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Reklama leków OTC jako narzędzie budowania przewagi 
konkurencyjnej i jej wpływ na zachowania konsumentów  
na rynku ochrony zdrowia

Streszczenie

Postępująca globalizacja nasila konkurencję między uczestnikami rynku far-
maceutycznego. Wymusza to zintensyfikowanie działań marketingowych w celu 
budowania przewagi konkurencyjnej. Ich podstawowym narzędziem jest reklama. 
Celem opracowania jest identyfikacja opinii konsumentów odnośnie do reklamy 
leków OTC i jej wpływu na ich decyzje zakupowe. W 2013 roku przebadano za po-
mocą kwestionariusza ankiety 510 dorosłych osób. Wyniki opracowano statystycz-
nie. Co 5 konsument ocenia reklamę jako nierzetelne źródło informacji. Głównym 
źródłem informacji o lekach są lekarze lub farmaceuci. Czynnikiem decydującym 
o zakupie leków jest przekonanie o jego skuteczności. Tradycyjne formy reklamy 
leków OTC w nieznacznym stopniu wpływają na decyzje zakupowe konsumentów 
dlatego warto poszukiwać innych metod promocji. Społeczeństwo nie przyjmuje 
bezkrytycznie przekazów reklamowych pozostawiając pole komunikatom promo-
cyjnym opartym na rzetelnej informacji. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: reklama, decyzje konsumenta, przewaga konkurencyjna, rynek 
farmaceutyczny.
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Wstęp

Wolność gospodarcza jest fundamentalną zasadą gospodarki rynkowej, co oznacza au-
tonomię w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz konieczność za-
akceptowania zasady konkurencji wśród producentów. Przedsiębiorcy, aby utrzymać się 
na rynku muszą konkurować o nawiązanie możliwie intratnych układów (Cantarero 2008). 
Konsumenci charakteryzują się ograniczonymi możliwościami nabywczymi oraz specyficz-
nymi preferencjami, dlatego przedsiębiorcy są zmuszeni do podejmowania działań, które 
przyczynią się do akceptacji oraz wyboru ich produktów i usług (Amaldoss 2010). Działania 
te określane są jako marketing, w którym najistotniejszym narzędziem przyciągającym 
klientów jest reklama, będąca jednocześnie nieodzownym elementem systemu opierającego 
się na wolności gospodarczej i konkurencyjnej (Skubisz 1998).

Obecnie reklama jest najważniejszym czynnikiem rynkowego sukcesu wielu przedsię-
biorców. Umożliwia oddziaływanie na nabywców, informowanie ich o ofercie i zachęca-
nie do zakupów. Stała się więc niezwykle istotnym instrumentem w walce konkurencyjnej 
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i przy budowaniu przewagi konkurencyjnej na większości rynków. Jej funkcja konkurencyj-
na jest związana z faktem, że reklamy często używane są jako odpowiedź na przekazy rekla-
mowe konkurentów. Konkurencja za pośrednictwem takiej formy promocji ma na celu nie 
tylko zwiększenie atrakcyjności własnej oferty, ale także zakłócenie kampanii reklamowych 
biznesowych rywali. Reklama staje się wtedy formą konkurencji pozacenowej i narzędziem 
budowania przewagi rynkowej (Mruk 2011).

Rynek farmaceutyczny jest obszarem gospodarki wymagającym szczególnego podejścia 
w zakresie jakiejkolwiek działalności marketingowej podejmowanej zarówno przez produ-
centów, hurtowników, jak i same apteki. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, nie 
występującymi w innych sektorach gospodarki. Cechy te w połączeniu ze sztywnymi regu-
lacjami państwa ograniczają znacznie swobodę mechanizmów rynkowych (Nowacki 2005). 
Wyróżniające na rynku farmaceutycznym są ograniczenia prawa związane z reklamą pro-
duktów farmaceutycznych. W Polsce panuje zakaz kierowania reklamy leków RX (leków 
na receptę) do pacjentów; ich adresatami mogą być tylko lekarze lub farmaceuci. Również 
reklama leków OTC (over the counter, bez recepty) ma swoje ograniczenia m.in. producenci 
nie mogą odwoływać się w niej do autorytetu lekarza czy atrybutów jego zawodu.

Dlatego w reklamie produktów farmaceutycznych duże znaczenie mają funkcje infor-
macyjna i wspomagająca. Sprowadzają się one przede wszystkim do: dostarczenia informa-
cji o działaniu leku, sposobach dawkowania, ewentualnych skutkach towarzyszących jego 
zażywaniu, wynikach przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz do mobilizowania 
pacjentów do zachowań prozdrowotnych, które pozwolą na poprawę i utrzymanie stanu 
zdrowia (Bagwell 2005). Reklamy często nadawane są jako odpowiedź na przekazy rekla-
mowe konkurentów. Konkurencja za pośrednictwem reklam ma na celu nie tylko zwiększe-
nie atrakcyjności swojej oferty, ale także zakłócenie kampanii reklamowych swoich rywali. 
Reklama staje się wtedy formą konkurencji pozacenowej. Instrumentami dostarczającymi 
pacjentom wiedzy są przede wszystkim reklamy w mass mediach, ulotki, foldery, broszury 
dołączane do leków czy rozdawane w aptekach (Pilarczyk 2011).

Obecnie rozwój działań reklamowych wzrasta proporcjonalnie do poziomu rozwoju 
i wielkości rynku, zróżnicowania produktów, sposobów dystrybucji, walki z konkurencją 
i budowania przewagi konkurencyjnej(Mruk 2011). Ważne jest zatem zbadanie, czy obecne 
na polskim rynku reklamy leków OTC są skuteczne i efektywne, a tym samym, czy spełniają 
swoje funkcje. Dlatego celem opracowania stało się zidentyfikowanie opinii konsumentów 
odnośnie reklamy leków OTC i jej wpływu na ich decyzje zakupowe.

Cele pracy, materiał i metody

Głównym celem przeprowadzonego badania była identyfikacja opinii konsumentów od-
nośnie do reklamy leków OTC i jej wpływu na ich decyzje zakupowe. Aby osiągnąć ten 
cel dokonano próby zidentyfikowania dostrzeganych przez konsumentów na polskim rynku 
leków form ich reklamy oraz ustalenia czy reklama stanowi główne i wiarygodne źródło 
wiedzy o lekach. Ponadto w celu realizacji głównego założenia dokonano próby identyfika-
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cji tych form reklamy, które w opinii konsumentów są najbardziej efektywne, zbadania ich 
wpływu na rozpoznawalność marek farmaceutycznych, a ostatecznie dokonano próby oceny 
przydatności i istotności reklamy leków w opinii ich nabywców.

Badanie przeprowadzono wśród 510 konsumentów w wieku powyżej 18. roku życia. 
Wybraną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przy wykorzystaniu techniki ankie-
towej i narzędzia badawczego w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety, który został 
opracowany na podstawie postawionych celów badań. Badanie przeprowadzono za pośred-
nictwem serwisu internetowego eBadania (http://www.eBadania.pl) w okresie od 15 marca 
do końca kwietnia 2013 roku. Kwestionariusz ankiety składał się z 23 pytań zamkniętych, 
z czego większość była pytaniami jednokrotnego wyboru. Dotyczyły one opinii responden-
tów na temat reklam farmaceutycznych oraz oceny informacji w nich zawartych. Badanie 
było anonimowe i dobrowolne. Statystycznego opracowania wyników dokonano przy uży-
ciu programu STATISTICA i Microsoft Excel. Do analizy zależności cech niemierzalnych 
wykorzystano testy dla cech jakościowych- χ2 oraz V-kwadrat, a do analizy małych tabel 
test χ2z poprawką Yatesa. Jeżeli testy dla cech jakościowych wykazały istnienie zależności 
między badanymi zmiennymi, siła tej zależności była badana za pomocą współczynnika 
korelacji V-Cramera. Wszystkie analizy statystyczne zostały przeprowadzone na poziomie 
istotności α=0,05.

W badaniu uczestniczyło 410 kobiet (80,4%) i 100 mężczyzn (19,6%). Kategorie wie-
kowe, wyodrębnione w badanej populacji charakteryzowały się zróżnicowaną liczebnością. 
Najliczniejsze okazały się grupy wiekowe: 18-25 lat (74,9%, 382 osoby), 26-35 lat (17,3%, 
88 osób) oraz 36-45 (5,3%, 27 osób). Najmniej liczne były najstarsze grupy wiekowe, tj.  
46-55 lat (1,4%, 7 osób), 56-65 lat (1%, 5 osób) oraz powyżej 65 lat (0,19%, 1 osoba).

Najwięcej respondentów zamieszkiwało tereny miejskie o najwyższej liczbie mieszkań-
ców ‒ powyżej 50 tys. (51,4%, 262 osoby), z czego niemal 75% stanowiły kobiety, a nieco 
ponad 25% mężczyźni. Najmniejsza grupa respondentów zamieszkiwała tereny miejskie 
poniżej 10 tys. mieszkańców (7,3%, 37 osób), z czego przeważającą większość, bo aż 85% 
stanowiły kobiety. Pozostali badani pochodzili z miejscowości o liczbie mieszkańców od 
10-25 tys. (15%, 74), z czego zaledwie 11% stanowili mężczyźni. W miastach o liczebności 
od 25-50 tys żyje 13% ogółu respondentów (67 osób, z czego niemal 90% stanowiły kobie-
ty), a ze wsi pochodzi - 14% ankietowanych (70 osób, w tym zaledwie 10 mężczyzn). 

Najliczniejszą grupą spośród wszystkich osób biorących udział w badaniu były oso-
by z wyższym wykształceniem (46,3%, 236 osób). Około 83% z nich stanowiły kobiety. 
Ponad 1/3 ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem niepełnym wyższym (31,18%, 
159 osób), z czego 82% stanowiły kobiety. Osoby z wykształceniem zawodowym stano-
wiły około 1/5 badanej populacji (20,8%, 106 osób), z przewagą kobiet (73,6%, 78 osób). 
Najmniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym – 1 osoba ‒ ko-
bieta, co stanowi ok. 0,2% badanej populacji. Podobnie mało liczne były grupy z wykształ-
ceniem gimnazjalnym (0,78%, 4 osoby, z czego 3 były kobietami) oraz średnim (0,78%,  
4 osoby z których 3 stanowili mężczyźni).
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Spośród badanych największą grupę stanowiły osoby z dochodem (na jedną pełnoletnią 
osobę w gospodarstwie domowym) pomiędzy 1001 zł a 2000 zł, (40,2%, 205 osób). Niemal 
85% ankietowanych, którzy wskazali tę odpowiedź stanowiły kobiety. Prawie połowę mniej 
osób deklarowało dochód nie przekraczający 1000 zł (20%, 105 osób), z czego prawie 88% 
stanowiły kobiety. Niespełna 1/3 ankietowanych odpowiedziała, że ich dochód przekracza 
2001 zł, ale nie jest wyższy niż 3500 zł (27%, 136 osób). Taki wariant wskazało 31 męż-
czyzn (niemal 23% odpowiedzi). Natomiast najmniej jest osób, które deklarują, iż dochód 
ten wynosi powyżej 5000 zł (4,7%, 24 osoby), z czego większość, bo 58% stanowią kobiety. 

Wyniki

W trakcie badania ankietowani zostali poproszeni o wskazanie form reklamy, które według 
nich są stosowane na polskim rynku farmaceutycznym. Respondenci uznali, że zauważają 
wszystkie wymienione formy reklam. Uczestnicy badania najczęściej wskazywali na spoty te-
lewizyjne (85,7%, 437 osób), reklamy w aptekach i punktach sprzedaży ‒ typu standy i ulotki 
(64,7%, 330 osób), plakaty w aptekach i przychodniach (63,3%, 323 osoby), gazetki apteczne 
(61,4%, 313 osób) oraz spoty radiowe (60,8%, 310 osób). Pozwala to na stwierdzenie, że są 
to najpopularniejsze i najczęściej stosowane na rynku formy reklamy farmaceutycznej. Drugą 
grupę, według popularności, form reklamy stanowią reklama internetowa (57,8%, 295 osób), 
ulotki informacyjne (51,4%, 262 osoby), rekomendacje lekarzy lub farmaceutów (45,3%, 231 
osób), znajomych (41,2%, 210 osób), reklama prasowa (41%, 209 osób) oraz bilbordy na uli-
cach (38,2%, 195 osób). Najmniej dostrzegalnymi reklamami wśród opinii respondentów są 
gadżety reklamowe, wskazywane przez niemal co czwartego respondenta (24,3%, 124 osoby), 
reklama za pośrednictwem poczty (9,4%, 48 osób) oraz najmniej popularna reklama kinowa, 
którą dostrzega jedynie 44 spośród przebadanych osób (8,6%). 

Ponad połowa badanych stwierdziła, że reklamy preparatów leczniczych są im obo-
jętne (53,5%, 273 osoby). Spory odsetek uważa, że reklamy preparatów medycznych de-
nerwują ich (34,1%, 174 osoby). Około 10% ankietowanych (53 osoby) lubi je oglądać. 
Przeprowadzone testy dla cech jakościowych (V-kwadrat), których p-wartość statystyki te-
stowej była większa od poziomu istotności nie wykazały żadnej istotnej ze statystycznego 
punktu widzenia zależności między opinią na temat reklam preparatów leczniczych a płcią 
(p=0,4862) czy wiekiem (p=0,2493).

Największa część ankietowanych przy zakupie leków kieruje się ich potwierdzoną sku-
tecznością (22,5%, 115 osób). Zalecenia lekarza są istotnym czynnikiem wpływającym na 
decyzje o zakupie leku dla 96 respondentów tj. 19% wszystkich badanych. Skład i właści-
wości preparatu oraz cena leku są istotnym czynnikiem wyboru dla odpowiednio 80 (16%) 
i 71 (14%) ankietowanych. Mniej istotne są opinie znajomych (8,6%, 44 osoby), rekomen-
dacje farmaceuty (7,1%, 36 osób) i reklamy (7,3%, 37 osób), a także przyzwyczajenia, bę-
dące głównym czynnikiem wyboru dla zaledwie 29 respondentów (5,7%) (por. wykres 1). 
Przeprowadzone analizy nie wykazały żadnej istotnej ze statystycznego punktu widzenia 
zależności między czynnikami decydującymi o zakupie leku a płcią (p=0,3849), wiekiem 
(p=0,9353) czy wykształceniem (p=0,2955).
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Zdecydowana większość respondentów deklaruje, że reklamy mają niewielki wpływ na 
kupowane przez nich leki – tylko czasami kupują produkty, które zwróciły ich uwagę dzię-
ki reklamie (57,6%, 294 osoby). Ponad 1/3 ankietowanych (34,1%, 174 osoby) uznała, że 
reklamy nie mają żadnego wpływu na zakup leków – to inne czynniki decydują o zakupie. 
Zaledwie 25 osób (5% ankietowanych) uznało, że reklama ma dość duży wpływ na zakup 
leków i przeważnie kupują produkty znane im z reklam. 17 osób (3%) uznało, że reklamy 
wywołują działanie zniechęcające i nigdy nie kupują reklamowanych leków, 

Większość badanych deklaruje, że głównym źródłem informacji o lekach jest Internet 
(28,2%, 144 osoby). Podobnie liczną grupę stanowią osoby czerpiące wiedzę o lekach 
od lekarza (23,9%, 122 osoby) i farmaceuty (18,04%, 92 osoby). Nieco mniej istotnym 
źródłem informacji dla ankietowanych są informacje pochodzące od znajomych i rodziny 
(12,16%, 62 osoby), a także telewizja (7,25%, 37 osób). Mniejszym zainteresowaniem cie-
szą się również czasopisma specjalistyczne (4,51%, 23 osoby), materiały dostępne w ap-
tekach (2,16%, 11 osób), reklamy (1,57%, 8 osób) oraz prasa (1,57%, 8 osób). Najmniej 
natomiast respondentów za główne źródło informacji o lekach uznaje radio (0,59%,  
3 osoby).

Według zdecydowanej większości ankietowanych (77,5%, 395 osób), w reklamach środ-
ków farmaceutycznych tylko część informacji jest prawdziwa. Zaledwie 7,6% respondentów 
(39 ankietowanych) uważa, że zawierają one wiarygodne i rzetelne informacje, natomiast 
aż 13,3% ‒ 68 badanych, twierdzi, iż dostarczają one treści nieprawdziwe i przekłamane,  
2% osób spośród populacji badanej uważa inaczej.

Wykres 1 
Czynniki wpływające na zakup leków (w %)
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Źródło: badania własne.
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Najwięcej ankietowanych osób udzieliło odpowiedzi, iż reklamy leków bez recepty po-
winny być przede wszystkim wiarygodne i bez zafałszowań (42,4%, 216). W przybliżeniu 
1/4 respondentów (26,5%, 135 osób) uznała, że powinny one być krótkie i konkretne oraz 
poparte naukowymi badaniami (22,4%, 114 osób). Zaledwie 3,5% ankietowanych (18 osób) 
uważa, że powinny one być przede wszystkim atrakcyjne dla zmysłów.

Najwięcej respondentów uważa, iż najbardziej atrakcyjną dla nich formą reklamy jest 
rekomendacja lekarza lub farmaceuty (43,3%, 221 osób). Podobnie przedstawia się częstość 
wybierania wariantów odpowiedzi „spoty tv” (32,2%, 164 osoby) i „rekomendacje znajo-
mych” (31,2%, 159 osób). Natomiast najrzadziej jako atrakcyjną formę reklamy ankietowa-
ni wskazywali reklamę pocztową (1,8%, 9 osób) i kinową (1%, 5 osób).

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych nie stwierdzono jakiejkolwiek istot-
nej zależności między wyborem najatrakcyjniejszej formy reklamy a wiekiem responden-
tów. Natomiast analizy statystyczne wykazały pewne zależności z płcią i wykształceniem 
respondentów. Okazało się, że wybór takich form reklamy, jak gazetki apteczne, reklamy 
internetowe czy rekomendacje lekarza lub farmaceuty są skorelowane z płcią responden-
tów. Korelacja we wszystkich przypadkach jest słaba i odpowiednio dla gazetek aptecznych 
ujemna, reklam internetowych ‒ dodatnia i ponownie ujemna dla rekomendacji specjalistów. 
Z kolei w przypadku wykształcenia wykazano zależność z takimi formami reklamy, jak 
reklama internetowa i rekomendacje znajomych. Rozkład odpowiedzi był różny w zależ-
ności od poziomu wykształcenia. Reklama internetowa okazała się najbardziej atrakcyjną 
formą głównie dla osób z wyższym oraz niepełnym wyższym wykształceniem. Podobnie 
było w przypadku formy reklamy, jaką są rekomendacje znajomych. Są one najatrakcyjniej-
sze dla osób z wyższym oraz niepełnym wyższym wykształceniem. W obydwu przypadkach 
stwierdzona korelacja jest słaba (współczynnik korelacji dla reklamy internetowej wynosi 
0,18446, a dla rekomendacji znajomych 0,16604).

Ponad połowa respondentów przyznała, że rodzajem reklamy mającym największy 
wpływ na zakup leku jest dla nich rekomendacja lekarza lub farmaceuty (52,2%, 266), 
mniejszy wpływ mają rekomendacje znajomych (35,1%, 179 osób) oraz reklama w aptece 
(11,2%, 57 osób). Najrzadziej natomiast ankietowani wskazywali na reklamę kinową (1%, 
5 osób) i pocztową (0,4%, 2 osoby).

Najwięcej ankietowanych osób stwierdziło, iż marka nie odgrywa znaczącej roli przy 
zakupie leku (39,6%, 202 osoby). Prawie 1/3 badanych (28,2%, 144 osoby) udzieliła od-
powiedzi „raczej tak”. Co czwarty respondent uznał, że marka raczej nie ma wpływu na 
wybór leku przy zakupie (25,3%, 129 osób). Najmniej badanych stwierdziło, że marka 
zdecydowanie odgrywa istotną rolę przy zakupie (6,9%, 35 osób).Współczynnik kore-
lacji V-Cramera=0,1371179 wskazuje na słabą korelacją między zmiennymi. Kobiety są 
bardziej skłonne do zakupu leku bez względu na jego markę, mężczyźni z kolei raczej 
zwracają uwagę na markę farmaceutyków (istotnie częściej wybierali odpowiedz „ra-
czej tak”).

Ponad połowa respondentów stwierdziła, że ma dystans do reklam i informacji w nich 
zawartych (62%, 316 osoby). Reklamy nie są oglądane przez 78 badanych, co stanowi 
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15% ogółu populacji biorącej udział w badaniu. Co szósty konsument czuje oburzenie 
w związku ze zbyt dużą liczbę reklam obecnych w mediach (11,8%, 60 osób). Połowa 
mniej osób docenia reklamy i możliwości, które ze sobą niosą, na przykład dostarczają 
wiedzy na temat nowych sposobów poprawy swojego stanu zdrowia (6,6%, 34 osoby). 
Natomiast tylko 2,4% (12 osób) ankietowanych odpowiedziało, iż dobrze bawi się pod-
czas oglądania reklam.

Co trzeci uczestnik badania (34%, 175 osób) stwierdził, że reklama farmaceutyczna nie 
jest potrzebna, gdyż farmaceuci i lekarze stanowią dla nich najbardziej rzetelne źródło wie-
dzy. W pozostałych wariantach odpowiedzi rozkładały się niemal identycznie. Po niespełna 
22% respondentów stwierdziło, że reklama leków jest potrzebna, bo zapewnia konsumen-
tom informacje o nowościach na rynku (113 osób) czy zwiększa świadomość dotyczącą 
zdrowia (111 osób). Kolejne 111 ankietowanych było odmiennego zdania. 

W opinii zdecydowanej większości respondentów (74,5%, 380 osób) informacje zawarte 
w materiałach reklamowych nie są istotne i wybierają oni tylko leki wcześniej sprawdzo-
ne. Nieco ponad 12% ankietowanych (62 osoby) uważa, że reklama jest wizytówką firmy 
i świadczy o jej prestiżu. Z kolei odsetek osób, które uważają, że reklama nie ma wpływu na 
wybór marki i raczej kierują się ceną – szukają najtańszych leków, wynosi 7,5% (38 osób). 
Natomiast tylko 30 ankietowanych (5,9%) odpowiedziało, że ciągle szuka nowości, a rekla-
my dostarczają im informacji o nowych markach.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie pozwoliło na zapoznanie się z rzeczywistym stosunkiem 
konsumentów względem reklam środków farmaceutycznych oraz ich wpływu na decyzje 
zakupowe. Konsumenci dostrzegają na rynku wszystkie zaproponowane rodzaje rekla-
my farmaceutycznej. Reklama leków OTC, w opinii respondentów, w niewielkim stopniu 
wpływa na ich zakup. Decyzje konsumentów determinowane są przez inne niż reklama 
czynniki zakupu, jak przekonanie o skuteczności jego działania lub zalecenia lekarza. 
Reklama nie stanowi głównego źródła informacji o lekach dla pacjentów. Za główne źró-
dło badani uważają Internet i charakterystyczne dla niego formy promocji oraz informa-
cje udzielane przez lekarzy i farmaceutów. Reklama, w opinii uczestników badania, nie 
stanowi wiarygodnego i rzetelnego źródła wiedzy o lekach, ponadto przeważająca część 
badanych uważa, że tylko niektóre informacje umieszczane w reklamach są prawdziwe. 
Co drugi uczestnik badania wskazał, że reklamy zawierają wyłącznie te treści, które są 
wygodne dla firm farmaceutycznych. W opinii konsumentów najbardziej atrakcyjną for-
mą promocji farmaceutycznej są rekomendacje lekarzy, farmaceutów, znajomych. Te for-
my promocji również w największym stopniu odpowiadają za dokonanie zakupu. Dla 
przeważającej części respondentów reklama leków nie wpływa na rozpoznawalność i wy-
bór marki farmaceutyku. Czynnikiem, który głównie wpływa na dokonanie wyboru jest 
wcześniejsze przetestowanie leku danej marki. W opinii uczestników badania reklamy 
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farmaceutyczne nie są niezbędne, gdyż najbardziej rzetelnym źródłem informacji o lekach 
są farmaceuci i lekarze.

Tradycyjne formy reklamy przestały być atrakcyjne dla konsumentów rynku farma-
ceutycznego. To edukacja konsumentów, przekazywanie komunikatów informacyjnych 
o charakterze nakłaniającym lub przypominającym prowadzą do wzrostu zainteresowania 
produktem i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego należy poszu-
kiwać nowych sposobów promocji leków. Edukacja rynkowa konsumentów ma ogromne 
znaczenie dla przedsiębiorstw, bowiem wszelkie stosowane formy promocji, w tym rekla-
ma, mają za zadanie zbudować w świadomości odbiorcy spójny i odporny na zapomnienie 
wizerunek marki. Obecnie cel ten można osiągnąć wykorzystując różne, najlepiej zintegro-
wane formy promocji, np. te służące przyjaznej „pogawędce” o marce, z niewielką ilością 
informacji z naciskiem na lojalność i zaufanie do producenta. Promocja takich leków OTC, 
jak: Apap, Flegamina, Gripex, Ibuprom jest klasycznym przykładem takiej strategii. Istotną 
rolę odgrywa również budowanie lojalności wobec organizacji, oferty i marek. Klient lo-
jalny wobec danej marki bardzo często jest uodporniony na działania promocyjne, w tym 
reklamowe konkurencji, broni swoich wyborów i niejednokrotnie przekazuje swoje postawy 
innym, co bezapelacyjnie wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
i decyzje zakupowe konsumentów. 
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Advertising of OTC Medicines as a Tool for Building Competitive 
Advantage and Its Impact on Consumers’ Behaviours in the Healthcare 
Market

Summary

The progressing globalisation is reinforcing competition among the pharmaceu-
tical market’s participants. This forces intensification of marketing activities for the 
purpose of building competitive advantage. Their basic tool is advertising. An aim 
of the article is to identify consumers’ opinions on advertising of OTC medicines 
and its impact on their purchasing decisions. In 2013, there were surveyed, with the 
use of questionnaire, 510 adults. Findings were worked out statistically. Every fifth 
consumer assesses advertising as an unreliable source of information. The main 
source of information of medicines is doctors or pharmacists. The factor deciding 
the issue of medicine purchase is conviction of its efficacy. The traditional forms of 
advertising OTC medicines slightly affect consumers’ purchasing decisions; there-
fore, it is worthwhile to look for other methods of promotion. The society does 
not accept indiscriminately advertising messages leaving the room for promotional 
messages based on reliable information. The article is of the research nature.

Key words: advertising, consumers decisions, competitive advantage, pharmaceu-
tical market.
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Реклама лекарств, отпускаемых без рецепта врача, в качестве 
инструмента формирования конкурентного преимущества  
и ее влияние на поведение потребителей на рынке 
здравоохранения

Резюме

Развивающаяся глобализация усилила конкуренцию между участниками 
фармацевтического рынка. Это вынуждает интенсифицирование маркетинго-
вых действий для формирования конкурентного преимущества. Их основным 
инструментом является реклама. Цель разработки – выявить мнения потре-
бителей о рекламе лекарств, отпускаемых без рецепта врача, и ее влиянии на 
их решения о покупке. В 2013 г. обследовали с помощью анкеты 510 взро-
слых лиц. Результаты обработали статистически. Каждый пятый потребитель 
оценивает рекламу в качестве недобросовестного источника информации. 
Основной источник информации о медикаментах – врачи или фармацевты. 
Фактором, решающим покупку лекарств, является убеждение об их действен-
ности. Традиционные формы рекламы лекарств, отпускаемых без рецепта,  
в незначительной степени влияют на решения потребителей о покупке, сле-
довательно, стóит вести поиск других методов поощрения. Общество не при-
нимает бескритично рекламных объявлений, оставляя место для сообщений 
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по продвижению, основанных на добросовестной информации. Статья имеет 
исследовательский характер.

Ключевые слова: реклама, решения потребителя, конкурентное преимуще-
ство, фармацевтический рынок.
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