urastające do 
rangi truizmu technologiczne. Wśród kluczowych zmian, które zachodzą w sferze zewnętrz-
nego środowiska biznesowego wymienić trzeba − na poziomie ekonomicznym – ekonomię 
współdzielenia (sharingeconomy − Stephany 2015), konsumpcję kolaboratywną (Botsman 
2011), zrównoważony rozwój, ekonomię umiaru czy propozycję nowego pragmatyzmu jako 
wyznacznika ekonomii przyszłości (Kołodko 2013). W sferze uwarunkowań społecznych 
istotnymi motorami zmian, które należy uwzględnić w próbie zdefiniowania kierunków 
zmian marketingu przyszłości są między innymi social business (Carvill, Taylor 2015), 
crowdsourcing (Brabham 2013), nowe generacje (milenialsi, ale także osoby starszych, tzw. 
silver tsunami). Najwięcej zmian dotyczy trendów technologicznych wśród, których można 
wymienić, za S. Ismail, M. S. Malone, Y. van Geest, digitalizację, demonetyzację, techno-
logie dysraptywne (disruptivetechnoligy) czy też demokratyzację dostępu do technologii 
(Ismail, Malone, van Geest 2014). Te i inne czynniki wymuszają na działaniach organizacji, 
w szczególności aktywności marketingowej, procesy zmian. W efekcie w ostatnich latach 
obserwowany jest wysyp różnego rodzaju koncepcji, metod i idei. Dotykają one zarówno 
sfery koncepcyjnej, organizacyjnej, jak i implementacyjnej. 

Marketing przyszłości – rozwój zharmonizowany

Budowanie obrazu marketingu przyszłości może być postrzegane jako działanie skazane 
na porażkę. Nikt bowiem nie wie do końca co przyniosą kolejne miesiące czy lata. Z drugiej 
strony dyskusja nad kierunkami rozwoju, obszarami zmian ma utylitarny walor nie tylko 
w wymiarze intelektualnym, ale także praktycznym. Pozwala bowiem z jednej strony po-
szerzać perspektywę spojrzenia, dostrzegać pojawiające się symptomy zmian czy też lepiej 
przewidywać nieoczekiwane i efektywniej się do nich przygotowywać. 

Dla potrzeb tego artykułu autor dokonał identyfikacji kilkudziesięciu kluczowych kon-
cepcji, idei oraz metod i narzędzi działania organizacji w sferze rynkowej. Listę tę zweryfi-
kował w ramach wywiadów z ekspertami ze sfery akademickiej i świata praktyki zarządzania 
i marketingu. Na tej podstawie opracowano autorskie propozycje kierunków zmian w sferze 
marketingu. Zmiany te dotykają zarówno warstwy koncepcyjnej, jak i organizacyjnej oraz 
wdrożeniowej. Kierunki te mają charakter wstępnych propozycji i stanowią przyczynek do 
dyskusji, a może także zaczątek przyszłych szerszych badań i pogłębionych analiz.

W tabeli 1 zamieszczono podsumowanie proponowanych kierunków zmian w sferze 
marketingu wraz z koncepcjami, ideami czy metodami działań rynkowych, które pojawiały 
się w ostatnich kilku czy kilkunastu latach, a które stanowiły, według autora, jak i badanych 
ekspertów, potwierdzenie czy uzasadnienie dla sformułowanych rekomendacji. 

Opisana w tabeli 1 propozycja kierunków zmian w marketingu nie jest w sposób na-
turalny ostateczna ani wyczerpująca. Co więcej, ma ona bardziej charakter intuicyjny niż 
zweryfikowany empirycznie. Wiele bowiem ze wskazanych w tabeli koncepcji czy metod 
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prowadzenia działań marketingowych występuje wciąż w niewielkim zakresie. Część z nich 
prawdopodobnie także zniknie bądź ulegnie znacznej modyfikacji. Niemniej, jak twierdził 
R. G. Eccles, rewolucja zaczyna się znacznie wcześniej niż w dniu wybuchu (Eccles 1991).

Tabela 1
Kierunki zmian w sferze marketingu   

Kierunek zmian Koncepcje, metody, narzędzia uzasadniające

Zanikanie działu marketingu 
w organizacji

Marketing holistyczny, design thinking, marketing wewnętrzny, 
organizacja ucząca się, marketing wartości, marketing doświadczeń

Połączenie sfery analitycznej 
z intuicyjną

Neuromarketing, marketing sensoryczny, marketing automation, big 
data, marketing intelligence, customer insights, badania etnograficzne, 
semiotyka, wrażliwość rynkowa organizacji

Nacisk na pomiar i ocenę 
efektywności działań

Marketing ROI, strategiczna karta wyników, business intelligence, 
marketing dashboards, business performance management, marketing 
due diligence, CLV, piramida działań, pryzmat działań

Wzrost znaczenia interesariuszy 
– wielokierunkowość działań 
marketingowych

Storytelling, employer branding, IR, CSR, zrównoważona konsumpcja, 
social media, social business, marketing wewnętrzny

Dalszy wzrost znaczenia 
i nacisk na wzrost wartości 
aktywów niematerialnych, 
głównie marki (relacji 
z klientami)

Lovemarks, branding emocjonalny, brand dynamics, brand value chain, 
employer branding, marketing wartości, marketing doświadczeń, 
neuromarketing, marketing sensoryczny

Upraszczanie procesów 
rynkowych – integracja działań 
i narzędzi

Social business, KAM, Category Management, storytelling, ekonomia 
“za darmo”, strategia długiego ogona, open innovation, crowdsourcing, 
value proposition, zwinność organizacyjna

Rozwój niestandardowych 
modeli biznesowych

Social business, konsumpcja kolaboratywna, crowdfunding, strategia 
długiego ogona, ekonomia „za darmo”, gospodarka współdzielenia, 
open innovation, business model generation, value proposition

Dominacja rozwiązań 
marketingowych opartych 
na Internecie i narzędziach 
cyfrowych

Marketing automation, crowdsourcing, augmented reality, content 
marketing, appvertising, real time marketing, big data, mobile 
marketing

Nowe stanowiska i funkcje 
w marketingu

Data scientist, Customer Insight Manager, Content Manager, 
Community Manager, Customer Experience Manager, Customer 
Advisory Board, Value Proposition Manager/Designer

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Ograniczenia objętości artykułu uniemożliwiają pełniejszą analizę wskazanych kierun-
ków zmian i szersze wytłumaczenie się autora z takich, a nie innych rekomendacji. Bliższe 
jednak przyjrzenie się wskazanym propozycjom umożliwia stwierdzenie, że zmierzamy 
w kierunku bardziej zharmonizowanego, albo dla niektórych pełnego sprzeczności, rozwoju 
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marketingu. Współczesny marketing bowiem albo ulega zanikowi, albo też zaczyna ogar-
niać całą organizację. Łączy sferę analityczną z intuicyjną, zarządczą ze społeczną, nowo-
czesną z tradycyjną. Bezsprzeczny jest fakt, że marketing przyszłości wymykać się będzie 
łatwym i prostym klasyfikacjom i opisom. Łamać będzie tradycyjny paradygmat biznesu, 
w którym funkcje są ważniejsze niż działania, plan dominuje nad planowaniem, struktura 
przeważa nad procesami a skala przytłacza relacje (Kozielski 2013).
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The Future of Marketing – Conceptual, Organisational  
and Implementation Dimensions

Summary

Marketing is more than 100 years old, but still it is an area of turbulent changes. 
Evolution of marketing consists of five stages and currently the fifth is in force. The 
questions about future development arise. The aim of the paper is to indicate the 
main trends in contemporary marketing evolution. Conceptual, organisational and 
implementation concepts, methods and tools are the basis for these ideas. The final 
conclusion suggests that marketing of the future will not be easy either to describe 
or classify. Future marketing will break traditional paradigm in which functions are 
more important than activities, plan than planning, structure than process, and scale 
than relationship.

Key words: marketing, future of marketing, organisation of marketing, marketing 
trends, marketing development, marketing concepts, marketing management.

JEL codes: M10

Будущее маркетинга – концептуальное, организационное  
и имплементационное выражение

Резюме

Маркетинг с его более чем 100-летней историей все еще является сферой 
динамичных и многогранных изменений. Анализируя этапы развития марке-
тинга, можно указать пять его фаз. В настоящее время мы находимся в пятой, 
и появляется вопрос о направлениях будущих изменений. В статье концеп-
туального характера, на основе анализа избранных, возникших в последние 
годы, конпепций и методов маркетинга, автор пытается описать несколько 
основных изменений в сфере маркетинга будущего. Указанные направления 
позволяют сделать вывод, что маркетинг будущего, в практической и теорети-
ческой сфере, будет ускальзывать легким и простым классификациям и опи-
саниям. Он будет ломать традиционную парадигму бизнеса, в которой фун-
кции важнее действий, план доминирует над планированием, структура над 
процессами, а масштаб давит отношения.

Ключевые слова: маркетинг, будущее маркетинга, организация маркетинга, 
маркетинговые концепции, маркетинговое управление.
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